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Uroczyste wręczenia dziesięciu tornistrów wraz z pełnym wyposażeniem dla najbardziej potrzebują-
cych pierwszoklasistów z naszej Gminy odbyły się 27 sierpnia w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gmi-
ny w Klimontowie.

– nasza relacja na stronie 3

– Pełni pan w Zarządzie Województwa kluczo-
wą rolę nadzorując, oprócz sektora ochrony zdro-
wia, także bardzo wymagający pion szeroko poję-
tego rozwoju regionalnego. Czy mógłby pan po-
wiedzieć, na czym koncentruje się obecnie polity-
ka regionalna realizowana przez samorządy woje-
wództw?

– Na samorządach województw, w tym woje-
wództwa świętokrzyskiego, spoczywa duża odpo-
wiedzialność za mądre wykorzystanie środków uzy-
skanych przez Polskę z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020. Chodzi o dołożenie wszelkich możli-
wych, by potraktować te środki jako jedyną w swoim 
rodzaju inwestycję w rozwój poszczególnych gmin, 
powiatów czy regionu. Ponadto, kierując strumień 
unijnych pieniędzy do sfery gospodarczej, musimy 
sprawić, by pomogły one wyzwolić potencjał świę-
tokrzyskich przedsiębiorców, przyczyniając się do 
zwiększenia dynamiki rozwoju ekonomicznego wo-
jewództwa.

O mądre wykOrzystanie 
śrOdków unijnych

Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
który odpowiada za Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

ciąg dalszy na stronie 4 

energetyczne tornistry
dla pierwszoklasistów

Helena adamczak

NIGDY WIĘCEJ WOJNY!
Złociste słoneczko zza lasu wyszło
i słychać było już ptaków śpiew
Lecz ludzi we wsi to nie cieszyło
wielki na Niemców narastał gniew.

Wojna już trwała przez cztery lata
i końca widać nie było jej.
Smutniejsza była każda godzina
w strachu przeżyty był każdy dzień.

Niemcy nam naszą wioskę spalili
i poszła z dymem wysoko hen.
Ludziom się wtedy wolność marzyła
marzył się ludziom spokojny sen.

A Niemiec zabijał, palił
polski majątek rabował nasz.
Robił łapanki jak na zwierzynę
i do swej Rzeszy młodych ludzi słał.

W niewoli ciężko tam pracowali 
nad nimi wisiał niemiecki bat.
Sąsiednie kraje mniej ucierpiały
niemieckie zbrodnie potępiał świat.

W obozach śmierci tam piekło było
o jakich dotąd nie słyszał nikt.
Nasi uczeni w gazach ginęli 
 by polski język na zawsze znikł.

Hitler chciał Polskę z mapy wykreślić
taki cel jego napadu był
Choć uzbrojony był po zęby
lecz mu do tego zabrakło sił.

W obozie śmierci też miłość była
czysta szlachetna jak róży kwiat.
Tam za bliźniego życie  swe oddał 
zakonnik Kolbe Maksymilian (zmarłego niedawno 

p. Gajowniczka).

Ta śmierć głodowa szła pomaleńku
zakonnik modlił gorąco się.
By Pan Bóg przyjął jego ofiarę
by wreszcie wojna skończyła się.

Burza wojenna nad Polską trwała
Niemcy zwycięsko do przodu szli.
A już pod Moskwą i Stalingradem
ginęli tam  z mrozu i głodu.

Rosjanie wielki opór stawiali 
tam niebo z ziemią równało się.
Stalin zwerbował wszystkich do boju
kto tylko ruszał się.

Po obu stronach były ofiary 
wojenne żniwo zbierała śmierć.
Tracąc nadzieję na zwycięstwo
horda niemiecka wycofała się.

Generał Paulus  wyszedł z bunkru
a białą  flagą łopotał wiatr 
I tą nowinę że przegrywają
ogłosił szybko na cały świat.

– Unia Europejska przeznaczyła na dofinanso-
wanie RPOWŚ na lata 2014-2020 ponad 1 364 mln 
Euro. Składają się na tę kwotę środki inwestycyjne 
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak 
i Europejski Fundusz Społeczny, dedykowany bu-
dowie kapitału ludzkiego. Podobnymi środkami 
dysponował Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go w kończącej się unijnej perspektywie finansowej 
2007-2013 w ramach RPOWŚ 2007-2013 i Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jakie są najważ-
niejsze różnice pomiędzy tymi dwoma okresami?

– W kończącej się unijnej „siedmiolatce” w samym 
tylko RPO dofinansowaliśmy około 1,3 tys. projektów, 
z czego niespełna połowa realizowana była przez świę-
tokrzyskich przedsiębiorców. W regionie wdrażane 
były także projekty z innych programów operacyjnych, 
takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ka-
pitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski 
Wschodniej czy Infrastruktura i Środowisko. 
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach realizu-
je interaktywny program zajęć na rzecz se-
niorów w ramach otrzymanej dotacji Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej (Rzą-
dowy Program na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych 2014-2020). Wiel-
kość wsparcia finansowego i osobowego 
na projekt wynosiła 204 896,80 PLN, zaś 
jego realizacja rozpoczęła się od 1 kwiet-
nia 2015 r. i będzie trwać do końca roku . 
W miejscowościach Nawodzice i Klimon-
tów działają Międzypokoleniowe Klu-
by Aktywności Seniora – „Akademii Ak-
tywnego i Zdrowego Seniora”, które oferu-
ją udział w warsztatach rękodzielnictwa ar-
tystycznego typu bibiułkarstwo, orgiami, 
bukieciarstwo, zajęciach kulinarnych, zaję-
ciach ruchowo–usprawniających prowadzo-
nych przez fizjoterapeutów, zajęciach nor-

