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Wesołych Świąt
Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt
A w święta,

Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe

Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt
A z Gwiazdką!

Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:

Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

W nadchodzącym 

Nowym 2016 Roku

życzą 
Wójt i Rada Gminy
oraz pracownicy UG

Wioleta Nowakowska

Magia Świąt bożonarodzeniowych
Przy blasku świecy w dobrych nastrojach a także rodzinnym kole,
w świątecznej atmosferze znajdźmy miejsce przy wspólnym stole.
to szczególne dni, gdzie oczekujemy narodzin małego Jezusa,
raduje się każde serce oraz wewnątrz nasza własna dusza.
okres świąt to najwspanialszy czas, który nadchodzi wraz z kolejnym rokiem,
starajmy się wtedy spędzając te momenty pod świątecznym urokiem.
wigilia to dzień pojednania z naszymi bliskimi, zgody, przebaczenia,
gdzie kłótnie, problemy, zawiść, złe uczucia trafiają w wir zapomnienia.
Spoglądamy na puste miejsca przy stole, odczuwamy brak bliskich nam osób,
których odejście przeżywamy na swój niepowtarzalny i jedyny sposób.
Pamiętamy o nich, wspominamy, nie zapominamy, a także za nich się modlimy,
bowiem te ukochane osoby tak wiele w naszym życiu znaczyły, z nimi się jednoczymy.
zostawmy za sobą przykre sprawy, kłótnie, złe wspomnienia,
niech nadejdzie czas czystego sumienia i prawdziwego zrozumienia.
zatrzymajmy się  na chwilę – nie pędźmy wraz z szybko płynącym czasem,
by poczuć prawdziwe oddziaływanie tych świąt, obierzmy swoją osobistą trasę.
życzmy innym tego co sami od siebie oraz innych oczekują,
niech wszyscy będą świadomi, że w tym życiu są szczęśliwi i dobrze się czują.
Pamiętajmy zawsze o ważnych dla nas wartościach moralnych,
nie zapominajmy, że nie ma na tej ziemi ludzi idealnych.
Starajmy się my – sami wraz z innymi ze wszystkich nam danych sił,
by to nasze życie i otaczający świat taki coraz lepszy dla nas był.
doceńmy innych ludzi i cieszmy się z tego, co już posiadamy,
bowiem należy żyć każdą malutką chwilą, tak szybko przemijamy.
niech każdy odkryje w sobie możliwość zadowolenia z niewielkich rzeczy,
to sprawia przyjemność, lecz tego się trzeba nauczyć nikt nie zaprzeczy.
oby nadchodzący nowy rok był czasem dobrych zmian, czegoś nowego,
by nadeszły lepsze czasy, oby przytrafiło się każdemu coś  nadzwyczajnego.
chciejmy aby te spotkania z naszymi rodzinami były wypełnione czułością,
by panowała zgoda, a w domach unosiła się aura związana z przyjaźnią i miłością.
życzę każdemu aby wraz z kolejnym rokiem i jego świętami,
niechaj rodzina oraz wspólnie spędzony czas staną  się naszymi trwałymi priorytetami.
byśmy byli z siebie, naszego  teraźniejszego życia zadowoleni,
żyli w zgodzie z naszymi pragnieniami, marzeniami, sumieniem po prostu ludzko spełnieni.

PASTERKA W OSSOLINIE
Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, 

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
oraz Parafia Wniebowzięcia NMP w Goźlicach 

zapraszają 
na Niezwykłą Pasterkę 24 grudnia 2015 r.

w Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie.

Szczegóły na stronie 2

sylwester 
w klimontowie

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie 
zapraszają Mieszkańców Gminy Klimontów 

na tradycyjne spotkanie w Noc Sylwestrową.

Szczegóły na stronie 2
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Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Parafia Wniebo-
wzięcia NMP w Goźlicach zapraszają na Niezwykłą Paster-
kę w Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie.

Uroczystość, ze względu na oryginalną oprawę należy 
do najciekawszych wydarzeń rozpoczynających święta Bo-
żego Narodzenia w regionie świętokrzyskim. Uczestnicy 
pasterki zgromadzą się o godz. 22:30 na centralnym placu 
miejscowości, gdzie będzie odczytany stosowny fragment 
Ewangelii, a następnie św. Józef i Matka Boża na osiołku 
w oprawie śpiewanych i granych kolęd wyruszą do kaplicy. 

Zatrzymają się w zbudowanej przy niej drewnianej szo-
pie z żywymi końmi, kucykami, owcami, kozami i ptac-
twem. Poprzednia szopka, która przez kilkanaście ostat-
nich lat służyła jako miejsce bożonarodzeniowych insceni-
zacji, spłonęła wiosną. Ogromnym wysiłkiem wielu osób, 
przy wsparciu prywatnych darczyńców, a także samorządu 
gminy Klimontów, na przełomie listopada i grudnia obiekt 
udało się odbudować.

zapraszamy na pasTErKę
W rolę pastuszków i aniołów tradycyjnie wcielą się 

uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Nowością te-
gorocznej uroczystości będzie świetlna iluminacja, która 
poprzedzi pokłon Trzech Króli. Zanim królewskie orszaki 
przybędą do szopki, na dachu Kaplicy Betlejemskiej odpa-
lone zostaną kolorowe race.

Pasterka rozpocznie się w Wigilię, 24 grudnia, o godz. 
23 – o tej porze w Betlejem jest już północ i rozpoczynają 
się święta Bożego Narodzenia. Po odprawieniu liturgii, dla 
uczczenia narodzin Chrystusa, w niebo wystrzelą fajerwer-
ki. Uczestnicy uroczystości będą łamali się opłatkiem. Po-
jawi się również święty Mikołaj, który obdaruje wszystkich 
słodkościami.

Oprawę muzyczną Pasterki tradycyjnie zapewni Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Klimontowie. Przedstawiciele Sto-
warzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, jak co roku, zbie-
rać będą datki na remont zabytkowej kaplicy. Każdy, kto 
wspomoże ten cel nawet drobnym datkiem, otrzyma oko-
licznościową kartkę świąteczną.

Aktorzy grający główne role w bożonarodzeniowej in-
scenizacji: Maryja – Patrycja Leszczyńska, Św. Józef – 
Piotr Wójcik, Trzej Królowie – Waldemar Chuchnowski, 
Marcin Mucha, Piotr Leszczyński.

KONDOLENCJE
Serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci syna Konrada 

państwu Barbarze i Tadeuszowi Makarewiczom

składa Redakcja „Głosu Klimontowa”

Og łOsz e n i e
Urząd Gminy Klimontów zaprasza od 2 stycznia 2016 r. do nowo otwartego 

Punktu Pomocy Prawnej, 
w którym będzie można uzyskać bezpłatną pomoc.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Krakowskiej:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 800 do 1200 
– we wtorki od 1100 do 1500

WójT i rada Gminy W KlimonToWiE 

zapraszają miEszKańcóW 

Gminy KlimonTóW 

na TradycyjnE spoTKaniE 

W noc sylWEsTroWą 

W Godz. 23:00-1:00 na rynKu W KlimonToWiE

W proGramiE:
23:00 szampańsKa zabaWa z dj
23:55 życzEnia WójTa Gminy KlimonTóW 

marKa GoździEWsKiEGo
24:00 poKaz fajErWErKóW
  i Tradycyjna lampKa szampana
1:00 zaKończEniE

do siEGo roKu 2016 
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Inwestycje drogowe w gmInIe KlImontów
W grudniu br. Gmina Klimontów oddała do użytku następujące odcinki dróg: 

• przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie na odcinku 840 mb.: 
– wartość inwestycji: 138 916,67 zł, 
– w tym dotacja: 95 214,00 zł 
– przy udziale gminy: 43 702,67 zł;

• odbudowa drogi gminnej Rybnica – Nawodzice na odcinku 959 mb (fot. po prawej):
– wartość inwestycji: 129 065,25 zł, 
– dotacja: 97 115,00 zł, 
– udział Gminy: 31 950,25 zł;

• przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice – Ossolin 350 mb (fot. na dole po lewej):
– wartość inwestycji: 54 115,39 zł, 
– dotacja: 41 914,00 zł, 
– udział gminy 12 201,39 zł;

• przebudowa drogi gminnej Nawodzice – „Pułanki” na odc. 541 mb. (fot. na dole po prawej):
– wartość inwestycji: 94 141,99 zł, 
– dotacja: 65 757,00 zł, 
– udział gminy: 28 384,99 zł.

