
Tradycyjnie już od 15 do 17 sierpnia odbywał 
się w Klimontowie „Jarmark na św. Jacka”, gro-
madząc jak co roku kilka tysięcy osób. Jarmark 
rozpoczął się dożynkową mszą św. w kościele 
św. Józefa w Klimontowie, by potem w asyście 
wieńców dożynkowych i kapeli ludowej prze-
nieść się na stadion LKS „Klimontowianki”.

Otwarcia Dożynek i Jarmarku dokonał 
gospodarz gminy Klimontów Bogusław Mro-
zowski, mówiąc m.in. „Witam na święcie plo-
nów i obchodach VII już z kolei Jarmarku na 
św. Jacka. Szczególnie serdecznie witam przed-
stawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-

cach pana Wiesława Roszczyka, przedstawicie-
la Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pana 
Leszka Papaja oraz przedstawiciela Starosty 
Sandomierskiego. Witam Burmistrzów, Wójtów 
i Przewodniczących Rad Gmin, witam ks. dzie-
kana Adama Nowaka oraz Radnych Gminy Kli-
montów, członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich. 
Witam Starościnę i Starostę Dożynek, przedsta-
wicieli radia i prasy i wszystkich tu obecnych. 
Gminne Święto Plonów oraz Jarmark na św. Jac-
ka uważam za otwarty”.
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– Za niecały rok akcesja Polski do 
UE stanie się faktem. Na co będą 
mogli liczyć rolnicy z gminy Kli-
montów?
– Przede wszystkim na dopłaty bez-
pośrednie. Będą one przysługiwały 
do gruntów o powierzchni co naj-
mniej 1 ha fizycznego, użytkowa-
nych rolniczo i pozostających w 
dobrej kulturze rolnej. W zależno-
ści od rodzaju uprawy dopłaty będą 
przysługiwały w różnej wysokości. 
Do produkcji owoców i warzyw 
będzie to w 2004 roku ok. 160 zł/
ha. Nieco więcej mogą się spo-
dziewać producenci min. zbóż, bo 
pomoc ta może wynieść do ok. 400 
zł/ha oraz właściciele łąk i pastwisk 

ok. 340 zł/ha w 2004 r. Jednak w 
przypadku zbóż, łąk i pastwisk, 
wysokość pomocy zależy także od 
dofinansowania z Budżetu Państwa. 
Podstawą otrzymania wspomnia-
nych dopłat bezpośrednich, będzie 
złożenie wniosku powierzchniowe-
go o płatności obszarowej. Wnio-
sek zawierał będzie podstawowe 
informacje o użytkowniku dział-
ki, o sposobie użytkowania dzia-
łek rolnych oraz oświadczenie o 
powierzchni.
– Dopłaty bezpośrednie to nie 
jedyna oferta Agencji?
– Bardzo ważną rolę odegra pomoc 
dla gospodarstw niskotowarowych. 
Gospodarstwo takie będzie mogło 

uzyskać przez 3 – 5 kolejnych lat po 
ok. 5 000 zł.
Z programu specjalnego wspar-
cia finansowego będą mogli sko-
rzystać młodzi rolnicy. Pomoc 
będzie mogła być przyznana rol-
nikowi, który m.in. jest pełnoletni 
i nie przekroczył w dniu złożenia 
wniosku 40 lat oraz złoży wniosek 
w okresie 12 miesięcy od przejęcia 
gospodarstwa. Pomoc ma charak-
ter bezzwrotnej premii, a jej wyso-
kość może wynieść maksymalnie 
do 60.000 tyś zł i będzie wypłacana 
w całości przed wykonaniem inwe-
stycji.
Kolejnym ważnym instrumen-
tem wsparcia rolnictwa będą renty 

strukturalne. Ich wysokość będzie 
się kształtowała w wysokości od 
250 do 450% najniższej emerytu-
ry. Program ten skierowany jest do 
rolników będących w wieku przed-
emerytalnym (czyli ukończone 55 
lat) posiadających gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 3 ha, 
którzy zdecydują się na przekaza-
nie gospodarstwa na powiększenie 
innego gospodarstwa, albo zdecy-
dują się na przekazanie gospodar-
stwa młodemu następcy, tj. osobie 
poniżej 40 lat, która dotychczas nie 
prowadziła działalności rolniczej 
na własny rachunek. Warunkiem 
będzie, aby przekazywane gospo-
darstwo swą wielkością odpowiada-
ło średniej wielkości gospodarstwa 
w województwie i nie było mniejsze 
niż 75% obszaru średniego gospo-
darstwa w kraju.
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– Co już dziś powinni zrobić rol-
nicy, aby z pieniędzy tych skorzy-
stać?
– Od października tego roku do 
kwietnia przyszego roku ARiMR 
planuje przeprowadzenie w każdej 
wsi sołeckiej, zebrań  szkolenio-
wych. Warto się na nie wybrać, żeby 
nauczyć się wypełniania wniosków o 
płatności bezpośrednie oraz uzyskać 
informacje na temat innych dostęp-
nych środków finansowych. Dopiero 
od 1 kwietnia do 15 maja 2004 roku, 
trzeba będzie złożyć wniosek o płat-
ności bezpośrednie.
Rolnik powinien także już dziś ure-
gulować stan własności gruntów, do 
których chce
uzyskać dopłatę. Po pierwsze mieć 
pod ręką akt własności gruntów rol-

nych, może – jeżeli takiego nie ma 
– zawrzeć umowę dzierżawy ( na 
piśmie, potwierdzona notarialnie, 
al.;bo w Starostwie Powiatowym 
w Sandomierzu w Ewidencji Grun-
tów). Jeżeli rolnik użytkuje pole, 
które otrzymał od dziadka, ojca bez 
aktu notarialnego i potrafi udowod-
nić ( dwóch świadków w stosownym 
wieku), że w dniu 4 listopada 1971 
roku, już użytkował te grunty, może 
wystąpić do sądu o ich uwłaszczenie 
(czyli sąd przyznaje własność grun-
tów). Reguluje to ustawa z 29.10.1971 
r. o uregulowaniu własności gospo-
darstw rolnych.
– Czy rolnicy powinni się obawiać 
spadku cen na owoce i warzywa 
po akcesji polski do UE?
– Otwarcie rynku owoców i warzyw 
nie musi oznaczać spadku cen tych 

produktów. Unia Europejska po 
akcesji to z jednej strony kraje 
– potentaci w produkcji owoców 
i warzyw, gdzie ceny są znacznie 
wyższe, niż obecnie w Polsce, a z 
drugiej strony nowe kraje człon-
kowskie, takie jak Czechy, Słowa-
cja, Litwa, Estonia, gdzie do tej 
pory trafiała znaczna część nasze-
go eksportu. W przypadku wyrów-
nania cen polskich jabłek z cena-
mi takich krajów, jak Niemcy czy 
Holandia może to się okazać dla 
nas bardzo korzystne. Warunkiem 
będzie oferowanie odpowiedniej 
jakości towaru, a w naszym regionie 
sprostać temu zadaniu może Giełda 
Rolniczo–Ogrodnicza Ziemi San-
domierskiej S.A. Z kolei jeśli cho-
dzi o pozostałe wymienione kraje, 
to ułatwienia w handlu z nimi tak-