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Półmetek realizacji PrOjektu 
„akademia aktywnegO 
i zdrOwegO seniOra’’

dic walking. Przeprowadzone zostały spo-
tkania z kosmetyczką, dietetykiem i spe-
cjalistami. Projekt ten wnosi wiele w życie 
seniorów z Gminy Klimontów i daje mnó-
stwo pozytywnej energii tej grupie społecz-
nej. Obecnie trwają przygotowania do bez-
płatnych wycieczek do miejsc uzdrowisko-
wych (centrum odnowy) do Buska-Zdroju 
i Krynicy-Zdroju, na które beneficjenci wy-
jadą w miesiącu październiku. Przed nami 
druga połowa zajęć, konkursy oraz warszta-
ty kulinarnych tradycji wigilijnych zakoń-
czone spotkaniem opłatkowym. Myślę że, 
warto propagować dobre praktyki wdraża-
ne w tym stylu, gdyż zadowolenie uczestni-
czących w niej osób starszych potwierdza 
trafność pomysłu, który idealnie wpisuje 
się w potrzebę integracji tej grupy społecz-
nej z resztą społeczeństwa.
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Uroczyste wręczenie najbardziej potrzebującym pierwszoklasistom z naszej Gminy 
10  tornistrów wraz z pełnym wyposażeniem odbyło się 27 sierpnia z udziałem m.in. Sta-
rosty Staszowskiego Michała Skotnickiego, naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie Jana Mazanki i Dyrektora Rejonu Ener-
getycznego Staszów Damiana Sieranta – sponsora akcji, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Czesława Fijałkowskiego, Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego oraz Kie-
rownika OPS Klimontów Grażyny Kwapińskiej, a spotkanie zorganizowano w sali konfe-
rencyjnej przy Urzędzie Gminy w Klimontowie.

W plecakach przyszli uczniowie znaleźli zeszyty, piórniki z pełnym wyposażeniem, 
farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, bibułę, papier wycinankowy, klej, no-
życzki, plastelinę. Jest to nie lada pomoc dla rodzin ubogich, gdzie przyszykowanie się do 
rozpoczęcia roku nie zawsze jest łatwe.

Fundatorem wyprawek jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetycz-
ny Staszów, który realizuje akcję „Energetyczny tornister”. Po oficjalnym rozdaniu torni-
strów przygotowano słodki poczęstunek dla najmłodszych.

energetyczne 
tornistry

dla 
pierwszoklasistów
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Z pozytywnymi efektami finansowanych przedsięwzięć 
stykamy się zatem codziennie i właściwie na każdym kro-
ku. Porównując świętokrzyskie miasta, miasteczka i wsie 
z roku 2007 z ich obecnym wyglądem, należy obiektyw-
nie stwierdzić, że fundusze unijne przyczyniły się walnie 
do gruntownego przeobrażenia wizerunku naszego regio-
nu zarówno w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, jak 
i społecznej. Z pomocą środków unijnych udało się w du-
żym stopniu, choć oczywiście nie całkowicie, nadrobić wie-
loletnie opóźnienia w tych dziedzinach.

Natomiast dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 
Unia Europejska zdefiniowała całkiem nowe cele. Najważ-
niejszą zasadą przyświecającą obecnej unijnej polityce spój-
ności jest koncentracja zasobów finansowych na najważ-
niejszych sektorach gospodarki, tzw. inteligentnych spe-
cjalizacjach każdego z regionów. Ponadto w każdym z pro-
gramów operacyjnych zidentyfikowano obszary strategicz-
nej interwencji, które charakteryzują się pewnymi wspól-
nymi cechami, posiadają specyficzne potrzeby i potencjał. 
W RPOWŚ 2014-2020 są to przykładowo obszary funkcjo-
nalne miast tracących swe dotychczasowe funkcje społecz-
no-gospodarcze (Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Ka-
mienna, Starachowice), czy obszary wiejskie o najgorszym 
dostępie do usług publicznych. Dla tych obszarów, wyma-
gających najpilniejszego wsparcia, w wielu działaniach Pro-
gramu dedykowane będą odrębne nabory wniosków. 

Komisja Europejska, negocjując z nami RPOWŚ na lata 
2014-2020 zadbała, by dokumentowi temu nadano wyraź-
nie progospodarczy charakter. Widoczne jest to chociażby 
w zapisach dotyczących, na przykład, preferowania projek-
tów samorządowych, których realizacja motywowana jest 
względami gospodarczymi i które nie obciążają budżetów 
w dłuższej perspektywie. Innym przykładem jest zobowią-
zanie instytucji otoczenia biznesu, by dążyły do samowy-
starczalności finansowej po zakończeniu realizowanych 
przez nie przedsięwzięć. 

– Poruszył pan temat inteligentnych specjalizacji wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Jakie branże gospodarki na-
leżą do tego grona? 

O mądre wykOrzystanie śrOdków unijnych
Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, 
który odpowiada za Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

– Inteligentne specjalizacje miały być w zamyśle stro-
ny unijnej najważniejszymi, najbardziej obiecującymi ga-
łęziami gospodarki, na których koncentrować miało się 
wsparcie przewidziane dla przedsiębiorców w progra-
mach operacyjnych nowej perspektywy finansowej. Do 
inteligentnych specjalizacji naszego województwa zalicza-
ne są, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji: 
oszczędne budownictwo, przemysł metalowo-odlewniczy, 
turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne rolnic-
two i przetwórstwo spożywcze. Ponadto specjalizacjami 
horyzontalnymi są technologie informacyjno-komunika-
cyjne, zrównoważony rozwój energetyczny oraz branża 
targowo-kongresowa.