Zbudowano 1 790 mb dróg o łącznej wartości 416 239,30 zł, z czego koszt własny Gmi-
ny to 116 239,30 zł oraz dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł w ramach Usuwania Skut-
ków Klęsk Żywiołowych.

Wędkarska przygoda to piękna rzecz, która fascynuje 
wielu wytrawnych i wspaniałych wędkarzy reprezentują-
cych Koło Wędkarskie nr 27 w Klimontowie. Jednym z tych 
zasłużonych jest Stanisław Bryła, który piastuje funkcję se-
kretarza Zarządu, a ponadto już od 25 lat jest strażnikiem 
społecznym na Zalewie w Szymanowicach, Tęczynopolu 
oraz rzece Koprzywiance. Dziesięć lat temu Stanisław Bryła 
został wybrany na komendanta Straży Rybackiej przy Kole 
Wędkarskim nr 27 w Klimontowie.

Bez wątpienia szczęśliwym dniem dla kolegi Stanisła-
wa okazał się 15 października tego roku, ponieważ właśnie 
w tym jesiennym deszczowym dniu złowił pięknego do-
rodnego szczupaka o długości 117 cm i wadze 10 kg 87 dkg 
– więc tylko 11 cm zabrakło wędkarzowi do pobicia rekor-
du Polski. Rybę tę złowił na przynętę „Slajdera” koloru po-
marańczowego i żyłkę 0, 25 firmy „Konger” pokrytą teflo-
nem – na ulubioną 3 m wędkę firmy „Jekson”.

W ślad za swym ojcem idzie jego syn Mirosław Bryła, 
który w lipcu br. złowił na zalewie w Szymanowicach duże-
go karpia o długości 58 cm i wadze 4,5 kg.

Nasza redakcja serdecznie gratuluje obydwu wędka-
rzom wspaniałych wyników i życzy złowienia jeszcze więk-
szych okazów podczas Zawodów Wędkarskich na Zalewie 
w Szymanowicach w celu rozsławienia tego niezwykle uro-
kliwego obiektu. Stanisław Sas Tarnawski

Szczupak 
niczym Rekin

To były moje samodzielne pierwsze wakacje. Wy-
jechałam z grupą dzieci do Zakopanego. Z moich 
stron razem ze mną pojechało ośmioro dzieci. 

Po przybyciu do wybranego hotelu wzięliśmy 
walizki i poszliśmy do pokoi. Byłam z trzema ko-
leżankami i mieliśmy widok na Giewont. Mieliśmy 
też małą koleżankę Amelkę. Było dobre jedzenie ko-
leżanki i mieliśmy fajną opiekunkę – panią Magdę, 
która ukończyła pedagogikę. Lubiła też dzieci. 

Na początku się wszyscy poznaliśmy potem się 
razem bawiliśmy. Byłam na Nosalu i było widać 
wszystkie góry. Później byliśmy zwiedzać Guba-
łówkę. W upalne dni korzystaliśmy z kąpieli w rze-
ce. Zwiedzałam Krupówki i tam było dużo rzeczy, 
które było można kupić. Widziałam też tam panią, 
która siedziała w powietrzu. Były również pamiąt-
ki, pulszaki, warkoczyki kolorowe tatuaże i można 
było sobie zrobić zdjęcie. Ja mam takie właśnie zdję-
cie z przewodnikiem. 

Jako najmłodsi z grupy uczestniczyliśmy w róż-
nych grach i zabawach. Park Linowy był super, po-
dobał mi się. Widziałam spadające gwiazdy z inny-
mi dziećmi. 

To były fajne wakacje, mam ciekawe pamiątki 
i wspomnienia. Ale ostatnia noc była inna, gdyż my-
ślałam o wyjeździe.

Patrycja Piętka

Wspomnienie
z Wakacji
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach w partnerstwie z Gmi-
ną Klimontów od 1 lipca do 31 grudnia br. na obszarze gmi-
ny Klimontów realizowało projekt pn. Klimontowski Wie-
niec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmar-
ku na św. Jacka, w ramach programu „Góry Świętokrzyskie 
naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, po-
przez Operatora Dotacji – Ośrodek Promowania i Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Celem projektu było działania integrujące wielopoko-
leniowe grupy społeczne zamieszkujące obszar Gminy Kli-
montów, polegające na pracy społecznej oraz badawczej na 
rzecz zebrania, uporządkowania oraz podsumowania tego, 
co z punktu historii, tradycji, obyczajowości, kultury i sztu-
ki ludowej a także przyrody tu istnieje i stanowi o dobru 
wspólnym.

Wieniec dożynkowy w aspekcie historii stanowi wątek 
przewodni w projekcie – uważamy, że obecność tego pro-
duktu jest tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie 
a historyczne korzenie naszej gminy na przestrzeni wieków 
kształtowały charakter i styl tego regionu. Wykonywanie 
wieńców dożynkowych w ostatnim czasie rozwija się a Sto-
warzyszenie wspólnie z Urzędem Gminy Klimontów stara 
się kultywować te tradycje. Wypracowany w ramach projek-
tu zasób został zebrany, odpowiednio zredagowany oraz za-
prezentowany ogółowi mieszkańców gminy z użyciem form 
publicystycznych, multimedialnych, dożynek sołeckich oraz 
Biesiady Klimontowskiej na dożynkach gminnych w ramach 
Jarmarku na św. Jacka. Poprzez nasz projekt obieramy kieru-
nek na zachowanie obrzędów i zwyczajów tego regionu. Do-
konało się to przez takie działania jak: warsztaty, konkursy, 
wystawy, publikację, fotografię. Działania te wpłynęły na za-
kładane rezultaty projektu uwzględniające przede wszyst-
kim kształtowanie postaw sprzyjających aktywności i dzia-
łalności społecznej w regionie na bazie zasobów lokalnych 
oraz wykorzystanie, zachowanie i promowanie zidentyfiko-
wanych zasobów lokalnych w ramach projektu.

Celem ogólnym projektu były działania ukierunkowa-
ne na zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowe-
go i przyrodniczego oraz obrzędowości i zwyczajów  gmi-
ny poprzez zebranie i opublikowanie jak największej ilości 
informacji związanych z Wieńcem Dożynkowym i potra-
wami regionalnymi oraz utrwalenie w publikacji wizerun-
ku obecnych zasobów w postaci obrzędów i zwyczajów na-
szego obszaru.

Celami szczegółowymi w projekcie były:
• animacja i pobudzenie a następnie planowość działań 

przez zorganizowane w ramach projektu społecznych 
grup mieszkańców miejscowości na rzecz czynności ukie-
runkowanych na budowanie i odkrywaniem powiązania 
wieńca i tradycyjnych potraw z historią miejscowości pod 
kątem kwantyfikacji zasobów przyrodniczo-historycz-
nych tego obszaru, ze szczególnym ukierunkowaniem na 
tradycje, obyczajowość, kulturę lokalną, obrzędowość, 
zwyczaje zasoby przyrodnicze stanowiące o unikatowości 
tego regionu; 

• zebranie wypracowanego w ramach projektu materiału 
a następnie szeroko rozumiane upowszechnianie treści 
wyprodukowanych przez projekt poprzez konkursy, do-
żynki, biesiadę oraz fotorelację w miejscowościach Gmi-
ny Klimontów opatrzone promocją publikacji związującej 
całość działań projektowych i będącej formą zachowania 
ponadczasowego zasobów historyczno- kulturowo-przy-
rodniczych oraz obrzędów i zwyczajów regionu gminy – 
Klimontowski Wieniec Dożynkowy;

• powołanie do istnienia Forum Miłośników Tradycji Wy-
konywania Wieńców Dożynkowych na Rzecz Zachowania 
Obrzędów i Zwyczajów Gminy Klimontów, które zaini-
cjuje swe powstanie w ramach projektu i stanowić będzie 
o jego kontynuacji i trwałości przyszłej poprzez cyklicz-
ne coroczne warsztaty nt. działań i kierunków służących 
zachowaniu, ochronie i promocji tego regionu w obszarze 
tradycji, obyczajowości, kultury, historii, przyrody oraz 
obrzędowości i zwyczajów.