że powinny być korzystne. Czechy, 
Słowacja, Litwa, Estonia będą w tym 
samym obszarze celnym co Polska, 
a zatem sprzedaż naszych jabłek do 
tych krajów powinna być znacznie 
ułatwiona niż przed akcesją.
– Na co mogą liczyć rolnicy w 
Pana biurze?
– Terenowe biuro ARiMR w San-
domierzu powstało w sierpniu ubie-
głego roku i jego zadaniem jest 
rozdysponowanie unijnych środ-
ków pomocowych dla rolnictwa 
w powiecie sandomierskim. Tym 
samym pragnę zapewnić, że dołożę 
wszelkich starań żeby jak najwięcej 
ludzi otrzymało te środki. W moim 
założeniu biuro to ma się wyróżniać 
życzliwym podejściem do rolnika. 
Jesteśmy po to, żeby pomóc rolni-
kowi w przejściu przez trudne unij-
ne procedury w uzyskaniu konkret-
nej pomocy finansowej.
Biuro ARiMR mieści się w inter-
nacie Zespołu Szkół Rolniczych w 
Mokoszynie.
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Jedną z głównych przyczyn degradacji gle-
by jest nadmierne jej zakwaszenie, co ujemnie 
wpływa na przyswajanie podstawowych składni-
ków pokarmowych, wzrost i rozwój roślin oraz 
pojawienie się toksycznych i ruchomych form 
glinu w środowisku glebowym.

Glin ruchomy to taki, który łatwo pobierany 
jest przez rośliny w środowisku kwaśnym o pH 
poniżej 4,6. Zbyt duże ilości glinu prowadzą do 
zaniku organizmów pożytecznych żyjących w 
glebie, słabego rozwoju roślin poprzez gorsze 
wykorzystanie zastosowanego nawożenia mine-
ralnego. Niejednokrotnie powoduje stopniowe 
zamieranie roślin uprawnych, większą podat-
ność na choroby, znaczne obniżenie plonu oraz 
pogorszenie wartości biologicznej pasz i żyw-
ności.

Ze zbóż najsilniej na działania glinu reagu-
ją jęczmień i pszenica w okresie krzewienia do 
fazy strzelania w źdźbło. Ich bardzo słaby roz-
wój połączony jest z częstym występowaniem 
niedoboru fosforu i magnezu, a wówczas końce 
roślin brunatnieją, niekiedy w skrajnych wypad-
kach rośliny giną. Nieco mniej wrażliwe jest 
pszenżyto, żyto, owies i kukurydza. Do gatun-
ków bardzo wrażliwych należą buraki cukrowe i 
gorczyca. Do średnio wrażliwych zaś groch, sło-
necznik i ziemniaki. Mało aktywne rośliny na 
aktywny glin, to łubin, gryka i rzepa.

Dla większości warzyw odczyn gleby, powi-
nien się mieścić w zakresie pH 6,0-7,0. Z upra-
wianych warzyw jedynie pomidor może w mia-
rę dobrze plonować na glebie kwaśnej, jednak 
odczyn nie powinien być niższy od pH 5,5. Przy 
produkcji warzyw najlepiej wapnować w okresie 
jesiennym /na kilka miesięcy przed ich uprawą/
, ze względu na to, iż niektóre gatunki wrażli-
we są na świeże wapnowanie tj. cebula, fasola, 
groch, ogórek, pomidor, marchew, pietruszka i 

seler. Natomiast dobrze znoszą świeże wapno-
wanie rośliny kapustne. W uprawach sadowni-
czych i jagodowych odczyn gleby należy regu-
lować około 1,5 roku przed założeniem plantacji. 
Z roślin jagodowych jedynie kwaśnego odczynu 
poniżej pH 5,5 wymaga uprawa borówki wyso-
kiej, natomiast dla pozostałych roślin jagodo-
wych i sadowniczych odczyn gleby powinien się 
kształtować w następującym przedziale:
• agrest, malina, truskawka – pH 5,5 – 6,2
• jabłoń, grusza, porzeczki – pH 6,3 – 6,7
• czereśnia, wiśnia , śliwa – pH 6,8 – 7,1
• morela, orzech włoski – pH 6,8 – 7,1
• winorośl – pH 6,8 – 7,1

Wartość pH poniżej 4,5 sygnalizuje nie-
bezpieczeństwo degradacji gleby i wskazuje na 
potrzebę wapnowania, a przy pH powyżej 7 /
odczyn alkaliczny/ wapnowanie jest zbędne.

Badania gleby przeprowadza się po dostar-
czeniu przez zainteresowanego na reprezenta-
tywnej próbie glebowej, którą należy pobrać 
przed zastosowaniem nawozów mineralnych. 
Badanie odczynu gleby i zawartość podstawo-
wych składników pokarmowych należy przepro-
wadzać w regularnych odstępach czasu, co 4-6 
lat. Dawki nawozów określane są na podstawie 
zasobności, odczynu gleby oraz kategorii agro-
nomicznej gleby.

Należy zaznaczyć, że wysokie dawki nawo-
zów wapniowych, zastosowane w formie tlenko-
wej wywołują reakcje egzotermiczne /z wydzie-
laniem ciepła/ i niszczą życie biologiczne gleby. 
Dlatego szczególnie na glebach lekkich zalecane 
jest stosowanie nawozów węglanowo-magnezo-
wych wolno działających.

Najlepszą efektywność nawożenia uzyskuje 
się stosując wapno na ściernisko, co gwarantu-
je dobre wymieszanie z glebą poprzez wykona-
nie podorywki i orki zimowej. Drugim terminem 

jest stosowanie wapna na wykonaną podorywkę, 
ale wówczas należy zabronować pole ciężką bro-
ną, celem wymieszania nawozu z glebą. Możli-
we jest również wapnowanie pod orką zimową, 
po uprzednim bronowaniu wapna, bowiem w 
przeciwnym razie słabo wymiesza się z glebą i w 
trakcie orki zostanie głęboko umieszczone głów-
nie na dnie bruzdy.

Wapnowanie zimowe /w formie granulowa-
nej/ jest dopuszczalne tylko przy zamarznię-
tej glebie i na równinnych terenach. Najmniej 
korzystnym okresem wapnowania jest wiosna, ze 
względu na to, iż dolomitowe i węglanowe for-
my wapna rozkładają się dłużej, a efekty takie-
go nawożenia widoczne są zwykle w drugim 
roku po zastosowaniu. Gleby użytków zielonych 
wykazujące kwaśny odczyn powinny być wap-
nowane na równi z glebami gruntów ornych.

Nawozy wapniowe nie mogą być stosowane 
równolegle z nawozami organicznymi, ponieważ 
w zachodzącej reakcji chemicznej zachodzą stra-
ty amoniaku szkodliwego dla środowiska.

Nie należy stosować nawożenia wapniowego 
w strefach ochronnych i w pobliżu zbiorników 
wodnych, odłogach oraz na użytkach ekologicz-
nych, gdzie naturalne nawozy wapniowe dodaje 
się do kompostu. Do odkwaszania gleby i wzbo-
gacania w magnez, można stosować tylko nawo-
zy wapniowe i wapniowo-magnezowe dopusz-
czone do obrotu i stosowania w rolnictwie.