To właśnie projekty wpisujące się w którąś z tych specja-
lizacji będziemy preferować w RPOWŚ na lata 2014-2020. 
Wierzę, że program ten, finansowany z dwóch funduszy 
strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie do-
skonałym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców z na-
szego regionu. Dążymy do tego, by świętokrzyskie firmy 
coraz powszechniej zaczęły opierać swoją konkurencyj-
ność o nowoczesne technologie czy nowatorskie podejście 
do organizacji produkcji. Takie podejście pozwoli na odej-
ście od dominującego dotychczas w Polsce modelu, dla któ-
rego konkurencyjność oznacza niskie koszty pracy. Ta po-
żądana zmiana zaistnieje, jeśli inwestycjom w nowoczesny 
sprzęt i wyposażenie towarzyszyć będzie stałe podnoszenie 
kwalifikacji pracowników oraz kadry zarządzającej przed-
siębiorstwami. Ofertę RPOWŚ 2014-2020 dla sfery gospo-
darczej skonstruowaliśmy tak, by jak najpełniej realizowa-
ła to założenie. Zatem ponad 1 mld PLN środków RPOWŚ 
2014-2020 trafi na: wsparcie inwestycyjne firm działających 
w województwie świętokrzyskim, w szczególności MŚP, 
wzmocnienie otoczenia biznesu, umożliwienie przedsię-
biorstwom realizacji wspólnych przedsięwzięć, również ze 
światem nauki, uzbrajanie przez samorządy terenów inwe-
stycyjnych z myślą o przyciągnięciu kapitału zewnętrznego, 
wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodar-
czą, podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników 
czy gruntowną modernizację szkolnictwa zawodowego.

– Jakie jest pana zdaniem najważniejsze wyzwanie sto-
jące przed władzami samorządowymi województwa, któ-
re wiąże się z wdrażaniem nowego RPO?

– Musimy wiedzieć, że po 2020 r. unijna polityka spój-
ności nie będzie już tak obfita dla naszego kraju. Dlate-
go robimy wszystko, by efekty zainwestowania środków 
z obecnej perspektywy finansowej zdynamizowały rozwój 
gospodarczy naszego regionu w jak najdłuższym okre-
sie. Moim zdaniem, dla osiągnięcia sukcesu niebagatelne 
znaczenie ma podniesienie poziomu kapitału społeczne-
go, rozumianego nie tylko jako zwiększenie poziomu wy-
kształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców wo-
jewództwa, ale także poziomu aktywności społecznej, za-
ufania i zdolności do współpracy w każdej dziedzinie na-
szego życia. 

– Dziękujemy za rozmowę.

ciąg dalszy ze strony 1

„Halo – tu Kielce, Halo – tu Świętokrzyskie” – takim wezwaniem do wspólnej, 
rodzinnej zabawy zaprosiła nas Fundacja Gospodarcza Euro-Partner z Kielc. Od-
zew był natychmiastowy i w ramach podziękowania dzieciom uczęszczającym na 
zajęcia artystyczne do GOK-u w Klimontowie zorganizowaliśmy dla naszych po-
ciech wyjazd do Kielc.Wszystkie atrakcje odbyły się na stadionie Kolporter Arena. 
Można było podziwiać między innymi widowisko „Najazd Smerfów na Kielce” i po-
kazy Klubu Karate Morawica. Niezwykła zabawa z bajkowymi postaciami, Psotne 
Skrzaty „W bajkowym lesie” czy występ legendarnego parodysty Stana Tutaja to tyl-
ko niewielka część przygotowanych dla dzieci atrakcji. Nad wszystkim czuwały psy 
policyjne, które w asyście stróżów prawa prezentowały swoje umiejętności. Wśród 
najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się kredki, stempelki, gry planszo-
we – które sprawiały ogromną radość dzieciakom. Kulminacyjnym momentem fe-
stynu był pokaz sztucznych ogni, które swym blaskiem rozświetliły niejedną arty-
styczną duszę. W drodze powrotnej zahaczyliśmy oczywiście o McDonalda .

Taka wakacyjna wyprawa była nie tylko elementem organizacji czasu wolego 
,ale przede wszystkim doskonałą, radosną zabawą. Na taki dzień zasłużyły dzieci, 
które przez cały Rok Artystyczny 2014/2015 dzielnie pracowały i swoimi występa-
mi uświetniły niejedną gminną uroczystość.

GOK w Klimontowie informuje, że już niebawem pojawią się zapisy na kolejny 
artystyczny sezon 2015/2016. Pamiętajcie o tym drodzy Rodzice, gdyż nie ma nic 
piękniejszego i wartościowego od rozwijania pasji i zdolności  u waszych Skarbów. 
Nie ma nic piękniejszego jak uśmiech dziecka wychodzącego z zajęć, a w naszej pla-
cówce  tak właśnie jest.  Zmotywujmy dzieci i młodzież do rozwijania talentów i za-
interesowań, promowania pasji twórczych, rozwijania umiejętności prezentowania 
swoich zdolności, sprawdzenia się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówie-
śników, umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań. Wspólnie odkryj-
my więc w dzieciach to, co najlepsze!

Halo – tu Kielce, Halo – tu Klimontów
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Rosamond
Panu Aleksandrowi Pietrowowi, 

właścicielowi pałacu „Dzięki”

D z i ę k i
Nad modrą Kacanką Pałacyk się wznosi,
Baron Aleksander na pokoje prosi.

Wita zacnych gości, zaprasza serdecznie,
Rodzinna historia jest tu żywa wiecznie.

Generał Pogodin pałac wybudował,
Przed wielką miłością na wieży  się schował.

Jego córka Ola bardzo ładna była,
Szachistę Pietrowa w maju poślubiła.

Śliczny pałac Dzięki gorąco kochała,
Dlatego do Rosji wyjechać nie chciała.