W ramach projektu realizowane były:
1. Warsztaty wicia wieńców dożynkowych:
– warsztat I: tradycyjne techniki wykonywania wieńców;
– warsztat II: sztuka dekoracji wieńców dożynkowych, 
dekoracja tradycyjna i nowoczesna, warsztaty były uzu-
pełnieniem wiedzy z warsztatów I oraz okazją do wymia-
ny własnych doświadczeń dekoracji pomiędzy uczestni-
kami.
2. Warsztaty na tradycyjną potrawę regionalną
– warsztat I: tradycyjne i nowoczesne techniki pieczenia 
i gotowania. Zbieranie informacji o tradycyjnych i nowo-
czesnych potrawach związane z tym zwyczaje i obyczaje, 
własne pomysły i doświadczenia w przygotowywaniu po-
traw. Prezentacja podstawowych sposobów przygotowywa-
nia potraw. 
W przeprowadzonych warsztatach uczestniczyło ponad 85 
mieszkańców Gminy Klimontów.

wieniec dożynkowy – kultywowanie tradycji

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

3. Przeprowadzono konkursy z nagrodami na „Najładniej-
szy tradycyjny klimontowski wieniec dożynkowy”, udział 
wzięło 11 sołectw oraz na tradycyjną potrawę regionalną( 
do konkursu przystąpiło 6 sołectw).
4. Zorganizowano Dożynki Sołeckie - Święto Plonów – 
ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i prac polowych w miejscowości Nawo-
dzice, których uczestniczyło  ponad 500 osób , Biesiadę Kli-
montowską którą odwiedziło ponad 1000 osób mieszkań-
ców Gminy Klimontów i przybyłych Gości.
5. Stworzono Forum Miłośników Tradycji Wykonywania 
Wieńców Dożynkowych na Rzecz Zachowania Obrzędów 
i Zwyczajów Gminy Klimontów. Forum to będzie miało na 
celu organizowanie biesiady klimontowskiej raz w roku, 
poświęconej podsumowaniu dorobku rocznego w obszarze 
produktu regionalnego z wieńcem dożynkowym i potrawą 
regionalną w tle, historii, sztuki, literatury, obyczajowości, 
regionalizmu z terenu Gminy Klimontów
6. Opracowano i wydano publikację Klimontowski wie-
niec dożynkowy tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku 
na św. Jacka.

Projekt nasz był odpowiedzią na problem zacierania 
się w pamięci społecznej w obyczajowości lokalnej, trady-
cji, z głównym produktem Klimontowskim Wieńcem Do-
żynkowym. Kuchnia regionu klimontowskiego obejmująca 
zarówno wypieki jak i potrawy prezentowana była na bie-
siadzie. Ustne przekazy o „dawnych czasach”, wykonywa-
nych wieńcach i tradycyjnych potrawach odchodzą często 
w niepamięć wraz z osobami starszymi, które są skarbni-
cą wiedzy o tym regionie. Projekt nasz miał na celu zatrzy-
manie tego naturalnego procesu zapominania o przeszło-
ści i utrwalenie od zapomnienia potocznych dziejów two-
rzenia tradycyjnego wieńca dożynkowego i przygotowywa-
nia tradycyjnych potraw oraz ocalić od zapomnienia ob-
chody święta plonów rolników na dożynkach sołeckich 
i gminnych. Udokumentowany zapis jest sposobem na po-
nadczasowe ukazanie spuścizny społecznej przyszłym po-
koleniom w obszarach tradycja, obyczajowość, kultura, ob-
rzędowość i zwyczaje. Jego upowszechnienie wzmocni toż-
samość lokalną i stanowić będzie o zachowaniu obrzędów 
i zwyczajów przez mieszkańców naszej gminy.

Cały uzyskany wspólnie dorobek projektu (tradycje 
wieńców, przepisy tradycyjnych potraw, wyniki konkur-
sów oraz fotorelacja projektu) został zredagowany i wyda-
ny w formie publikacji.

koordynator projektu mgr Danuta Potocka

Gmina Klimontów zakończyła przygotowanie „Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej” opracowanego w ra-
mach projektu współfinansowanego ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany 
gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/
POIiŚ/9.3/2013.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem 
strategicznym, którego celem jest przedstawienie pla-
nu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględ-
nieniem emisji pyłów i CO

2
.

Plan GosPodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy klimontów

ZAKOŃCZENIE PRZYGOTOWANIA PLANU 
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Gmina Klimontów informuje, 
że zakończyła zaplanowane na 2015 r. zadanie 

pn. „Realizacja programu usuwania materiałów 
zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, 

przy udziale środków udostępnionych przez: 
• WFOŚiGW w Kielcach – 9 502.97 zł
• NFOŚiGW w Warszawie – 13 575.68 zł
• Gmina Klimontów – 4 072.71 zł

na podstawie umowy Dotacji nr 216/15 
z dnia 30.09.2015 r.

ZaKońcZenIe 
usuwanIa 

materIałów 
ZawIerających 

aZbest 

Gminy posiadające opracowany Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej będą mogły pozyskiwać środki finan-
sowe na realizację zaplanowanych zadań, w ramach 
programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, 
a także innych krajowych i zagranicznych funduszy. 

Efektem wdrażania planu będzie:
•	 ograniczenie	zużycia	energii	o		5	866,08	GJ
•	 ograniczenie	emisji:	CO2	o	2	908,62	Mg/rok,
•	 produkcja	energii	z	OZE	-	6	406,38	GJ,
do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014.

Dziękujemy za współpracę 
w ramach opracowania tego dokumentu!
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach od 1 kwietnia do końca br. realizuje interaktywny pro-
gram zajęć na rzecz seniorów w ramach otrzymanej dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020). 
Wielkość wsparcia finansowego i osobowego na projekt wynosiła 204 896,80 PLN. 

W miejscowościach: Nawodzice i Klimontów działają Międzypokoleniowe Kluby Ak-
tywności Seniora – „Akademii Aktywnego i Zdrowego Seniora”, które oferują udział w  
warsztatach rękodzielnictwa artystycznego typu bibiułkarstwo, orgiami, bukieciarstwo, 
zajęciach kulinarnych, zajęciach ruchowo–usprawniających prowadzonych przez fizjo-
terapeutów, zajęciach nordic walking. Przeprowadzone zostały spotkania z kosmetyczką, 
dietetykiem i specjalistami. Projekt ten wnosi wiele w życie seniorów z Gminy Klimon-
tów i daje mnóstwo pozytywnej energii tej grupie społecznej. W październiku w obsza-
rze aktywności krajoznawczej – okazją do wzmocnienia wzajemnych relacji i więzi odby-
ły się wspólne wyprawy krajoznawcze. Wyjazdy były połączone z aktywnym wypoczyn-
kiem. W czasie tego wyjazdu seniorzy mieli możliwość zapoznania się z przeszłością i hi-
storią naszego kraju. Wspólny wyjazd zachęcił seniorów do podzielenia się własnymi prze-
życiami z czasów dzieciństwa. 

W pierwszej kolejności zorganizowaliśmy wycieczkę do Buska Zdroju – miejsca uzdro-
wiskowego. Trzydniowy pobyt był okazją do wspólnej integracji ale przede wszystkim 
wspólnej aktywności. W trakcie pobytu każdy uczestnik skorzystał ze wspólnych zajęć na 
basenie – aerobik wodny, zajęcia rekreacyjne prowadzone przez rehabilitanta oraz zabie-
gów usprawniających. 

Kolejna wycieczka odbyła się w inne miejsce uzdrowiskowe – do Krynicy Zdroju. Pro-
gram obejmował rekreację poznawczą miejsce, zajęcia ruchowe z rehabilitantem/fizjotera-
peutą, zajęcia z nordic walking. 

W ramach aktywności społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu zaangażowali się 
w podtrzymanie tradycji lokalnych obchodów Świąt Bożego Narodzenia. W ramach tego 
działania został zorganizowany wieczór kolędowy z opłatkiem. Organizację spotkania po-
przedził „Warsztat regionalnych potraw wigilijnych”. Miejscowy regionalista poprowadził 
kulinarne warsztaty na których uczestnicy przygotowali potrawy na wigilię. Ponadto w ra-
mach tego spotkania została otwarta wystawa prac z warsztatów rękodzielnictwa, które 
tworzyli uczestnicy projektu. Na to spotkanie seniorzy przygotowali prace, które samo-
dzielnie wykonali – ozdoby świąteczne związane z tematyką Bożego Narodzenia. Komisja 
konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu lokalnego i stowarzyszenia wybrała po 
3 najlepsze prace z jednej i drugiej kategorii, które zostały nagrodzone upominkami rze-
czowymi. Ponadto każdy z Klubów przygotuje własną prezentację multimedialną z dzia-
łań klubowych. 