Dlatego każdy nabywający te nawozy powi-
nien otrzymać od sprzedawcy, dostawcy atest na 
każdą dostarczaną partię nawozu, gdzie powin-
na być określona zawartość składników użytecz-
nych, służąca do ustalenia dawki tych nawozów 
na jednostkę powierzchni.

OPR. DOROTA  SZCZYKUTOWICZ

ST. SP. DS. PRODUKCJI ROŚLINNEJ

WODR REJON SANDOMIERZ

OKIEM ROLNIKA PRAKTYKA
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W najbliższym czasie rolnicy, przedsiębiorcy 
oraz samorządy będą mogły korzystać z fun-
duszy przedakcesyjnych Programu SAPARD 
z działania IV – Różnicowanie działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich.

ZAKRES I ZASADY UDZIELANIA 
POMOCY W DZIAŁANIU

1. Tworzenie źródeł dodatkowego dochodu w 
gospodarstwach rolnych.
Pomoc finansowa /dotacja/ może być przezna-
czona na wspieranie następujących rodzajów 
działalności:
a) usługi dla gospodarstw rolnych,
b) drobna wytwórczość, usługi dla ludności, 

rzemiosło i rękodzielnictwo,
c) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
d) usługi turystyczne (w tym agroturystyka),
e) usł. transportowe (przewóz osób lub towarów),
f) magazynowanie i przechowywanie towarów,
g) usługi komunalne,
h) rachunkowość, doradztwo lub usługi infor-

matyczne.
Pomoc finansowa może być przeznaczona na 
wspieranie przedsięwzięć obejmujących nastę-
pujące inwestycje: 
• budowa lub remont obiektów budowlanych,
• zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia,
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
• zakup wyposażenia i sprzętu turystycznego 

lub rekreacyjnego niezbędnego do świadcze-
nia usług turystycznych, a także zwierząt słu-
żących do celów terapeutycznych, sportowych 
i rekreacyjnych,

• zakup środków transportu na potrzeby prowa-
dzenia działalności gospodarczej,

• zagospodarowanie terenu na potrzeby prowa-
dzenia działalności gospodarczej,

• adaptacja środków transportu na potrzeby pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

Beneficjentem pomocy mogą być osoby fizycz-
ne: rolnik lub domownik.
Pomoc finansowa stanowić będzie do 50% cał-
kowitych kosztów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia, lecz nie więcej niż 40 000 PLN. 
2. Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiej-
skich.
Pomoc finansowa może być przeznaczona na 
wspieranie następujących rodzajów działalności:
• usługi dla gospodarstw rolnych,

• drobna wytwórczość, usługi dla ludności, rze-
miosło i rękodzielnictwo,

• roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
• usługi turystyczne (w tym agroturystyka),
• usługi transportowe (przewóz osób lub towa-

rów),
• magazynowanie i przechowywanie towarów,
• usługi komunalne,
• rachunkowość, 
• doradztwo lub usługi informatyczne.
Pomoc finansowa może być przeznaczona na 
podobne cele jak w działaniu 1.
Beneficjentem pomocy mogą być przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 
17 grudnia 1999 r. Nr 101).
Pomoc finansowa stanowić będzie do 50% całko-
witych kosztów kwalifikowanych przedsięwzię-
cia. Pomoc finansowa może wynosić nie wię-
cej niż 35.000 PLN na jedno utworzone miejsce 
pracy. Jeden Beneficjent może uzyskać pomoc w 
ramach tego działania w wysokości nie przekra-
czającej 210 000 PLN (max. 6 miejsc pracy).
3. Publiczna infrastruktura turystyczna na 
obszarach wiejskich.
Pomoc finansowa może być przeznaczona na 
wspieranie następujących przedsięwzięć:
• budowa lub remont elementów publicznej 

infrastruktury turystycznej,
• organizacja i tworzenie infrastruktury komu-

nikacji lokalnej na potrzeby ruchu turystycz-
nego,

• tworzenie systemów informacji turystycznej 
w gminach lub związkach międzygminnych 
oraz promocja walorów gmin w celu zwięk-
szenia ich atrakcyjności turystycznej.

Beneficjentem pomocy mogą być:
• gminy i związki międzygminne, 
• organizacje pozarządowe w tym:
• stowarzyszenia rejestrowane, 
• izby rolnicze, 
• izby gospodarcze, 
• społeczno-zawodowe organizacje rolników, 
• związki zawodowe,
• fundacje z wyłączeniem fundacji utworzonych 

przez partie polityczne lub Skarb Państwa.
Maksymalny poziom pomocy nie może przekro-
czyć – 50 % całkowitych kwalifikowanych kosz-
tów, lecz nie więcej niż 130.000 PLN.

Maksymalny poziom pomocy dla związków 
międzygminnych w ramach schematu 3 wynosi: 
liczba gmin razy kwota 130.000 PLN.
We wszystkich schematach może być:
• zakupowany sprzęt nowy!,
• przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w 

dwóch wyodrębnionych etapach, które zosta-
ną opisane w harmonogramie rzeczowo-finan-
sowym, co wiąże się z koniecznością złożenia 
dwóch wniosków o płatność (płatność częścio-
wa, płatność końcowa)!,

• pomoc jest realizowana w formie zwrotu czę-
ści kosztów!,

• rozliczenie kosztów nastąpi po zrealizowa-
niu przedsięwzięcia, na podstawie dowodów 
poniesionych kosztów (rachunki, faktury); 
zwrot zostanie dokonany w formie przelewu 
na wydzielony rachunek bankowy podmiotu!

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębior-
czości Rolnej w Sandomierzu w ramach realizo-
wanego projektu „Różnicowanie źródeł docho-
dów mieszkańców terenów wiejskich regionu 
świętokrzyskiego szansą na dobre przygotowa-
nie się do członkostwa w UE”, opracuje plany 
przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarach 
wiejskich dla 10 beneficjentów (rolników, przed-
siębiorców), zainteresowanych otrzymaniem 
dotacji z opisanych powyżej źródeł.
Szczegółowe informacje, konsultacje i doradz-
two dla zainteresowanych osób udzielane są 
również przez Ośrodek Informacji Europejskiej 
w ramach projektu „Pakiet usług informacyjno-
doradczychz zakresu integracji europejskiej dla 
mieszkańców sandomierskiej wsi”. Oba reali-
zowane przez Ośrodek projekty kierowane do 
mieszkańców wsi, finansowane są przez Fun-
dusz Współpracy ze środków Programu Agro-
Info na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej. 
Zapraszamy osoby zainteresowane pozyska-
niem dotacji na uruchamianą działalność lub 
poszerzenie już prowadzonej o kontakt z naszym 
Ośrodkiem, jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości ul. Ks. 
J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. 
833 34 00 lub 83 34 04.

PIOTR KORPYSZ

Koordynator Projektów,
Członek Zarządu Fundacji

NOWA FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO 
DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENÓW 

WIEJSKICH PRZEZ PROGRAM SAPARD

Kontynuujemy cykl informacyjny 
Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości 

Fundacja Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu 
od kilku lat prowadzi działania na 
rzecz środowisk wiejskich, których 
głównym celem jest ułatwienie przy-
gotowania się do członkostwa w UE. 

Projekty realizowane przez Ośrodek  przyczyniają 
się do pobudzania i wspierania lokalnych inicjatyw, 
kreowania liderów życia społeczno-gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy i lokalnego rozwoju. 