Gdy w latach dwudziestych do Polski wróciła,
Ukochana rezydencja pustkami świeciła.

Aleksander Pietrow jest dziś właścicielem
Pięknej rezydencji porośniętej chmielem.

Winiarnia francuska, browary królewskie,
Dostojny pan Baron oczy ma niebieskie.

Pod wiekowym dębem często wypoczywa,
Generał Langiewicz w pałacu przebywał.

Nawet król Sobieski jechał tędy drogą,
Wnuki Aleksandra mówić o tym mogą.

Za mile przyjęcie pragnę podziękować
Na pamiątkę wiersz ten z serca podarować.

Neogotycki pałac Dzięki k. Wiązownicy 
fot. Bogdan Bulira

Aleksander Pietrow – właściciel pałacu „Dzięki” 
rys. Tomasz Staszewski

Od kilku lat Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” współorganizuje uroczystą Pasterkę 
w zlokalizowanej na terenie naszej miejscowości XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej. Z racji specyfiki 
miejsca oraz nietypowej oprawy, której część stanowi zawsze widowiskowa inscenizacja bożonaro-
dzeniowa, ossolińska pasterka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń religijnych 
w regionie świętokrzyskim. Każdorazowo uczestniczy w niej kilka tysięcy osób.

W bieżącym roku pożar strawił drewnianą szopkę, która co roku była centralnym punktem świą-
tecznego widowiska. Czynimy starania aby ten nieszczęśliwy wypadek nie pokrzyżował planów zwią-
zanych z przygotowaniami do tegorocznej Pasterki. Chcemy do 24 grudnia odbudować szopkę. Sami 
nie jesteśmy jednak w stanie podołać finansowo i materialnie temu wyzwaniu, choćby z tej racji, że 
od dwóch lat Stowarzyszenie prowadzi sukcesywny remont Kaplicy Betlejemskiej. Dlatego zwraca-
my się z prośbą o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli. Każdy, nawet drobny datek może sprawić, 
że tradycja bożonarodzeniowych uroczystości w Ossolinie będzie kontynuowana. Nazwiska wszyst-
kich dobroczyńców, którzy zechcą wesprzeć nasze starania, umieszczone zostaną na specjalnej tabli-
cy przy nowo wybudowanej szopce. Datki na odbudowę szopki przekazywać można na konto:

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”
nr konta 61 8517 0007 0090 0935 3525 0002 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy – z dopiskiem „Szopka”

aPel O POmOc 
w OdbudOwie szOPki
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W Nawodzicach odbyły się 9 sierpnia br. Dożynki So-
łeckie, które informują o zakończeniu okresu żniw. Zor-
ganizowane zostały przez Kółko Rolnicze w Nawodzicach 
w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynko-
wy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jac-
ka” z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwaj-
carsko–Polskiego Programu Współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operato-
ra Dotacji – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsię-
biorczości Rolnej w Sandomierzu. Wartość projektu wyno-
si 47 394,99 zł, w tym finansowanie ze środków szwajcar-
skich – 41 820,75 zł oraz wkład własny – 5 584,24 zł. 

Idącemu korowodowi przygrywała „Kapela Klimon-
towska”. W korowodzie brali udział starostowie doży-

DoŻYnKi SoŁecKie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

nek, przedstawiciele gmin, zaproszeni goście. Święto-
wanie staropolskiego obrzędu dożynkowego rozpoczę-
ło się tradycyjnie mszą świętą dziękczynną. Przyniesio-
ny do świątyni wieniec został wykonany przez sołectwo 
Nawodzice.

Po zakończonym nabożeństwie dożynkowy korowód 
prowadzony przez Starostów udał się z kościoła na plac 
przy świetlicy wiejskiej, gdzie kontynuowano uroczysto-
ści dożynkowe. Starostami Dożynek Sołeckich byli Stani-
sław Maciąg i Teresa Słaba. Tradycyjnie Starości przeka-
zali dożynkowy bochen Wójtowi Gminy Markowi Goź-
dziewskiemu. Chleb ten jest wyrazem całorocznego tru-
du wkładanego przez rolników w osiągnięcie zadowalają-
cych płodów rolnych. Natomiast Rolnikiem Nawodzic zo-
stał w tym roku Dariusz Smolarczyk.

Po przemówieniach i prezentacji gospodarzy dożynek 
rozpoczęła się część artystyczna. Zostało przygotowane 
szereg zabaw dla dzieci, jak i również nie zabrakło zabaw 
dla dorosłych. Było śmiesznie i wesoło. Na miejscu imprezy 
stanęło wesołe miasteczko, gdzie dzieci mogły spędzić mile 
czas. Główną atrakcją był przejazd bryczką. Dożynki za-
kończyła tradycyjna zabawa taneczna.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w orga-
nizacji tegorocznych Dożynek Wiejskich w Nawodzicach 
dyrektorowi GOK-U w Klimontowie wraz z pracownika-
mi. Zorganizowanie tych dożynek pozwoliło nie tylko na 
integrację i poszerzanie swoich możliwości, ale też stworzy-
ło możliwość realizowania się oraz aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym.

opr. Anna Smolarczyk
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Tak jak co roku, w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbył się Jarmark na św. Jac-
ka, który z roku na rok ściąga niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, a każdy znajdzie 
coś dla siebie z bogatego programu. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Jarmar-
ku objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Jarmark rozpoczął się od uroczystej Mszy św. Dożynkowej w kościele parafialnym pw. 
św. Józefa, którą odprawił proboszcz parafii ks. kanonik Henryk Hendzel. W trakcie mszy 
zostały poświęcone wieńce dożynkowe uplecione z tegorocznych zbóż, owoców, warzyw 
i kwiatów oraz liczne kosze z darami przygotowane przez mieszkańców gminy Klimontów. 