Projekt ten wnosi wiele w życie seniorów z Gminy Klimontów i daje mnóstwo. pozy-
tywnej energii tej grupie społecznej.

koordynator projektu mgr Danuta Potocka

Zadanie	jest	współfinansowane	ze	środków	

Ministerstwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej	

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych na lata 2014-2020

wIgIlIa w aKademII aKtywnego 
I Zdrowego senIora w nawodZIcach
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Po 123 latach rozbiorów dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję 11 listopada br. 
obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Dzień 11 
listopada ustanowiono świętem narodowym 
dopiero ustawą z kwietnia 1937 r.

W Gminie Klimontów obchody roczni-
cy Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. 
w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Jó-
zefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk 
Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. 
W nabożeństwie uczestniczyły liczne pocz-
ty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji 
kombatanckich, straży pożarnych. 

Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowa-
li pod pomniki: Powstańców Styczniowych, 
płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczą-
cych o Wolność w latach 1939-1945, gdzie 
delegacje władz samorządowych, straży po-

żarnych, szkół, środowisk kombatanckich, 
sportowców, partii politycznych złożyły 
wiązanki kwiatów i wieńce. 

Po występie przygotowanym przez 
uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie, który odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimonto-
wie uczestnicy obchodów udali się na cmen-
tarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Gó-
rach Pęchowskich.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
modlitwę w intencji poległych w walkach 
o Niepodległość Polski poprowadził ks. ka-
nonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy Ma-
rek Goździewski w słowach skierowanych 
do zebranych powiedział: „Szanowni Pań-
stwo, drodzy mieszkańcy gminy Klimontów! 
Przypadająca dzisiaj 97 rocznica odzyska-
nia niepodległości jest również okazją do re-
fleksji nad tym w jakim Państwie pragnie-

rocznica odzyskania
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my żyć, pracować jakie państwo my Polacy 
chcemy budować. Dzisiaj nie ma realnego 
zagrożenia dla państwowości polskiej i gra-
nic terytorium naszego kraju. Dzisiaj żyjemy 
w wolnym kraju, który stwarza nam możli-
wości pracy i rozwoju, poczucie niezależno-
ści i polskości. Dziś wiele mówi się na temat 
zagrożenia poczucia tożsamości i kryzysu 
postaw patriotycznych i obywatelskich. Wa-
sza obecność drodzy Państwo, jest dowodem 
na to, że wiemy i pamiętamy o wydarzeniach 
sprzed lat. Pamięć i cześć o ważnych wyda-
rzeniach dla kraju jest współczesną lekcją 
historii. Dlatego czerpmy z niej wskazówki 
do budowania naszej narodowej tożsamo-
ści Kończąc pragnę podziękować Wszystkim 
za obecność przed pomnikiem, który rok-
rocznie – niezależnie od  opcji i nurtów po-
litycznych – gromadzi wszystkich chcących 
zamanifestować swój patriotyzm. Szczegól-

nie pragnę podziękować księżom za ofiarę 
mszy św. za Ojczyznę na czele z ks. probosz-
czem, naszym strażakom, pocztom sztanda-
rowym, dyrektorom, kierownikom i wszyst-
kim przedstawicielom jednostek podległych 
urzędowi, dziękuję młodzieży gimnazjalnej 
i pracownikom  GOK za piękną oprawę ar-
tystyczną. Dziękuję Wam wszystkim za to że 
poświęciliście swój czas by oddać cześć tym 
którym zawdzięczamy tak wiele – wolną 
i niepodległą Ojczyznę”.

Licznie przybyłe delegacje przy dźwię-
kach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Legionistów Józefa Pił-
sudskiego poległych w Bitwie pod Konara-
mi. Uroczystość zakończyła się koncertem 
pieśni legionowych w wykonaniu zespo-
łu Wiarus. Po zakończeniu części oficjalnej 
obchodów Święta Niepodległości na wszyst-
kich zebranych czekała gorąca grochówka.

niepodległości polski
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyło się 
9 listopada br. o godz. 9:00 uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych – 79 uczniów klas pierw-
szych zostało uroczyście przyjętych w poczet uczniów szkoły. 

Pasowanie na ucznia to wieloletnia tradycja placówki. Egzamin, którym były przepięk-
ne występy muzyczno–taneczne i recytatorskie, pierwszoklasiści zdali na szóstkę, co po-
twierdziły liczne brawa zgromadzonych rodziców, opiekunów i przybyłych gości. Część 
artystyczną przygotowały: mgr Małgorzata Baran, mgr Małgorzata Zieja, mgr Grażyna 
Rębacz i mgr Ewa Bokwa.

Po uroczystości pasowania dzieci otrzymały słodkie rożki obfitości, dyplomy i świateł-
ka odblaskowe. Sesji zdjęciowej nie było końca! Po części oficjalnej uczniowie wraz z wy-
chowawczyniami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi oraz dyrektorem szkoły udali się na 
słodki poczęstunek.

ŚLUBOWANIE 
KLAS 

PIERWSZYCH

klasa Ia
klasa Ic

klasa Ib
klasa Id
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„Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki nie-
mu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się pod-
czas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy 
dzień”. 

W PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie 19 listopa-
da br. uczniowie kl. 01, Id, IId i IIIa pod przewodnictwem 
wychowawczyń: M. Miłek, E. Bokwy, M. Malec i B. Frej-
lich wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. Akcja mia-
ła na celu przyczynić się do poprawy nawyków żywienio-
wych naszych dzieci. Poszczególne oddziały klasowe przy-
gotowały pod kierunkiem wychowawczyń zdrowe posiłki. 
Klasa 01 przygotowała wspaniałe koreczki z warzyw, nabia-
łu i mięsa. Klasa Id zachwyciła różnorodnymi rodzajami 
twarożków. Klasa IId przygotowała bogato zdobione wa-
rzywami kanapki, a klasa IIIa zaproponowała „jajko w róż-
nych postaciach”: party, sałatki itp. Wszystkie posiłki za-
stawiono na jednym pięknie przystrojonym śniadaniowym 
stole. Przed rozpoczęciem degustacji uczniowie obejrzeli 
prezentację dotyczącą zdrowego stylu życia, wzięli udział 
w dyskusji oraz zapoznali się z 12. zasadami zdrowego od-
żywiania:
1) Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2) Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3) Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4) Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5) Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6) Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
7) Pamiętaj o kaszach. Jedz chleb nie bułeczki.
8) Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
9) Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10) Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11) Dobrą wodą gaś pragnienie.
12) Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem. 

W zorganizowanie akcji włączyli się rodzice, którzy za-
dbali o właściwe produkty oraz pomogli w przygotowa-
niu posiłków młodszym dzieciom. Akcję wspierała jako 
sponsor firma Owoc Sandomierski z Bilczy producent so-
ków oraz radny gminy pan Marek Bargiel. Każdy uczestnik 
śniadania miał możliwość degustacji soku jabłkowego oraz 
otrzymał małe upominki. Dziękujemy za wsparcie.

Wspólne przygotowanie i spożycie śniadania sprawiło 
dzieciom wiele przyjemności. Dzieci nauczyły się jak ważne 
jest śniadanie dla odpowiedniego funkcjonowania organi-
zmu. Wierzymy, że takie działania przyczynią się do utrwa-
lenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów 
i wzmocnią integrację społeczności szkolnej.

Barbara Frejlich

Śniadanie 
daje moc
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W Centrum Rekreacji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy 
Portowej 24 w Sandomierzu odbył się 24 
października br. finał Talentu Sandomier-
skiego. Zespół White Shadows ze Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach, w którego 
skład wchodzą: Gabriela Sajda, Piotr Ole-
chowski i Wiktor Orłowski oraz chore-
ograf Szczepan Ewiak zakwalifikował się 
do ścisłego finału dzięki głosom internau-
tów, zajmując II miejsce (z liczbą 3861 gło-
sów). Podczas finału na żywo, zespół Whi-
te Shadows zaprezentował nowy układ ta-
neczny, który był jeszcze bardziej wido-
wiskowy oraz łączył w sobie różne gatun-
ki taneczne od hip hopu , poprzez break-
dance oraz wiodący dup step czy elemen-
ty elektro dance.