SAPARD - Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development - 
Specjalny Program Akcesyjny dla Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 

SAPARD jest programem pomocy finansowej dla krajów starających się o członkostwo w 
Unii Europejskiej. Jego założeniem jest przeznaczanie, przez Komisję Europejską, 500 mln 
euro rocznie na wspieranie działań, mających na celu poprawę sytuacji w rolnictwie w dzie-
sięciu krajach - kandydatach. SAPARD to program wieloletni obejmujący okres 2000-2006. 
Wysokość środków przyznawanych Polsce zależy od kryteriów przyjętych przez Komisję 
Europejską (min. od liczby ludności rolniczej, powierzchni użytków rolnych, produktu kra-
jowego brutto w przeliczeniu na mieszkańca, specyfiki sytuacji terytorialnej). W bieżącym 
roku Polsce przyznano 168,68 mln euro (zeszłorocznej kwoty nie wykorzystaliśmy z powodu 
braków organizacyjnych w agencjach płatniczych). Program jest programem odnawialnym i 
w następnych latach na te same cele zostanie przeznaczona kolejna suma pieniędzy.
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Po części oficjalnej, nastąpiło przedstawie-
nie Starościny i Starosty Dożynek Gminnych 
2003 r., którymi zostali Dorota Wojnarowska 
z Konar oraz Tomasz Lasota z Nawodzic.

Starościna Dożynek ze słowami „Szanowny 
Gospodarzu, przekazujemy Ci ten chleb pieczo-
ny z tegorocznego zboża, dziel go tak aby niko-
mu go nie zabrakło” przekazała bochen chleba 
Wójtowi Gminy Klimontów. Dziękując za szczo-
dry dar Gospodarz Gminy powiedział m. in. 

„Szanowni Państwo, święto zbiorów i jarmarki 
to nasze święto, głęboko tkwiące w tradycji naro-
du. Na święto zbiorów z szacunkiem dziękowano 
Bogu za zbiory, a jarmark był przywilejem, któ-
ry nadawali nasi włodarze. Dziś mam ogromny 
zaszczyt uczestniczyć w święcie zbiorów, świę-
tujemy dziś trud pracy rolniczej, pracy trudnej, 
w której ciągle należy się zmagać z warunkami 
pogodowymi, a także trudną sytuacją material-
ną wsi. Chleb pieczony z tegorocznych zbiorów 
postaramy się dzielić równo, aby nikomu go nie 
zabrakło. Jest wiele biedy, ale i jest wiele nadziei, 
pomimo tak znacznego zadłużenia finansowego 
gminy, są realizowane nowe zadania – inwesty-
cje w zakresie remontów i budowy dróg, koń-
czymy budowę hali sportowej przy Gimnazjum, 
wykonujemy remonty szkół, realizujemy budo-
wę remizo-świetlic oraz wykonujemy inwesty-
cje wokół miejsc pamięci narodowej, przy czym 
pozyskujemy środki na ich realizację z dotacji 
unijnych. Wykorzystamy wszystkie szanse po to, 
by zrealizować przedmiotowe zadania i podjąć 
nowe, takie jak zwodociągowanie gminy, budowa 
kolektorów sanitarnych, a także budowa i remont 

nowych odcinków dróg, w tym również dróg 
powiatowych. Trudności, z jakimi boryka się 
gmina, wymuszają na nas ogromną aktywność, 
nie zostajemy obojętni na biedę wsi. Wykorzy-
stamy wszystkie szanse, by żyło nam się lepiej, 
by było więcej chleba do podziału. Pełni nadziei 
i wdzięczności za zbiór tegoroczny, zapomnij-
my choć na chwilę o troskach i zmartwieniach, 
dziś uczestniczmy w naszym tradycyjnym świę-
cie, zapraszam już na przyszły rok”. Po wystą-
pieniu Wójta Gminy Klimontów głos zabrał 
przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, przeka-
zując słowa Wojewody: „Szanowny Panie Wój-
cie, dziękuję za zaproszenie na Święto Plonów 
oraz Jarmark na św. Jacka, niestety liczne obo-
wiązki nie pozwoliły mi uczestniczyć w uroczy-
stości. Dzisiejsze święto jest ukoronowaniem rol-
niczego trudu, jest świętem chleba, które dla nas 
Polaków ma szczególną symbolikę. Chleb niesie 
przesłanie o szacunku do ziemi, która nas żywi, 
o umiłowaniu domowego ogniska oraz o Polskiej 
gościnności. Dziękuję rolnikom za ich codzien-
ny wysiłek, patriotyzm i poświęcenie, z jakim 
oddają się swojej pracy. Życzę wiele radości i 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Z wyraza-
mi szacunku, Włodzimierz Wójcik – Wojewoda 
Świętokrzyski”. Dziękując za zaproszenie przed-
stawiciel Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego, przekazał w jego imieniu takie pozdro-
wienia: „Szanowny Panie Wójcie, dorocznie wieś 
Polska ma swoje wyjątkowe święto. Dożynki to 
czas radości i zabawy po zbiorze plonów, są one 
zwieńczeniem ciężkiej pracy. Dzisiaj wieś polska 
stoi przed nadzwyczajnym wyzwaniem, akcesja 

do Unijnej Wspólnoty wyznacza naszemu rolnic-
twu nowe cele, musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby mogły one odnaleźć swoje należyte miejsce 
wśród agrarnych regionów Europy. Zarząd Woje-
wództwa w swojej strategii rozwoju regionu 
dostrzega problemy wsi, ale także widzi szansę 
na jej rozwój. Naszą mocna strona jest bliskość 
naturze i czyste środowisko. Wierząc, że wspól-
ne działanie samorządów gminnych i samorzą-
du województwa, będą podstawą poprawy życia 
na wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Wszystkim 
uczestnikom Dożynek w Klimontowie przekazu-
ję pozdrowienia, z wyrazami szacunku – Franci-
szek Wołodźko, Marszałek Województwa”.

Po wystąpieniu gości zaproszonych został 
ogłoszony wybór Sołtysa Roku 2003, którym 
został Józef Ura z Węgrc Szlacheckich – w 
nagrodę otrzymując dyplom oraz skórzaną tecz-
kę. Potem wieńce dożynkowe zostały przenie-
sione na stoiska sołectw gminy i firm branży 
rolniczej, na których to było można degustować 

wypieki i potrawy gospodyń wiejskich i uczest-
niczyć w kiermaszu sztuki ludowej. W niedługim 
czasie po koncercie kapel i śpiewaków ludowych 
został rozstrzygnięty drugi konkurs: o tytuł Rol-
nika Roku 2003, którym został Jan Kos z Górek 
Klimontowskich – w nagrodę otrzymując roczne 
zwolnienie z płacenia podatku rolnego.

Wszyscy czekali na godziny wieczorne, by 
podziwiać występ gwiazdy Jarmarku 2003 – 
cygańskiego zespołu „DON WASYL & ROMA”, 
który w gruncie rzeczy podbił serca kilkuty-
sięcznej publiczności. Pierwszy dzień zakoń-
czyła zabawa z zespołem „Hollidey” oraz – po 
raz pierwszy zorganizowane w dniu Jarmarku – 
zawody wędkarskie na Tenczynopolu, zbiorniku 
wodnym PZW Koło nr 27 w Klimontowie.