Po Mszy barwny korowód prowadzony przez Kapelę Klimontowską przeszedł na sta-
dion LKS Klimontowianka. Wójt Marek Goździewski powitał zgromadzonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. posłowie Beata Gosiewska, Renata Janik, Maria Zuba, 
Krzysztof Lipiec, Marek Kwitek, Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Swajda i Krystian Jarubas, Starosta Sandomierski Stanisław Masternak, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Staszowskiego Damian Sierant, radny powiatu sandomierskie-
go Leszek Galata, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Burmistrz Koprzywnicy Marek 
Jońca, radni gminy Klimontów na czele z Przewodniczącym Czesławem Fijałkowskim, 
ks. kanonik Henryk Hendzel, Prezes LGD „Ziemia Sandomierska” Janusz Stasiak oraz dy-
rektorzy lokalnych szkół i jednostek organizacyjnych. 

W tym roku Starostami Dożynek zostali Agnieszka Zybała z Kolonii–Konary oraz 
Marcin Pawlęga z Węgrc Szlacheckich. Pani Agnieszka razem z mężem prowadzi gospo-
darstwo rolne o powierzchni 8ha oraz dzierżawi 6 ha. 

Państwo Zybałowie zajmują się hodowlą bydła mlecznego oraz produkcją roślinną. 
Uprawiają buraki cukrowe na 4 ha oraz mieszankę zbożową i kukurydzę. Od 14 lat są ro-
dzicami 4 dzieci – syna Dawida i trzech córek: Juli, Magdaleny i Malwinki. 

Pan Marcin od urodzenia zamieszkuje gminę Klimontów w niewielkiej miejscowo-
ści Węgrce Szlacheckie. Ukończył szkołę wyższą na Wydziale Prawa i Administracji. Od 
dwóch lat jest żonaty, żona Ania pracuje w przedszkolu, obecnie zajmuje się wychowaniem 
czteromiesięcznej córeczki Mai. Od 5 lat Pan Marcin prowadzi 15 ha gospodarstwo sadow-
nicze na którym uprawia jabłonie, wiśnie i śliwy. 

Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski obiecał dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo, sprawiedliwie 
i wg potrzeb. Następnie sołectwa przedstawiły i ośpiewały wieńce dożynkowe, które brały 
udział w konkursie na Najładniejszy Klimontowski Wieniec Dożynkowy. W tym roku kon-
kurs realizowany był w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – trady-
cją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka” (o którym piszemy na str. 13).

W konkursie na Sołtysa Roku zwyciężyła Maria Krzysztofa Chmielewska – sołtys wsi 
Węgrce Szlacheckie. Sołtys Roku 2015 wraz z mężem Jerzym prowadzi 2,50 ha gospodarstwo 
rolne o profilu sadowniczym (śliwka, jabłko). Pomaga synowi w prowadzeniu działalności 
rolniczej. Pani Maria jest osobą asertywną, kontaktową, życiową optymistką konsekwent-
ną w działaniu, trudności mobilizują ją do pozytywnego zakończenia celów. Prace społecz-
ne, którym poświęca dużo prywatnego czasu dają jej dużo satysfakcji. Jak sama mówi: „Moje 
życiowe motto – Pomagaj innym a będzie ci to zwrócone podwójnie”. Pani Maria z rąk Wójta 
otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę. Nagrodę dla Sołtysa Roku ufundowała firma AR 
CHMIELEWSKI z Kleczanowa, a jest nią kosa spalinowa do koszenia do trawy.

jarmark... –
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„...Zwracam się do was zgodnie z tradycją – Pierwszy dzień Jarmarku to Dożynki Gmin-
ne. Zarówno władze gminy jak też wszyscy tu zgromadzeni, chcą w tym szczególnym dniu 
pochylić głowę nad Waszą ciężką pracą. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika: święto plonów, to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Wszyscy z szacun-
kiem i uznaniem myślimy o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez 
mieszkańców polskich wsi jest dla nas wszystkich najważniejszym dobrem. Wielu ludziom 
trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim 
bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nikt 
i nic tego nie przekreśli. Drodzy rolnicy: składam Wam słowa najwyższego uznania za ten 
wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – ciężkiej i mozolnej. Dziękuje sołec-
twom, kołom gospodyń wiejskich za wspaniałe wieńce dożynkowe - piękny symbol wieńczący 
pracę rolnika. Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem, z Waszego trudu korzystamy 
wszyscy. Jesteśmy Wam winni wdzięczność. Swoją obecnością, wyrażamy szacunek dla waszej 
ciężkiej pracy i radość z jej efektów. Jako przedstawiciel władz samorządowych - w imieniu 
swoim, Rady Gminy, całej społeczności dziękuję wam za chleb, którego cząstkę wszyscy - zgod-
nie ze starą tradycją - otrzymamy. Dziękuję wam za determinację i wytrwały trud nieodmien-
nie towarzyszące waszej pracy. Życzę Wam dużo zdrowia i pomyślności, Waszym rodzinom 
i najbliższym. A pomimo trudności życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji 
z wykonywanej pracy...” – tymi słowami Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski powi-
tał wszystkich rolników uczestniczących w tegorocznych Dożynkach Gminnych. 

Życzenia i podziękowania dla rolników skierowali również przybyli goście. Na stoiskach 
przygotowanych przez sołectwa z naszej gminy można było raz jeszcze z bliska podziwiać 
piękno tegorocznych wieńców dożynkowych oraz przygotowaną wystawę płodów rolnych, 
wypieków i przetworów z owoców i warzyw. Wśród wielu stoisk wystawionych na stadionie 
Klimontowianki znaleźć mogliśmy stoisko Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali loterię fan-
tową, z której całkowity dochód został przeznaczony na rzecz klasztoru podominikańskiego.