Oprócz zespołu White Shadows naszą 
gminę w finale Talentu Sandomierskiego 
reprezentowała również uczennica Gim-
nazjum w Klimontowie Agata Sajda, co 
jest świadectwem iż w naszej gminie jest 
wiele niedocenionych talentów, których 
zdolności warto odkrywać na arenach lo-
kalnych, wojewódzkich a nawet między-
narodowych.

Występ zespołu White Shadows zo-
stał nagrodzony wrzawą i gromkimi bra-
wami licznie zgromadzonej publiczności, 
która dopingowała nasz zespół trzymając 
podczas występu transparenty z napisami 
„S.P. Nawodzice White Shadows”. Reakcja 
publiczności była odzwierciedleniem uzy-
skanej liczby głosów na portalu interneto-
wym oraz za pośrednictwem sms-ów, kla-
syfikując zespół White Shadows w fina-
łowym głosowaniu na wysokim III miej-
scu z liczbą 6224 głosów. Ta wysoka liczba 
głosów i zajęcie III miejsca w głosowaniu 
internautów oraz poprzez sms-y nie dała 
jednak kwalifikacji do ćwierćfinału Ta-
lentu Wojewódzkiego, zachęcamy jednak 
do obejrzenia relacji z występów na żywo 
na stronie www.echodnia.eu (Finał Talent 
Sandomierski).

Zespół White Shadows składa serdecz-
ne podziękowania za ogromne wsparcie 
wszystkim, którzy głosowali za pośred-
nictwem internetu oraz za pomocą sms-
ów – co miało odzwierciedlenie w liczbie 
uzyskanych głosów. 

Dziękujemy również społeczności lo-
kalnej a w szczególności dzieciom ze szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach oraz ich 
rodzicom, którzy licznie i gorąco kibico-
wali na żywo podczas finału. Jak zapowia-
da choreograf Szczepan Ewiak i członko-
wie zespołu formacja White Shadows jesz-
cze nie raz zaprezentuje swój talent na 
mniejszych i większych scenach, bo wła-
śnie występy na żywo i brawa publiczno-
ści są najlepszą nagrodą i dają motywację 
do dalszej pracy.

SHOW 
WHite 

SHadOWS
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W piątkowy wieczór 11  września br. 
w Przybysławicach koło Klimontowa, 
w dworku na Wichrowym Wzgórzu, od-
był się wernisaż artystyczny Natalii i Kor-
neli (Neli) Paczkowskich. Otwarcia ekspo-
zycji dokonał o godz. 18:00, witając przyby-
łych gości, sympatyczny gospodarz dwor-
ku oraz ojciec autorek wystawiających prac 
– Jarosław Paczkowski. Kilka słów o swo-
jej twórczości powiedziały wykonawczynie 
pokazanych eksponatów. Gości oprowadzo-
no po wystawie, omawiając prawie wszyst-
kie obrazy.

Na uroczystość przybył m.in. wice-
marszałek sejmiku świętokrzyskiego Kazi-
mierz Kotowski, który wyraził zadowole-
nie, że mamy utalentowaną młodzież. Po-
wiedział także o swojej sympatii do tego 
miejsca, że również prywatnie, kiedy ma 
możliwość chętnie tu przyjeżdża. Następ-
nie głos zabrał z-ca wójta Gminy Klimon-
tów Edward Przytuła. Obecny był też dzia-
łacz kulturalny i pracownik Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Klimontowie Stani-
sław Tarnawski. Dworek na Wichrowym 
Wzgórzu w Przybysławicach zaszczycili też 
swą obecnością: dyrektor Staszowskiego 
Ośrodka Kultury w Staszowie Katarzyna 
Ciepiela z mężem Mirosławem, dyrektor 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury im. 
Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie Ma-
rian Sus z córką Liwią – studentką archi-
tektury, piosenkarka Hanna Bałata z przy-
jaciółmi, żona Jarosława Paczkowskiego – 
Urszula z rodzicami i rodzeństwem, wła-
ściciel pałacu w Dziękach Aleksander Pie-
trow, pracownicy dworku, mieszkańcy Kli-
montowa i okolic.

Wernisaż uświetnił występ wokalny 
Hanny Balaty i zespołu „Małżeństwo z roz-
sądku”. Ale wróćmy do ekspozycji. Starsza 
z wystawiających sióstr – Natalia – ukoń-
czyła tkaninę artystyczną w Liceum Pla-
stycznym w Lublinie. Obecnie jest stu-
dentką III roku Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na kierunku scenografii. Wy-
działem tym kieruje jako dziekan, wybitny 
scenograf, żona słynnego reżysera Andrze-
ja Wajdy – Krystyna Zachwatowicz. Młod-
sza siostra– Kornelia (Nela) – ukończyła 
w tym roku Liceum Plastyczne w Lublinie 
i rozpoczęła studia na I roku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiuje 
ochronę dóbr kultury. 

Na wystawie Natalia pokazała m. in. 
pionowy ciąg kształtów w formie dekora-
cyjnej rysunku inspirowanego totemem in-
diańskim z motywem nietoperzy. Praca ta 
przykuwa uwagę widzów ze względu na 

SioStry 
z WichroWego Wzgórza

Rosamond

Boże NarodzeNie
złoty dzwonek jak skowronek śpiewa w ossolinie,
Nad zamkową starą bramą pastorałka płynie.

Świeć gwiazdeczko perełeczko w ubogiej stajence,
Święty Józef i Maryja w błękitnej sukience.

Betlejemka ossolińskich to kapliczka słynna
Na sianeczku śpi w gniazdeczku dziecina niewinna.

Milusieńki śliczny Jezus ludziom błogosławi,
a w stajence Trzej Królowie i pastuszek bawi.

Gra na flecie i bębenku Najświętszej rodzinie,
Nad wieżyczką gwiazda świeci i mgła tkliwa płynie.

aniołowie w białych szatach cudnie kolędują,
radość wielką i nadzieję Maryi zwiastują.

Sygnaturka głośno dzwoni wiernym na Pasterce,
Na choince śnieżne gwiazdki i gorące serce.

pewną nietypowość w wyrazie. Obok wi-
siały fotografie fragmentów przyrodniczej 
natury, którymi autorka inspirowała się do 
następnych obrazów dużych płócien olej-
nych. Poruszają one głębokie treści, gdyż 
ujęte są w okresowe cykle życia ludzkiego. 
Pierwsze płótno w barwach niebiesko–zie-
lonych z sylwetką dziewczyny i jej cieniem 
nosi tytuł „Dzieciństwo”, drugie z przewa-
gą barw ziemistych i brązowych z parą mło-
dych ludzi na tle skalistego pejzażu wyra-
ża „Młodość”, na trzecim kobieta z dziec-
kiem oświetlona promieniami słońca w alei 
drzew (całość w kolorze jasnych brązów) 
obrazuje „Dojrzałość” oraz czwarty w dra-
matycznej ciemno–niebieskiej tonacji to 
„Starość” z parą starszych ludzi zwróconych 
do siebie na tle skalistego krajobrazu. Są to 
płótna o kształtach uproszczonych i świa-
tłach tworzących wraz z kolorytem odpo-
wiedni do treści nastrój. Należą do sztuki 
przedstawiającej, figuratywnej, a nie reali-
stycznej. Nie zostały namalowane z natury 
lecz z własnego wnętrza. Mówią o dużej wy-
obraźni autorki, są ładne podobnie jak inne 
prace np. „Cisza” inspirowane twórczością 
Edgara Allana Poe. Obraz przedstawia syl-
wetki mężczyzn stojących tyłem do widza 
w ciemnym pejzażu rozjaśnionym miej-
scami gorącym światłem jako przeciwsta-
wienie ciemnych, zimnych błękitów. Kom-
pozycja zawiera tajemniczy nastrój wycze-
kiwania na coś, co może się za chwilę wy-
darzyć. Inne obrazy są również nastrojowe, 
m. in. „Na skraju lasu” lub „Krzyk”. W tym 
ostatnim pokazano wierzchołki drzew, któ-
re wraz tłem nieba przypominającym pło-
mienie pożaru , wydają się krzyczeć.