Festyn handlowo-rekreacyjno-rozrywkowy, 
będący drugim dniem Jarmarku, rozpoczął tur-
niej „czterech drużyn” w piłce nożnej, w którym 
wzięli udział: sędziowie piłkarscy Podokręgu 
Sandomierz, drużyna Siarki Tarnobrzeg i LKS 
„Klimontowianki”, w rywalizacji których zwy-
ciężyła drużyna Siarki. Niezwykłą atrakcją tegoż 
dnia były zawody z użyciem cepów (popularne-
go niegdyś narzędzia do młócenia), pod nazwą 
„Cepy Reaktywacja, czyli CEPOLIADA”, a któ-
rych pomysłodawcą był Antoni Słaba, pochodzą-
cy z Szymanowic – teraz mieszkaniec Gdańska. 
Konkurencje takie jak: wbijanie gwoździ w zie-
mię, strącanie drewnianych klocków umieszczo-
nych na stojaku czy wbijanie gwoździ w deskę za 
pomocą cepów na czas, miało pokazać, kto jest 
mistrzem w posługiwaniu się tym narzędziem. 
Osób chętnych w zabawie było aż 17, żeby wspo-
mnieć o: Piotrze Sudym, Tomaszu Gąciarzu, 
Ryszardzie Janiku, Tomaszu Szmucu, Ireneuszu 
Sajdzie, Agnieszce Kaweckiej, Marku Skórskim, 
Janie Pasieku, Janie Jońcy, Wicie Goździewskim, 
Mieczysławie Goździewskim, Marku Dąbku, 
Zdzisławie Śledziu, Stanisławie Bzyle, Gustawie 

jarmark
na św. Jacka

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Dudzie, Marku Boryckim czy Tadeuszu Klubiń-
skim. Mistrzem został Ireneusz Sajda z Pęchowa, 
który wygrał niemałą jak na dwugodzinną rywa-
lizację sumę pieniędzy.

Niezapomnianym był również koncert zespo-
łu „WIARUS” zatytułowany „Od Klimonto-
wa do Lwowa”, któremu w dużym stopniu uda-
ła się sztuka naśladowania lwowskiego akcentu 
– natomiast niewątpliwym hitem drugiego dnia 

Jarmarku na św. Jacka był wybór Miss Jarmar-
ku. Kandydatek rywalizujących o tytuł miss było 
aż 10: Anna Gach, Judyta Żuber, Ewa Pazder-
ska, Magdalena Krzemińska, Ewa Gałka, Pauli-
na Piątkowska, Diana Pelc, Anna Gronek, Anita 
Lasota, Ewa Korytnicka. Pięć z nich brało udział 
w wyborach Miss Tarnobrzega (31 sierpnia) wraz 
z Ewą Gałką z Nowej Wsi, która została Miss 
Jarmarku na św. Jacka 2003, pierwszą wicemiss 
Dianą Pelc i drugą wicemiss Anną Gach. Trzeba 
dodać, iż nagrody w wyborach Miss Jarmarku 
2003 ufundowała Gminna Spółdzielnia „SCh” w 
Klimontowie. Drugi dzień Jarmarku zakończyła 
zabawa z zespołem „WENUS”.

Natomiast 17 sierpnia „Odpust na św. Jac-
ka” rozpoczął się mszą św. w kościele św. Józe-
fa, po której procesja z udziałem Rycerstwa Zie-
mi Staszowskiej – i jej Kasztelanem Pawłem 
Ciepielą – przemaszerowała do figury św. Jac-

ka, gdzie nastąpiło wręczenie nagród uczestni-
kom konkursu na najładniejsze stoisko i wieniec 
dożynkowy. Zgodnie z protokołem z konkur-
su wieńców dożynkowych, odczytanym przez 
przewodniczącego jury Wiesława Kądziołkę, 
ogłoszono werdykt następujący: „Po obejrzeniu 
ośmiu wieńców dożynkowych reprezentujących 
sołectwa: Górki Klimontowskie, Pęchów, Goźli-
ce, Byszów, Nową Wieś, Pokrzywianką, Konary 
Kolonię Konary i Klimontów, Komisja Konkur-
sowa postanowiła przyznać osiem równorzęd-

nych nagród pieniężnych, w kwocie 250 zł dla 
każdego z sołectw. Dodatkowo Komisja Kon-
kursowa, postanowiła wyróżnić wieńce dożyn-
kowe z Pokrzywianki, Konar i Kolonii Konar 
oraz Klimontowa”. Nagrody i okolicznościo-
we dyplomy wręczył Wójt Gminy Klimontów 
Bogusław Mrozowski, mówiąc m.in. „W imie-
niu własnym oraz mieszkańców gminy Klimon-
tów składam na ręce sołtysa i przewodniczącej 
Gospodyń Wiejskich serdeczne podziękowania 
i uznania za trud i kunszt włożony w przygoto-
wanie wieńca i stoiska dożynkowego na Dożyn-
ki Gminne w dniu 15 sierpnia 2003 r., w czasie 
trwania Jarmarku na św. Jacka. Jednocześnie 
życzę wszelkiej pomyślności i dalszej owoc-
nej pracy”. Po rozdaniu zasłużonych nagród i 
dyplomów sołectwom i Kołom Gospodyń Wiej-
skich, Chorągiew Ziemi Staszowskiej przywi-
tała wszystkich zebranych na stadionie zabawą 
plebejską i widowiskiem historycznym, przygo-
towanym specjalnie na VII edycję Jarmarku na 
św. Jacka. Zabawa była przednia, wzbudzająca 
dużo śmiechu, przede wszystkim u uczestników 
różnych konkurencji w stylu staropolskim, by na 
koniec „zagłuszyć spokój” wystrzałami z armat 
i hakownic. Dodatkowym elementem był pokaz 
sprzętu i sprawności bojowej jednostek OSP 
gminy Klimontów oraz Policji z KP w Sando-

mierzu. Niespodzianką balu przebierańców dla 
dzieci był występ młodego, bo 10-letniego arty-
sty Kamila Syzdoła, ucznia szkoły muzycznej 
„CASIO” z Radomia, mającego już na swym 
koncie III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
Szkół Muzycznych „CASIO”.

Na tegorocznych Jarmarkach zainaugurowa-
no również sezon w piłce nożnej 2003/2004 o 
mistrzostwo klasy A, meczem pomiędzy LKS 
„Klimontowinka” a „Marolem” Jacentów – z 
wynikiem zasłużonym dla gospodarzy 1:0.

Przedostatnim elementem Jarmarku na św. 
Jacka 2003 był recital Krzysztofa T. Kisiały 
„KIS”, jednego z laureatów programu „Szansa 
na sukces” oraz uczestnika programu „Droga 
do gwiazd”, a zabawa z zespołami „Champion” 
i „Relax” oraz pokaz fajerwerków zakończyły 
trzydniową imprezę.

Podsumowując Jarmark na św. Jacka – udał 
się nie tylko dzięki organizatorom oraz osobom 
biorącym czynny udział w przygotowaniu cało-
ści imprezy, ale również dzięki osobom przygo-
towującym relacje, dzięki którym promuje się 
piękno naszej pięknej małej ojczyzny oraz całe-
go regionu, to dla nich na łamach „Głosu Kli-
montowa” składam szczególne słowa podzięko-
wania i uznania.