Na małej scenie przy muzyce zespołów ludowych odbyła się Biesiada Klimontowska. 
Podczas biesiady odbył się konkurs na najlepszą potrawę tradycyjną zorganizawany w ra-
mach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie 
Jarmarku na św. Jacka” (o wynikach tego konkursu piszemy na str. 13). Do tańca i wspól-
nego śpiewania uczestników biesiady zachęcali: Kapela Bielińska z Gminy Bieliny i Zespół 
Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” oraz dziewczęta z zespołu „Sidus”. 

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zorganizowano punkt Honorowe-
go Oddawania Krwi. W tym roku zebrano 24 jednostki tj. blisko 12 litrów tego najcenniej-
szego leku, którego w ostatnim czasie coraz bardziej brakuje. 

Koncerty i zabawę przy głównej scenie rozpoczęły członkinie zespołu „Sidus”, gdzie kolej-
ny raz mogliśmy posłuchać utworów. Koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Dystans & Renata 
Dąbkowska” – zgromadził przed sceną rzesze fanek i fanów. Grupa zagrała i zaśpiewała swoje 
największe przeboje. Zespół Dystans powstał w 1990 r. Jego wokalistką była Renata Dąbkow-
ska. W 1992 r. grupa wystąpiła na Gali Piosenki Chodnikowej w warszawskiej Sali Kongreso-
wej, gdzie wypromowała największy swój przebój p.t.: „Czerwona Jarzębina”. W 1993 r. nastą-
pił rozpad. Jednak dziś po 18 latach wokalistka postanowiła reaktywować Dystans i wrócić na 
rynek ze swym dawnym repertuarem modyfikując lekko nazwę na: Dystans & Renata Dąb-
kowska. Zaaranżowane na nowo hity, przeniosły słuchaczy we wspaniałą sentymentalną po-
dróż i taneczną krainę. Wieczór zakończył się zabawą z zespołem „VARIAX” i DJ. 

dzień pierwszy
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Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się od meczu piłki nożnej o puchar Wój-
ta Gminy Klimontów: Strażacy – Sami Swoi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:8 dla 
drużyny Sami Swoi. Kolejnym meczem który został rozegrany na Stadionie był mecz old-
boyów z LKS Klimontowianka i AKS Busko Zdrój, który zakończył się wynikiem 6:2 dla 
gospodarzy. 

Od godz. 17 trwały zapisy dziewcząt do konkursu Miss Lata Klimontów 2015 
z Echem Dnia. Kiedy rozpoczął się konkurs o tytuł najpiękniejszej, oczy wszystkich 
zwrócone były na 6 startujących dziewcząt. Kandydatki musiały zawalczyć o sympatię 
jurorów i publiczności. Każda z dziewczyn wykonywała zadania, które wymyślili ju-
rorzy. Widzowie odśpiewali „Sto lat!” jednej z kandydatek, Agnieszce Życińskiej, któ-
ra akurat w dniu konkursu obchodziła swoje urodziny. Dziewczyny w trakcie konkur-
su prezentowały się przed jury i publicznością dwa razy – w strojach, w jakich przybyły 
na konkurs oraz w strojach kąpielowych. Największe wrażenie na jury oraz na publicz-

jarmark... –
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dzień drugi
ności zrobiła Sylwia Woźniak, która oprócz tytułu Miss Lata Klimontów 2015 zgarnę-
ła tytuł Miss Publiczności i Miss Salonu Exclusive. Na podium stanęły też: Agniesz-
ka Karpińska jako I Wicemiss Klimontowa i Dagmara Wójcik jako II Wicemiss. Tytuł 
Miss Start Edukacja trafił do Alicji Grzesiak, a Miss Echa Dnia została Sylwia Dzia-
dowicz. Wszystkie laureatki otrzymały zaproszenie do udziału w wielkim finale Miss 
Lata 2015. 

Tuż po wyborach Miss rozpoczął się koncert zespołu Immunitet. Jednocześnie, gdy na 
scenie występował Immunitet na boisku „Orlik 2012 odbywał się mecz piłki nożnej junio-
rów Klimontowianka Klimontów z Huraganem Wilczyce. Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 6:3 dla gospodarzy. Ok. godz. 20 rozpoczął się koncert Gwiazdy Jarmarku – zespołu 
„TSA”. Bardzo ważnym elementem udanych koncertów, jest wspaniały kontakt z publicz-
nością, połączony z ogromną pasją grania. Najwytrwalsi zakończyli wieczór zabawą przy 
muzyce mechanicznej z DJ. 
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Trzeci dzień Jarmarku to Odpust na św. Jacka. Uroczystą mszę św. odpustową, odprawił 
ks. Jerzy Rybusiński w koncelebrze z ks. Sławomirem Brzeskim i ks. Adamem Nowakiem. 

Po mszy św. przed kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Jacka ogłoszono wyni-
ki konkursu na Najładniejszy Klimontowski Wieniec Dożynkowy (relacja obok na str. 13).

O godz. 14:00 na płycie Stadionu LKS Klimontowianka w Klimontowie rozpoczęły się 
pokazy Rycerstwa Bractwa Zamku Szydłów. Zaprezentowali oni tańce dworskie, stroje, 
broń i zbroje oraz przedstawili walki rycerskie. Po pokazach wszyscy chętni mogli zoba-
czyć z bliska wszystkie zaprezentowane elementy oraz porozmawiać z członkami bractwa 
i zadawać pytania.

 W tym samym czasie w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie koneserzy muzyki po-
ważnej mogli wysłuchać koncert muzyki poważnej Henryka Wieniawskiego z okazji 170 
rocznicy urodzin kompozytora w wykonaniu muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej 
w składzie: Helena Ponomarenko – skrzypce, Lidia Chmielewska – altówka, skrzypce, 
Edyta Piwowarczyk – fortepian.