Były też na wystawie duże martwe na-
tury, choć namalowane na podstawie rze-
czywistych  przedmiotów, zawierają w so-
bie coś ze świata wyobraźni . Obok płócien 
olejnych zawieszono niebieski gobelin au-
torki, w którym widać pozytywny wpływ 
scenografii. Wyczuwa się to również we 
wszystkich dokonaniach malarki.

Młodsza siostra Kornelia (Nela) zapre-
zentowała pejzaże malowane głównie z na-
tury jako widoki konkretnych miejsc. Roz-
wiązane są w sposób malarski , nieco wra-
żeniowy z pominięciem zbędnych szczegó-
łów. Mają chłodną tonację w kolorystyce , 
są liryczne, rozmarzone, ładne w swej ma-
larskości. Mieszkanki Wichrowego Wzgó-
rza na razie są studentkami. Ale już w ich 
realizacjach obecnych na wyżej wymienio-
nej prezentacji widać duże zdolności twór-
cze z nadzieją na ich dalszy rozwój.

Tomasz Staszewski
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W sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie odbył się 11 grudnia br. Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców 
klas IV–VI z terenu gminy Klimontów. W turnieju udział wzięło ogółem 105 uczniów. 
Organizatorem turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego PSP w Klimontowie – 
mgr Paweł Saniawa, mgr Piotr Lipiec oraz mgr Alicja Szemraj. W turnieju uczestniczy-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Ossolinie, Nawodzicach oraz PSP w Kli-
montowie wraz ze swoimi opiekunami. Rozgrywki były przeprowadzone systemem „każ-
dy z każdym”.

W kategorii klas IV miejsca na podium zajęli: I miejsce – klasa IVb z PSP w Klimonto-
wie, II miejsce – uczniowie ze SP w Ossolinie i III miejsce – klasa IVc z PSP w Klimonto-
wie. W kategorii klas V: I miejsce zajęli uczniowie z klasy Vc z PSP w Klimontowie, II miej-
sce – SP w Goźlicach oraz III miejsce – SP w Nawodzicach.

Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamil Karbowniczak z PSP w Klimontowie, 
który zaliczył 11 trafień. Tytuł najlepszego bramkarza turnieju zdobył Mikołaj Dziuba. 
Fundatorem nagród, pucharów oraz dyplomów dla uczniów był Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski.

mIKołajKowy turnIej 
halowy PIłKI nożnej
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Wioleta Nowakowska

ŚWięty Mikołaj
Gdy jak co roku 6 grudnia niby w zimowej scenerii nadchodzi,

większości z nas myśl o prezentach natychmiast przychodzi.
Poznajmy jednak historię  dobrego i poczciwego  człowieka,

dzięki któremu chcemy być obdarowywani prezentami, 
mało kto z tym zwleka.

Sam Mikołaj był biskupem pochodzącym z Miry,
wprowadził zwyczaj dzielenia się z innymi, za to go cenimy.

Rodzice jego byli  jak na tamte czasy bogaci i zamożni,
bardzo dobrzy, uczciwi, sprawiedliwi i pobożni.

Z wielką dobrocią serca wspierał ludzi biednych i ubogich,
pomagał na wszelkie sposoby wyciągał z nędzy, 

stawiał ich na nogi.
Był przypadek w którym dał sakiewkę z monetami ojcu, 

który miał 3 córki,
bez posagu nie mogły wyjść za mąż, ten uczynek poprawił 

ich  domowe warunki.
Jako biskup wspierał  swoich wiernych był gorliwy,

przy tym bardzo  miłosierny nad wyraz dobrotliwy.
Wstawił się u cesarza by trzej złodziejaszkowi nie zginęli,

bowiem na swoim sumieniu wiele kradzieży mieli.
Jest także patronem odważnych marynarzy,
modląc się ocalił statek przed burzą, Bóg go łaskami obdarzył.

Był patronem Amsterdamu otaczany  tam wielką czcią,
mówiono o nim pochlebnie z wielką czułością i  miłością.

W Polsce znajduje się 327 kościołów nazywanych jego imieniem,
dzieciaki  nosiły jego imię – to było wielkim wyróżnieniem.

W Holandii wyobrażano sobie go jako płynącego statkiem 
zza oceanu,

jeżdżącego na biały koniu a także w orszaku i w obecności 
rydwanu.

Holendrzy zwyczaj obdarowywania innych osób  kultywowali,
różne drobne upominki nawzajem sobie życzliwie  podrzucali.

6 grudnia 1804 odbyły się  pierwsze  tak zwane Mikołajki,
dzięki tym wydarzeniom takie to powstały  historyczne 

wzmianki.
Wówczas grzeczne dzieci dostawały orzechy, jabłka, pierniki,

małe drobniutkie prezenty i drewniane krzyżyki.
Święty Mikołaj to postać historyczna wyniesiona na ołtarze, 

autentyczna,
o której pamięć przetrwała do dziś –  stwierdzam iż to prawda 

faktyczna.
Pamiętajmy, że dzień 6 grudnia powinien  wiązać się 

z niesieniem dobra dla innej osoby, 
nie tylko z  obleganiem wystaw sklepowych oraz popędem na 

atrakcyjne zabawki wynikające z mody.
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HaLLErcz ycy- c z .V i i

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Fort Tour Royal (Francja)

Rozdział VII
„Tuż po wybuchu II wojny światowej koła polskie we Francji zwróciły się do rządu fran-

cuskiego o wyrażenie zgody na formowanie sił zbrojnych na terenie swojej drugiej ojczy-
zny. Dwudziestego pierwszego sierpnia 1914 r. rząd Francji wyraził na to zgodę. Armia zo-
stała zorganizowana na zasadzie  zaciągu ochotniczego spośród Polaków służących w woj-
sku francuskim, polskich jeńców wojennych z armii państw centralnych, a także polskiej 
emigracji z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady (poprzez Obóz Kościuszko) i Brazy-
lii. Kilkuset Polaków w większości członków Sokoła i Strzelca zameldowało się w punk-
tach meldunkowych.

Pierwszą 180 osobową polską kompanię skierowano 25 sierpnia 1914 r. do obozu szko-
leniowego w Bayonne. Po przeszkoleniu wcielono Polaków jako 2 kompanię 1 Pułku Le-
gii Cudzoziemskiej. W ciężkich walkach stan osobowy polskiej kompanii stopniał do kilku-
dziesięciu, ale postawa w walkach przyniosła Polakom sławę i uznanie Francuzów. Sztan-
dar Polaków, wg. projektu Xawerego Dunikowskiego, został udekorowany w 1918 r. Croix 
de Guerre.

Z dalszych ochotników nie tworzono czysto polskich oddziałów ze względu na sprzeciw 
Rosji sojusznika Francji, kierowano ich do jednostek francuskich. Do formowania polskich 
oddziałów we Francji powrócono po podpisaniu przez prezydenta Raymonda Poincarego 
dekretu z 4 czerwca 1917 roku. W miesiąc później w obozie Sille le Guillaume (region Lo-
ary) powstały pierwsze polskie oddziały, a 8 stycznia 1918 roku, utworzono dwubataliono-
wy 1 Pułk Strzelców Polskich, którego dowódcą został pułkownik Jasieński. Główny trzon 
stanowili Polacy z USA, zgłaszający się na apel Ignacego Jana Paderewskiego oraz emigra-
cja z Kanady i Francji. Później doszli Polacy z przebywających we Francji i ogarniętych fer-
mentem rewolucji dywizji rosyjskich.

Na mocy porozumienia z rządem Francji, Komitet Narodowy Polski uzyskał 28 wrze-
śnia 1918 roku pełną kontrolę polityczna nad Armią. Wskutek porozumienia została ona 
uznana za „jedyną, samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską”. Francuskiego 
dowódcę 4 października 1918 roku zastąpił generał Jozef Haller.