AM

– Po kim ma Pani taka urodę?
– Wzrost na pewno mam po ojcu, włosy po 
dziadku, oczy po mamie (szmaragdowe – 
przyp. red.), zaś charakter mam swój. Sylwetkę 
wypracowałam sobie sama – kuchnia wegeta-
riańska.
– Ile Pani ma lat?
– Już 18.
– Studiuje…
– Jestem uczennicą IV klasy Liceum Ogólno-
kształcącego im. Brunona Jasieńskiego w Kli-
montowie.
– Skąd u Pani zainteresowanie wyborami 
miss?
– Zawsze interesowałam się modą i pokazami 
mody, już wcześniej na Jarmarku na św. Jac-
ka, a w Sandomierzu brałam udział w konkur-
sach tanecznych organizowanych przez radio 
„Zet”
– Czy podobał się Pani konkurs na Jarmar-
ku św. Jacka w Klimontowie? Pragnę przy-
pomnieć proporcje, dzięki którym w swoim 
czasie wybory miss świata wygrała Brygidde 
Bardott: obwód szyi równa się obwodowi łyd-
ki, szyja plus łydka dają talię, zaś obwód bio-
der to obwód biustu.
– Konkurs zawsze mi się podobał, oczywiście 
dzięki temu konkursowi dostałam nomina-
cję na wybory Miss Tarnobrzega. Wszystkie 
dziewczęta biorące udział w wyborach ciężko 
pracują, uczą się chodzić, ćwiczą też układy 
taneczne.
– Jak przyjęła Pani wyróżnienie, czy była 
Pani pewna wygranej?
– Byłam zaskoczona, nie spodziewałam się, w 
sumie miałam dużą konkurencję.
– A jak się Pani czuje w roli Miss Jarmarku 
na św. Jacka – 2003?
– Odpowiem jednym słowem: dumnie!
– Dziękuję za rozmowę i cóż mogę dodać? 
„Od kiedy Panią ujrzałem, zacząłem wierzyć 
w anioły”…

ROZM. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

WYWIAD 
Z EWĄ 
GAŁKĄ 
MISS 

JARMARKU 
2003
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Obecnie trwa proces beatyfikacyjny słu-
gi bożej Matki Franciszki Witkowskiej. Kto 
by chciał obrazek z modlitwą wstawienniczą, 
może zgłosić się do sióstr w Klimontowie (ul. 
Krakowska 1) – natomiast więcej informacji o 
zgromadzeniu i przedstawionej postaci można 
uzyskać, pisząc do Domu Generalnego w War-
szawie, na adres:

Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa

ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA 
SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEGO

IMIENIA JEZUS 
MATKA FRANCISZKA WITKOWSKA 

– O SOBIE...

„Ja pragnę tylko należeć do Boga 
bez podziału, bezwarunkowo, iść 
za Nim z wiarą i bez trwogi, chcę 
by moja dusza w każdej chwili 
kierowała swój lot ku Niemu. I 
naprawdę nic pocieszyć mnie nie 
może, żadna chwała tego świata, 
ani miłość i szacunek żadnego 
stworzenia, tylko sam Bóg”.

„Jezu mój, weź mnie nędzną i zapal ogniem miłości Twojej, ażeby ode 
mnie nikt więcej Cię nie kochał. Trzeba się modlić, gorąco prosić Pana 
Jezusa, abym Jego tylko kochała, szukała i pragnęła”.

„Ja bym chciała, aby to Oblicze Pana 
Jezusa ukryte w Najświętszym Sa-
kramencie było centrum, wokół któ-
rego wszystko się obraca i do którego 
wszystko zmierza”.

„Świętość nie jest dziełem jednej chwili”

„To wstyd dla mnie, żebym się ja 
tak z Bogiem targowała, ja chcę aby 
moje życie było świętym szaleństwem 
krzyża, wszystko za wszystko. Bóg nie 
żałował dla mnie siebie, ja nie chcę 
żałować dlań siebie: cierpienia, upo-
korzenia, ubóstwo, praca i znoje dla 
miłości Boga. Krew za krew, miłość 
za miłość, życie za życie”.

Kształt i rozwój rolnictwa 
w naszym kraju wywołuje   
ożywione dyskusje nauko-

we i polityczne. Pojawia się pro-
blem opłacalności produktów rol-
nictwa. W trudnej sytuacji polskie-
go rolnictwa istotną rolę może ode-
grać rolnictwo ekologiczne. Rolnic-
two to można określić jako system 
produkcji oparty na wykorzysta-
niu naturalnych procesów zacho-
dzących w obrębie gospodarstwa 
rolnego. W gospodarstwie takim 
wykluczone jest stosowanie syn-
tetycznych nawozów mineralnych, 
pestycydów, regulatorów wzrostu, 
syntetycznych dodatków paszo-
wych oraz roślin i zwierząt trans-
genicznych.

Rolnictwo ekologiczne nie 
oznacza wcale utrzymania czy 
powrotu do zacofanej struktu-
ry rolnej i odrzucania nowocze-
snej techniki, wprost przeciwnie, 
wymogi społeczne i ekonomiczne 
mogą być skutecznie powiązane 

z nowoczesną techniką chroniącą 
środowisko przed niekorzystnymi 
skutkami stosowanych współcze-
śnie technologii.

Najwięcej gospodarstw eko-
logicznych powstało w Austrii, 
Szwecji, Danii i Szwajcarii, zwią-
zane jest to z powszechną opinią, 
że rolnictwo konwencjonalne ma 
znaczący udział w skażeniu środo-
wiska przyrodniczego i że jest pro-
ducentem żywności niskiej jako-
ści. Zaś rolnictwo ekologiczne jest 
bezpieczne dla środowiska, pro-
dukuje żywność o wysokich para-
metrach jakościowych i dużej war-
tości biologicznej. W krajach Unii 
Europejskiej (na podstawie wstęp-

nych danych) upraw ekologicznych 
ogółem było 3,24% w stosunku do 
ogólnej powierzchni użytków rol-
nych, natomiast liczba gospodarstw 
w Europie, które prowadziły pro-
dukcje metodami ekologicznymi 
stanowiła 2,04% ogólnej liczby 
gospodarstw.

Polska posiada bardzo dobre 
warunki do produkcji zdrowej, 
bezpiecznej i smacznej żywności. 
W 2002 roku upoważnione jed-
nostki skontrolowały w kraju ogó-
łem 1.977 gospodarstw rolnych 
oraz 18 przetwórni, co oznacza, 
że w porównaniu do 2001 roku 
nastąpił 11-procentowy wzrost 
liczby objętych kontrola gospo-

darstw. W województwie święto-
krzyskim kontroli poddało się 388 
gospodarstw i 2 przetwórnie. Spo-
śród tych 1.977 skontrolowanych 
gospodarstw potwierdzenie zgod-
ności uzyskało 882 – w tym w 
woj. świętokrzyskim 180, o łącznej 
powierzchni 53.315 ha – w tym w 
woj. świętokrzyskim o pow. 3.210 
ha. Najwięcej gospodarstw eko-
logicznych znajduje się na terenie 
województw: świętokrzyskiego – 
388, małopolskiego – 266, lubel-
skiego – 253, mazowieckiego – 232 
i podkarpackiego – 231.