 O godz 15:30 Jednostka OSP z Klimontowa przygotowała dla dzieci kilka atrakcji 
w programie „Strażacy dzieciom”. Najmłodsi przy asyście strażaków przebrani w stroje 
strażackie mogli gasić płonące belki słomy, pojeździć quadem. Następnie maluchy ogląda-
ły i mogły wziąć udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Mogli również zapoznać 
się ze sprzętem strażackim oraz poczęstować cukierkami rozdawanymi przez Strażaków. 
O godz. 16:30 najmłodszych uczestników Jarmarku na św. Jacka bawił zespół Bahamas 
z TV Polsat programem pt. „Pluszowy Miś i Przyjaciele”. Artyści przygotowali dla dzieci 
i rodziców wiele zabaw. Najmłodsi ochoczo tańczyli razem z muzykami, tłumnie zgłasza-
li się do ciekawych konkursów, żyli każdą minutą koncertu! By jeszcze bardziej wciągnąć 
tych malców w muzyczną przygodę, artyści prześcigali się w pomysłach na coraz to nowe 
niespodzianki. 

Od godziny 18 rozpoczęły się koncerty i występy. Pierwsze na scenie zaprezentowały 
się dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Klimon-
towie. W prezentacjach wystąpiły zespoły taneczne GEST oraz wokalistki ze Studia Piosenki 
i Muzyki. Następnie zgromadzeni mogli obejrzeć i posłuchać koncertu zespołu „Fahrenheit” 
z przyjaciółmi ze Studia Piosenki i Muzyki w Sandomierzu. Po koncercie młodych i utalen-
towanych wokalistek Zespół „Wiarus” zafundował widowni „Muzyczną podróż w czasie” 
wykonując stare niezapominane utwory z repertuaru Czerwonych Gitar.

 O godz 19:45 uczestnicy Jarmarku mogli wysłuchać chrześcijańskie teksty w roko-
wych brzmieniach w wykonaniu zespołu „4 kroki” a następnie z półtora godzinnym kon-
certem wystąpił zespół „FEEL”. Katowicki kwartet powstał w roku 2005 z inicjatywy Pio-
tra Kupichy – wokalisty, kompozytora, autora tekstów i gitarzysty. Widzowie mogli obej-
rzeć i wysłuchać m.in. takich przebojów jak: „A gdy jest już ciemno”, „No pokaż na co cię 
stać”, „W odpowiedzi na twój list”. Grupa wystąpiła w składzie: wokalista Piotr Kupicha, 
klawiszowiec Łukasz Kożuch, basista Michał Nowak oraz perkusista Michał Opaliński. 

Symbolem Jarmarku na św. Jacka stały się sztuczne ognie, których pokaz odbywa się 
w ostatni dzień imprez. W tym roku również nie zabrakło tego stałego elementu progra-
mu, który zgromadził liczną widownię, obserwującą z zachwytem przepiękne efekty na 
niebie. Po pokazie sztucznych ogni w atmosferę muzyki reggae wprowadził widownię ze-
spół „Maleo Reggae Rockers”.

Nocna zabawa zakończyła się przy muzyce mechanicznej z DJ. Dodatkowe atrakcje dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych odwiedzających Klimontów w trakcie Jarmarku na św. Jacka 
zapewniło wesołe miasteczko usytuowane przy boisku Orlik 2012. 

Organizatorami tegorocznej edycji imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury w Klimon-
towie i Urząd Gminy w Klimontowie, którzy składają podziękowania dla sponsorów, któ-
rymi byli: • AR CHMIELEWSKI – Kleczanów Andrzej i Robert Chmielewski • Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych „DROKAM” w Piasecznie • Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych Staszów sp. z o.o. w Staszowie • Dom Weselny DARJO w Górkach • Zakład Usług 
Budowlanych WÓJCIK Mirosław Wójcik Kroblice Pęchowskie • CYKADA Restauracja & 
Pensjonat Beata i Piotr Sudy • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju • AUTO-
SERWIS Łukasz Sarzyński Pełczyce • Zakład Wylęgu Drobiu Władysława i Kazimierz Ku-
bik w Górkach • Firma Handlowo-Usługowa KONKAR Dorota i Andrzej Goździewscy • 
Salon Fryzjerski i Kosmetyczny EXCLUSIVE – Joanna Kordyka i Anna Curyło • Dwór na 
Wichrowym Wzgórzu – Przybysławice Jarosław Paczkowski – za wsparcie w organizację 
Jarmarku.

Zapraszamy za rok!

jarmark... – dzień trzeci
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KlimontowsKi wieniec DożynKowy 
– traDycją Kultywowaną 

w czasie jarmarKu na św. jacKa

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Podczas Dożynek Gminnych w Klimontowie – 15 sierpnia br. – sołectwa Gminy Klimontów przedstawiły 
i ośpiewały wieńce dożynkowe, które brały udział w konkursie na Najładniejszy Klimontowski Wieniec Do-
żynkowy. Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec Dożynkowy – tradycją 
kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka”. Projekt  realizowany jest przez Kółko Rolnicze w Nawodzi-
cach w partnerstwie z Gminą Klimontów od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku w ramach programu „Góry Świę-
tokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośro-
dek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Wartość projektu wynosi 47 394,99 
zł, w tym finansowanie ze środków szwajcarskich – 41 820,75 zł oraz wkład własny – 5 584,24 zł. 