Z jednostek polskich końcowych walkach I wojny światowej, uczestniczył tylko 1 Pułk 
Strzelców od 1 lipca 1918 roku w Szampanii, a od połowy października 1918 także 1 Dywi-
zja Strzelców Polskich, która zajęła odcinek frontu w Wogezach. Zakończenie działań wojen-
nych na Zachodzie, przyspieszyło rozwój organizacyjny Armii. Przestało istnieć wiele trudno-
ści związanych z rekrutacją i wcieleniem Polaków do Armii, zwłaszcza we Włoszech. Pozyska-
no tam ok. 25 tysięcy żołnierzy, byłych jeńców z armii austro–węgierskiej.

Armia gen. Józefa Hallera organizowana była na bazie korpusów i dywizji, organizacyj-
nie odpowiadających armii francuskiej, wyposażonych i uzbrojonych w sprzęt demobilizowa-
nych jednostek francuskich. Armia przyjęła błękitny kolor mundurów, stąd zwano ją „błękit-
ną”, natomiast armia gen. Józefa Hallera była „Najlepiej wyszkoloną, uzbrojoną i wyposażo-
ną częścią Wojska Polskiego.”

Ochotnicy, którzy przypłynęli okrętem z Sycylii do Tulonu we Francji, otrzymali błę-
kitne mundury i białe koszule. Hallerczycy poczytywali sobie za wielki zaszczyt, że po 123 
latach niewoli pod zaborami, mogą wreszcie nosić polskie mundury, wymarzone przez ich 
ojców i dziadów , którzy o wolną Polskę walczyli w powstaniach narodowych.

Niestety nie były to nowe mundury, lecz wcześniej noszone przez innych polskich żołnie-
rzy, którzy  walczyli w Nancy i pod Verdun i z powodu braku higieny zachorowali na tyfus 
plamisty roznoszony przez wszy. W celu zabicia bakterii, mundury były poddawane dezyn-
fekcji parowej, w specjalistycznych, szczelnie zamkniętych urządzeniach. Pod wpływem wy-
sokiej temperatury, wytworzonej przez parę wodną, mundury były wolne od bakterii tyfusu, 
lecz wyglądały fatalnie, gdyż były tak bardzo pomięte, że nawet najlepszy krawiec w świecie 
nie był w stanie ich wyprasować, ale takie właśnie mundury otrzymali ochotnicy z Palermo, 
wśród których znalazł się sierżant Leonard Tarnawski.

Hallerczycy nosili błękitne mundury i białe koszule, które ładnie się prezentowały na 
tle złotej francuskiej jesieni z dodatkiem purpurowych promieni tulońskiego słońca. Białe, 
wizytowe koszule były niezwykle twarzowym wyrazem elegancji, lecz wymagały częstego 
prania i nie były przyjemnym zajęciem dla żołnierzy. Francuska nie wyprała koszuli pol-
skiemu oficerowi nawet za 100 franków, po prostu gardzili Polakami.

Ochotnicy, którzy stawili się na apel Paderewskiego z Kanady i Stanów Zjednoczonych, 
a także z Brazylii byli Amerykanami polskiego pochodzenia, których ojcowie wyjecha-
li za chlebem.

„Ulicami Nowego Jorku z głośnym śpiewem na ustach i przy akompaniamencie wojskowej 
orkiestry, maszerują młodzi i szczęśliwi ochotnicy , którzy zaciągnęli się do Błękitnej Armii we 
Francji. Jakaś młoda urocza kobieta z rzewnym płaczem żegna swego syna udającego się na 
wojnę. Drżące dłonie kochającej matki obejmują uniesiony nad głową obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej, którym błogosławi syna i jego kolegów opuszczających Amerykę. Żołnierze ma-
szerują do morskiego portu w New Jersey, w którym oczekuje ich okręt odpływający z nimi do 
Francji. Rozśpiewana Polonia z Maryjnymi pieśniami na ustach i głębokim rozrzewnieniem 
w sercu, odprowadza ulicami miasta swych synów i mężów odpływających na wojnę. Na tle 
zamglonego Nowego Jorku widnieje oświetlona jesiennymi promieniami słońca, piękna i dum-
na Statua Wolności”.

W większości byli to młodzi ludzie, nie obeznani z bronią i sztuką walki na froncie, po 
prostu byli rekrutami, którzy przypłynęli do Francji, żeby walczyć o wolną Polskę. Sierżant 
Leonard Tarnawski prowadził z nimi zajęcia wojskowe tzw. „musztrę” czyli szkolenie mło-
dych żołnierzy, polegającą na wydawaniu komend jak należy maszerować, strzelać, bić się 
bagnetem tj. walka wręcz z zastosowaniem walk wschodnich m in. Ju-jitsu – zapasy wywo-
dzące się z Brazylii. Podział walk wschodnich dzieli systemy walki w zależności od prze-
znaczenia: walki bez broni, walka z bronią. Istnieje wiele szkół walki, a dodatkowo każdy 
trener, może uczyć na swój sposób. Terminologia w sztukach walki: ju-jitsu, judo, aikido, 
pochodzi z języków orientalnych, a walka wręcz z użyciem białej broni szczególne znacze-
nie ma na wojnie. Sierżant Leonard Tarnawski został wcielony do 42 pułku piechoty Błę-
kitne j Armii Gen. Józefa Hallera, który z Tulonu został przeniesiony do Belford.

Rosamond

Koledze Andrzejowi Grosickiemu

Szczęśliwe lata

Andrzeju, czy pamiętasz nasze młode lata,

Jak zbijaliśmy łódkę, żeby w dal wypłynąć?

Może do Ameryki lub na koniec świata,

Żeby w cudownych Andach, jak Kolumb zasłynąć.

W zaczarowanej rzece łowiliśmy ryby.

W romantycznym ogrodzie zrywaliśmy porzeczki.

Na Wistkach i Zagaju zbieraliśmy grzyby,

A nieraz miewaliśmy koleżeńskie sprzeczki.

Na bujanym fotelu Babci Stawiarzowej

Spędzaliśmy wakacje i szczęśliwe chwile.

Wyśniona pierwsza miłość z alei kasztanowej

Wygląda, jak dziewczyna biegnąca za motylem.

Wieczorem koncertują żaby i słowiki,

Wspomnienia płyną z nurtem rzeki Koprzywianki.

Kolego, posłuchajmy tej cudnej muzyki,

A wróci nasza młodość i Klimontowianki.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
p. Wiesław Kwiecień       607-530-913
p. Andrzej Sośniak         691-538-255
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie      15 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach       15 866-15-03
Gabinet w Klimontowie         15 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      15 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński        15 866-12-33
p. Bronisław Toś           15 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu        15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

ZGKiM Klimontów        15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma          15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI      15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

OGŁOSZEniA i REKlAmA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

PUbLICZNA SZKOłA PODSTAWOWA
im. jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej 
w Ossolinie i Goźlicach wraz z juniorami 
Klimontowianki Klimontów miała oka-
zję uczestniczyć w towarzyskim meczu re-
prezentacji Polski w piłce nożnej do lat 21 
z Ukrainą, który odbył się na stadionie Cra-
covii.

Wyjazd na mecz był możliwy dzię-
ki współpracy naszego nauczyciela w-f p. 
Krzysztofa Dywana z selekcjonerem pol-
skiej kadry U-21 Marcinem Dorną. Począt-
kiem listopada trener Dorna, wspólnie z p. 
Krzysztofem poprowadził pokazowy tre-
ning dla juniorów LKS „Klimontowian-
ka”. Owocem jego wizyty było zaproszenie 
młodzieży na reprezentacyjny pojedynek 
w Krakowie.

Organizatorami wyjazdu był Wójt Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski, Szkoła 
Podstawowa w Ossolinie, Szkoła Podstawo-
wa w Goźlicach oraz Nasz Orlik.

doPIngowalIŚmy 
bIało-cZerwonym

W niedzielę 6 grudnia br. odbył się 
w Kolbuszowej I charytatywny bieg „W po-
goni za świętym Mikołajem”. Spotkanie to 
odbywało się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Kolbuszowej. Organizatorem 
imprezy była Fundacja na rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, Perfect 
Runner Team reprezentowany przez Mag-
dalenę Zambrowską i Jacka Żądło oraz 
Kolbuszowski Klub Nordic Walking.