Od 3 listopada 2001 roku, 
zaczęły obowiązywać przepisy 
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POLICJA          997
Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

STRAŻ POŻARNA       998
p. Wiesław Kwiecień     866–19–02
p. Maciej Psiuch      866–11–07
p. Andrzej Sośniak     866–16–58
p. Marian Kwapiński     866–15–55
PSP w Sandomierzu     832–50–55 
          832–57–15

Pogotowie Gazowe       992
posterunek Koprzywnica      272
Klim–Gaz        866–15–52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

POGOTOWIE RATUNKOWE     999
Ośr. Zdrowia w Klimontowie   866–17–60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach    866–15–03
gabinet w Klimontowie    866–12–85
p. Ewa Baran–Mrozowska   866–16–41
p. Dariusz Kwapiński     866–12–33
p. Bronisław Toś      866–14–31

Apteki
ul. Sandomierska      866–10–17
ul. Krakowska       866–19–10

ZGKiM Klimontów     66–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      66–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

     866–10–06 
 telefony:        866–11–00
   866–18–47

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.25 do 15.1o

piątek

wtorek     od 7.25 do 16.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONY

Praca dodatkowa w charakterze 
sprzedawcy korespondencyjnego,
wykonywana w miejscu swego zamieszkania. 

Załączyć znaczki za 4,50 zł, na przesyłkę 
z materiałami poleconą ciężką - na adres: 

Projekt Agencja
Stanisława Moniuszki 1
Skr. 1064 - ŻAKPUD

35-017 Rzeszów 1

ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie 
ekologicznym (Dz.U. Nr 38, poz. 452) – ustawa 
ta reguluje warunki prowadzenia produkcji rol-
nej i przetwórstwa rolno-spożywczego metoda-
mi ekologicznymi, system kontroli certyfikacji 
produkcji i przetwórstwa, a także obrót produk-
tami rolnictwa ekologicznego oraz ich znakowa-
nia. Ustawa o rolnictwie ekologicznym dostoso-
wała także prawo krajowe do regulacji, jakie w 
tym zakresie obowiązują w Unii Europejskiej.

Aby gospodarstwo mogło spełnić kryteria 
rolnictwa ekologicznego, wymagany jest przy-
najmniej dwuletni okres przestawiania z pro-
dukcji konwencjonalnej na ekologiczną. Pod-
stawowym warunkiem, jaki musi spełnić rolnik 
zamierzający zmienić sposób produkcji na eko-
logiczny jest ukończenie kursu z zakresu pod-
staw rolnictwa ekologicznego. Takie gospodar-
stwo powinno być zlokalizowane w czystym 
środowisku. Gdy skażenie środowiska przekra-
cza przyjęte normy, to najbardziej „ekologicz-
ny” produkt nie jest towarem ekologicznym. 
Producent zamierzający prowadzić ekologiczne 
gospodarstwo rolne, występuje do upoważnio-
nej jednostki certyfikującej z pismem zgłosze-
niowym.

W Polsce system kontroli i certyfikacji pro-
wadzą następujące jednostki:
1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – 

Biuro ds. Badań i Certyfikacji
2. Agro Bio Test sp. Z.o.o.
3. Bioekspert s.c.
4. PNG sp. z.o.o.
5. COBICO sp. z.o.o.

Najlepiej jest, jeśli na metody ekologicz-
ne przedstawiamy całe gospodarstwo łącznie z 
ziemią, która jest dzierżawiona. Gospodarstwo, 
po dwuletnim okresie przedstawiania, otrzymu-
je Certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego. Po 
zgłoszeniu gospodarstwa do jednostki certyfiku-
jącej rolnik otrzymuje dotację, której wysokość 
określona jest corocznie przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi odrębnym rozporządzeniem. 
W pierwszym roku przestawiania rolnik otrzy-

muje dotacje do kosztów kontroli, w drugim 
roku dotację do kosztów kontroli i do każdego 
hektara upraw ekologicznych. W następnych 
latach rolnik otrzymuje dotację do kosztów kon-
troli i do każdego hektara upraw ekologicznych. 
Dotacje wypłacane są po uprzednim podpisaniu 
wniosków o dotację, które rolnicy otrzymują od 
firm certyfikujących i po podpisaniu odsyłają na 
adres właściwie terytorialnej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej, która wypłaca dotacje na wniosek 
firm certyfikujących, po zakończeniu kontroli w 
gospodarstwach.

Gospodarstwa ekologiczne i zmieniające 
sposób produkcji na ekologiczny, kontrolowa-
ne są przynajmniej jeden raz w roku w sezonie 
wegetacyjnym, pod kątem zgodności sposobu 
produkcji z kryteriami rolnictwa ekologicznego. 
Kontrola prowadzona jest zgodnie z kryteriami, 
które reguluje ustawa o rolnictwie ekologicznym 
z dnia 16 marca 2001 roku.

Rolnictwo ekologiczne stanowi najnowo-
cześniejszą i najlepszą pod względem biolo-
gicznym formą rolnictwa (bazującą na prawach 
przyrody). Za rolnictwem ekologicznym prze-
mawiają takie argumenty jak: ekonomiczne, 
społeczne, zdrowotne i moralne. Do czynników 
ekonomicznych zaliczyć należy niższe kosz-
ty produkcji, lepszą zdolność przechowalniczą 
produktów, trwałe zabezpieczenie żyzności gle-
by, wyższą cenę, popyt na tego rodzaju żyw-
ność (szczególnie na rynkach zagranicznych). 
Ponadto w rolnictwie ekologicznym zwraca 
się głównie uwagę na jakość produktu, a nie 
na ilość – co nie powoduje nadwyżek artyku-
łów rolnych.

Konsumenci zarówno w kraju i zagranicą, 
coraz bardziej doceniają niezaprzeczalną war-
tość produktów żywnościowych pochodzących 
z ekologicznej produkcji rolnej. W przyszłości 
powinno powstawać coraz więcej takich gospo-
darstw ekologicznych. Jak uważa A. Bechmann 
rolnictwo ekologiczne „jest pod względem bio-
logicznym najbardziej inteligentną formą rolnic-
twa, jaką znamy”.

OPR. JUSTYNA CUKROWSKA
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HUMOR
Łysy patrzy z dumą na swe odbicie 
w lustrze:
– Doprawdy świetnie się trzymam, jak na 
swój wiek. Pięćdziesiątka dawno prze-
szła, sześćdziesiątka na karku, a ja, proszę, 
nadal nie mam ani jednego siwego włosa 

na głowie...



Odbywające się na początku sierp-
nia warsztaty teatralne – o których 
pisaliśmy już w poprzednim nume-
rze – stały się preludium do kolejnej 
rocznicy urodzin Brunona Jasieńskie-
go, najwybitniejszego przedstawiciela 
polskiego futuryzmu. Kadra (złożona 
z aktorów scena warszawskich) przy-
gotowująca młodzież klimontowską 
do inscenizacji jednej z najgłośniej-
szych sztuk Brunona Jasieńskiego 
„Balu Manekinów”, w sposób profe-
sjonalny przedstawiła wraz z młodzie-
żą spektakl zainspirowany właśnie tą sztuką.