Reprezentacja naszego Orlika spisała 
się znakomicie, zajmując cztery miejsca na 
podium i dziewięć w pierwszej dziesiątce. 
Dzieci rywalizowały w 3 kategoriach wie-
kowych. UKS Orlik Klimontów wyprze-
dził w klasyfikacji generalnej zawodników 
z Nowej Dęby, Kolbuszowej, Rzeszowa, Ja-
sła i Ropczyc. Trenerem grupy byli Krzysz-
tof Dywan i Magdalena Dudek.

KrZysZtoF 
dywan 

nagrodZony 
w warsZawIe

uKs orlIK 
KlImontów 
najlePsZy 

w KolbusZowej

A oto miejsca naszych zawodników:
2. miejsce – Kacper Szemraj (SP Goźlice) oraz Sylwester Przewlekły (SP Goźlice)
3. miejsce – Antoni Figacz (SP Goźlice) oraz Kinga Mucha (SP Ossolin)
4. miejsce – Patryk Konecki (SP Goźlice) oraz Dawid Szemraj (SP Śniekozy)
5. miejsce – Zuzia Grabowska (SP Konary)
6. miejsce – Julka Sowińska (SP Ossolin) oraz Hubert Smolarczyk (SP Nawodzice)
7. miejsce – Olaf Rozmysłowski (SP Konary) oraz Wiktoria Wróblewska (SP Ossolin)
8. miejsce – Paulina Dąbrowska (SP Adamczowice) oraz Ola Strojewska (SP Nowa Wieś)

Uroczyste wręczenie dyplomów dla 
Animatorów Ekspertów odbyło się 10 grud-
nia 2015 r. podczas III Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Programu Nasz Orlik w Centrum 
Olimpijskim PKOL w Warszawie. 

Wyróżnienia z rąk prezes Fundacji Roz-
woju Kultury Fizycznej Moniki Chabior 
i przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki Dariusza Buzy otrzymali najlepsi 
animatorzy z całej Polski. 

Wśród 50 nagrodzonych znalazł się 
Krzysztof Dywan, jako jedyny z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Pan Krzysztof zo-
stał zauważony dzięki bardzo dobrej pracy 
na Orliku i promocji swojej gminy poprzez 
zapraszanie znanych osobowości ze świa-
ta sportu. Gmina Klimontów gościła m.in. 
Marcina Dornę i Bogdana Wentę. Ponadto 
Krzysztof Dywan prowadził zajęcia z grupą 
80 nauczycieli, trenerów, animatorów z ca-
łej Polski w Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich w Cetniewie. W przyszłym roku Or-
lik Klimontów będzie gościł kolejne gwiaz-
dy polskiego sportu.
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Dobiegł końca pierwszy etap remontu fasady XVII-
wiecznej Kaplicy Betlejemskiej Ossolinie. Od kilku lat Sto-
warzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” prowadzi działa-
nia mające na celu renowację unikatowego obiektu sakral-
nego, jakim jest Kaplica Betlejemska. Jej fundację przy-
pisuje się powszechnie kanclerzowi Jerzemu Ossolińskie-
mu, jednak historyczne dokumenty zdają się jednoznacz-
nie wskazywać, że budowlę wzniósł jeden z kolejnych wła-
ścicieli miejscowości Franciszek Teodor Denhoff. 

W roku ubiegłym, dzięki środkom przekazanym przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, a tak-
że datkom zebranym podczas pasterki, udało się odno-
wić  barokową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, stoją-
cą na sąsiadującym z kaplicą placu i prawdopodobnie nie-
co starszą od samego Betlejka. Zdaniem doktora Micha-
ła Wardzyńskiego z Instytutu Historii Sztuki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, wykonanie pomnika przypisać moż-
na jednemu z rzeźbiarzy skupionych w środowisku cecho-
wym Pińczowa. Jest nim Jacek Napora vel Naporski, dzia-
łający w II połowie XVII w. To on m.in. nadzorował odbu-
dowę sadzawki św. Stanisława przy kościele Paulinów na 
Skałce  w Krakowie. Wykonał ją w latach 1683-89  na zle-
cenie zakonników, według pomysłu biskupa Jakuba Za-
dzika. Cechy warsztatu Jacka Napory zaobserwować moż-
na również w innych obiektach powstałych w II połowie 
XVII w. Są to chociażby przedstawienia Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem przy dawnym kościele ojców Dominika-
nów w Klimontowie, przy parku dworskim w Smogorzo-
wie w gminie Stopnica (w XVII w. właścicielem tamtejsze-
go dworu był Jan Chryzostom Pasek) oraz przedstawienie 
św. Floriana ze Stopnicy. 

Jesienią tego roku, również dzięki dotacji z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków odnowiona została ce-

Betlejek pięknieje

Na zdjęciach: powyżej – odnowiona w ubiegłym roku 
barokowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem; po lewej  – 
fasada kaplicy po remoncie. 

glana część fasady Kaplicy Betlejemskiej. Do wypełnienia 
środkowej części przedniej elewacji obiektu, użyto przed 
wiekami cegły bardzo złej jakości. Przez stulecia, pod-
dawana działaniu czynników atmosferycznych, niemal 
zupełnie ona sczerniała, Pojawiły się także liczne ubyt-
ki i wykruszenia, które podczas prac konserwatorskich 
zostały uzupełnione. Wykonano również nowe fugowa-
nie pomiędzy kolejnymi warstwami cegły, Całość zosta-
ła wyczyszczona i zaimpregnowana. Konserwację obiek-
tu przeprowadziła pracowania Eweliny i Marcina Grusz-
czyńskich z Rzeszowa. 

W przyszłym roku Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo 
Ossolin” zamierza kontynuować prace związane z remon-
tem fasady. Wartość dotychczasowych zabiegów konser-
watorskich przeprowadzonych w obrębie kompleksu Ka-
plicy Betlejemskiej, to blisko 50 tys. złotych. 

Rafał Staszewski

W MOSIR Staszów odbyły się 7 listopada br. III Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stoło-
wym w trzech kategoriach wiekowych. Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych wygra-
ła Martyna Masak, natomiast spośród dwudziestki startujących chłopców bezkonkuren-
cyjny okazał się Patryk Konecki. W kategorii wiekowej gimnazjów trzecie miejsce zajęła 
Emilka Figacz. Pozostali nasi zawodnicy zajmowali kolejno miejsca: Andżelika Kurzę-
pa – 4, Kacper Wójtowicz – 4, Łukasz Szafirowski – 5, Martyna Kordyka – 6, Sylwester 
Przewlekły – 6, Konrad Wiącek – 14, Antoni Figacz – 12, Dominik Skurski – 15. 

Trenerem grupy był Krzysztof Dywan. Organizatorami wyjazdu była Szkoła Podsta-
wowa w Goźlicach i Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

goŹlIce najlePsZe 
w stasZowIe

Na Orliku w Klimontowie mieliśmy 
przyjemność gościć 6 listopada br. trene-
ra narodowej reprezentacji Polski w pił-
ce nożnej U-21 Marcina Dornę. Odbyło 
się Lokalne Spotkanie Edukacyjne, pod-
czas którego trener przeprowadził 90-
minutowy pokazowy trening metodycz-
ny z grupą juniorów starszych Klimonto-
wianki Klimontów. Trening obserwowali 
animatorzy orlików, trenerzy, nauczycie-
le oraz lokalni liderzy sportu.

Celem spotkania była prezentacja do-
brych praktyk, oferty edukacyjnej progra-
mu Nasz Orlik oraz zainicjowanie regional-
nej sieci współpracy, dzięki której uczest-
nicy będą mieli możliwość wymiany wie-
dzy i doświadczeń w obszarze sportu po-

marcIn dorna 
w KlImontowIe

wszechnego. Każdy uczestnik zapoznał się 
z zasobami edukacyjnymi programu Nasz 
Orlik oraz dobrymi praktykami angażowa-
nia osób z różnych grup społecznych do ak-
tywności fizycznej poprzez piłkę nożną. Or-
ganizatorami Lokalnego Spotkania Eduka-
cyjnego z Marcinem Dorną byli: Fundacja 
Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku, Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski, 
Animator Ekspert Krzysztof Dywan.

Po zakończonym treningu trener Do-
rna z przyjemnością rozdawał autogra-
fy i pozował do wspólnych zdjęć z młody-
mi adeptami piłki nożnej, a państwo Be-
ata i Piotr Sudy zaprosili biorących udział 
w treningu gości na poczęstunek do Re-
stauracji „Cykada” w Pęchowie.