Warsztaty teatralne obejmowały takie elementy 
jak: interpretacja tekstu, praca ze słowem, elemen-
tarne zadania aktorskie oraz ruch sceniczny, czego 
ukoronowaniem był sam spektakl oraz wręczenie 
młodym aktorom klimontowskim dyplomów ukoń-
czenia warsztatów teatralnych typu „Dziwierz”, a 
otrzymali je: Ewelina Dymińska, Julita Chalińska, 
Beata Jabłońska, Anna Brzozowska, Ewa Ferenc, 
Anna Jaworska, Weronika Pazderska, Ewa Pazder-
ska, Karolina Zaroda, Katarzyna Gorycka, Rena-

ta Pacholczak, Anna Pacholczak, Ewa Linowska, 
Karolina Linowska, Joanna Strójwąs, Mikołaj Sie-
rant, Piotr Ferens, Daniel Ferens oraz Dominik 
Skórski.

W tegorocznej, drugiej edycji „Brunonaliów” 
wzięli udział oprócz Piotra Mieszko Banasiaka – 
inspiratora i organizatora rocznic urodzin poety, 
prezesa Warszawskiego Koła Miłośników Twórczo-
ści Brunona Jasieńskiego oraz Borysa Jaźnickiego 
– inaugurującego recitalem wierszy 
Jasieńskiego pierwszą edycję „Bru-
nonaliów”, aktora scen warszaw-
skich, absolwenta Akademii Teatral-
nej im. Aleksandra Zelwerowicza w 
Warszawie, także Małgorzata Szysz-
ka – reżyser, dramatopisarz, anima-
tor kultury, absolwentka Wydziału 
Wiedzy o Teatrze Akademii Teatral-
nej im. Aleksandra Zelwerowicza 
oraz Marcelo Piotr Wygachiewicz – 
twórca video-art, kompozytor i foto-
graf, Magdalena Gnatowska i Bartek 
Morawski – aktorzy teatru „Prze-
oczenie” oraz Marysia Więckowska 
– dziennikarka Gazety Wyborczej. 

Specjalnym gościem drugiej edycji „Brunonaliów” 
był poeta, prozaik, dramatopisarz, historyk literatu-
ry, pracownik naukowy Uniwersytetu Świętokrzy-
skiego Krzysztof Jaworski, który wystąpił w roli 
autora promującego swoje najnowsze książki: „Bru-
no Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie 
wyrok śmierci” oraz „Bruno Jasieński w Paryżu”.

Sama premiera spektakli, jaka miała miejsce 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 9 
sierpnia, składała się jakby z dwóch części. Drugą 
stanowiła „Stójka”, autorstwa i reżyserii Małgorza-

ty Szyszki, spektakl przedstawiają-
cy ostatnie miesiące życia Brunona 
Jasieńskiego, odwołujących się do 
materiałów źródłowych z archiwów 
rosyjskich, wspomnień, listów oraz 
bezpośrednio do twórczości pisarza.

Można powiedzieć, że samo zain-
teresowanie twórczością Brunona 
Jasieńskiego – naszego poety –poma-
łu wzrasta, że pamięć o nim w Kli-
montowie jest wciąż żywa, nie tylko 
pamięć oficjalna, ale pamięć zwy-
kłych mieszkańców, przechowują-
cych troskliwie pamiątki po pisarzu 
i jego rodzinie. Nie zabrakło również 
pani Anny Kędzierskiej, najprawdo-
podobniej jedynej już żyjącej osoby 

w Polsce, która znała poetę osobiście. Wszystko to 
sprawia, że ostrożne, nieśmiałe początki wprawiania 
w ruch wspaniałej imprezy, może staną się namacal-
ną rzeczywistością, która będzie cieszyć i da dowód, 
że życie kulturalne w małych miasteczkach, wcale 
nie musi ulegać stagnacji, że nie ginie pamięć histo-
ryczna, że są tacy, którzy rozumieją wartość małej 
ojczyzny, a co najważniejsze, że możliwa staje się 
twórcza współpraca.        AM

BORYS JAŹNICKI – stający się poma-
łu najbardziej lubianym artystą w 
Klimontowie, a z pewnością i nawet 
na pewno nie tylko w Klimontowie – 
zapytany o to, czy będzie miło wspo-
minał pobyt tutaj i drugą edycję Bru-
nonaliów, tak odpowiedział: 
– Jest to wydarzenie, które na pew-
no będę miło wspominał, warsztaty 
teatralne zaprezentowane w Klimon-
towie oraz sam spektakl, to był sam 
początek. Ponadto niemałym wyda-
rzeniem były pierwszy raz prowadzo-
ne warsztaty teatralne, które wzbu-
dzały we mnie na początku niemałe 
zdenerwowanie, samo prowadzenie 
warsztatów, praca z dziećmi, mło-
dzieżą, mimo początkowych obaw, 
okazały się fantastyczną niespodzian-
ką, bo młodzież jest tu bardzo otwar-
ta, nie wstydzi się, nawet małe dzie-
ci, jak Piotruś, syn Pana Ferensa, tak 
się zapalili do zajęć, do samego spek-
taklu, iż myślę, że jest to wspaniałe 
doświadczenie.
– A jak się Panu podobała okolica, 
sam Klimontów, w odróżnieniu od 
zgiełku, szybkości życia stolicy?
– Na pewno jest różnica, tam gdzie 
mieszkaliśmy to jest już właści-
wie wieś, prawdziwa polska, ale tak 
naprawdę ja byłem tu zajęty od rana 
do wieczora. Wstawaliśmy o 7-mej 
rano, od 9-tej zajęcia z dziećmi do 14-
tej, potem obiad i znów próby, po któ-
rych bardzo zmęczony szedłem spać, 
wobec czego tę chwilę, jaką miałem 
dla siebie rano wypełniałem biegając 
po okolicy. Tak naprawdę ja tutaj nie 
odpoczywałem, to była bardzo ciężka 
praca.
– Czy z chęcią odwiedzał Pan po raz 
drugi Klimontów, czy ten wyjazd był 
planowany?
– Przyjazd do Klimontowa był zapla-
nowany w zeszłym roku. Po pierw-
szym pobycie tutaj, rozmawialiśmy 
z Piotrem Banasiakiem, że należy to 
kontynuować, żeby stworzyć z tego 
tradycję, imprezę cykliczną, że będę 
namawiał moich znajomych do tego, 
żeby uczestniczyli w „Brunonaliach” i 
własnie Małgosia Szyszka jest tą oso-
bą, którą ja namówiłem, ona namówi-
ła swoich znajomych i tak tutaj wszy-
scy się znaleźliśmy. Zresztą tak miłe 
powitanie, jakie było w zeszłym roku, 
to się rzadko zdarza, poznałem przy 
okazji panią Kędzierską, której wysy-
łam teraz kartki na święta, no i tu jest 
tak przyjacielska atmosfera. Warsza-
wa jest miejscem, w którym takiej 
życzliwości jest mniej dużo, a tu jest 
taki oddech, a dzieci są tu życzliwe do 
zmęczenia.
– Czy można się spodziewać Pana w 
trzeciej edycji „Brunonaliów”?
– Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale 
jeśli tak, to jak najbardziej.

BRUNONALIA
2003
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