W konkursie brało udział 11 wieńców uwitych przez sołectwa: Beradz, Byszów, Górki, Olbierzowice, Kona-
ry i Konary-Kolonia, Nawodzice, Pokrzywianka, Ułanowice, Wilkowice, Węgrce Szlacheckie oraz sołectwo Za-
krzów reprezentowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa”. Dwa wieńce – sołectwa Klimontów i By-
szówki – zostały zaprezentowane poza konkursem. Wyniki konkursu na Najładniejszy Klimontowski Wieniec 
Dożynkowy ogłoszono 17 sierpnia br. po mszy św. odpustowej przed kościołem pw. Najświętszej Marii Panny 
i św. Jacka. Jury konkursowe w składzie Tomasz Staszewski – artysta plastyk, Agnieszka Frańczak – przedsta-
wiciel Świętokrzyskiej Izby Rolnej oraz Jolanta Śliwińska – pracownik Oddziału Doradztwa Rolniczego w San-
domierzu  przyznało pierwsze miejsce dla wieńca uwitego przez Sołectwo Zakrzów reprezentowane przez człon-
kinie i członków Stowarzyszenia Razem dla Zakrzowa, II miejsce przyznano dla Sołectwa Węgrce Szlacheckie,  
a III miejsce dla sołectw Konary i Konary-Kolonia. Komisja poza konkursem postanowiła również wyróżnić so-
łectwo Klimontów równorzędnym III miejscem. Nagrodzone sołectwa otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy, 
a wszystkie za udział w konkursach pamiątkowe dyplomy. Komisja dokonała oceny oraz wyboru wieńców kie-
rując się  zgodnością z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania.

Do konkursu dopuszczone zostały prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych:
• w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach,
• w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden na drugim (kolejny o mniejszej średnicy),
• w kształcie płaskiej korony,
• szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany z wikliny, drewnianych listewek lub drutu,
• ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione kłosami wszystkich zbóż,
• dekorowanie wieńcu żywymi lub bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi wstęgami.

Dyplomy i nagrody wręczał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, który przed wręczeniem dyplo-
mów powiedział, że komisja konkursowa nie miała łatwego zadania.

Biesiada Klimontowska, która wraz z konkursem na najlepszą potrawę tradycyjną odbyła się 15 sierpnia 
br. na stadionie LKS Klimontowianka, także realizowana była w ramach projektu pn. „Klimontowski Wieniec 
Dożynkowy – tradycją kultywowaną w czasie Jarmarku na św. Jacka”. Do konkursu, który poprzedziły warsz-
taty potraw tradycyjnych zgłosiło się 6 sołectw: Górki, Węgrce Szlacheckie, Wilkowice, Przybysławice, Nawo-
dzice, Konary i Konary–Kolonia. Gospodynie przygotowały regionalne potrawy według tradycyjnych recep-
tur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycyjne potrawy regionalne oceniane były przez bezstron-
ną komisję powołaną przez Zarząd Kółka Rolniczego w Nawodzicach.

W konkursie na najlepszą potrawę tradycyjną przewidziane były nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych 
miejsc, a otrzymały je: za I miejsce – sołectwo Górki, za II miejsce – sołectwo Przybysławice, a za III miejsce 
– sołectwo Węgrce Szlacheckie. Wszyscy uczestnicy otrzymali w podziękowaniu za udział pamiątkowe dy-
plomy. Na małej scenie około godziny 19 wyniki na najlepszą potrawę tradycyjną ogłosił Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski. 

Do tańca i wspólnego śpiewania uczestników Biesiady zachęcała Kapela Bielińska z Gminy Bieliny, Zespół 
Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” z Piekoszowa  oraz dziewczęta z zespołu „Sidus” z Połańca.
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Klimontowie odbyły się od 29 czerwca do 10 lip-
ca półkolonie letnie dla dzieci rolników. Uczestnicy to 60 
uczniów ze szkół w Klimontowie, Konarach, Goźlicach, 
Nawodzicach oraz w Ossolinie. Opiekę sprawowali 4 wy-
chowawcy, a czynności organizacyjne należały do kierow-
nika półkolonii. Dzieci dowożone były do miejsca wypo-
czynku pod opieką wychowawców. Otrzymywały catering 
w postaci pełnego obiadu, napoje i podwieczorek, a w trak-
cie wyjazdów prowiant. Miały okazję odpocząć zdrowo 
i bezpiecznie. Wycieczki przyczyniły się do poznania cieka-
wych zakątków regionu. Obiekt przeszedł pozytywnie kon-
trolę straży i sanepidu. Uczestnicy wykorzystywali boisko, 
salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, sale lekcyjne, teren 
rekreacyjny szkoły.

Pierwszy dzień rozpoczął się od przedstawienia kadry 
oraz regulaminów i harmonogramu półkolonii. Dzieci za-
poznały się z obiektem i zasadami bezpieczeństwa, zostały 
również podzielone na 4 grupy. W następnych dniach mia-
ły okazję dowiedzieć się jak wesoło i bezpiecznie spędzić 
wakacje, dzięki spotkaniom z policjantem oraz strażaka-
mi. Koloniści chętnie spędzali czas aktywnie. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne na 
Orliku oraz codzienne gry i zabawy integracyjne na świe-
żym powietrzu. Nie zabrakło również czasu na odpoczynek 
w formie zajęć relaksacyjnych na sali gimnastycznej czy se-
ansu filmowego. 

Drugi tydzień półkolonii przebiegł pod znakiem wycie-
czek. Odwiedziliśmy Kurozwęki, gdzie dzieci miały okazję 
zwiedzić zespół pałacowy wraz z lochami. Niezapomnia-
nym przeżyciem było safari wśród bizonów oraz mini zoo. 
Wolny czas został wypełniony zabawami na pobliskim pla-
cu zabaw, a cały wyjazd zwieńczony wspólnym grillowa-
niem. Ważnym elementem było również zwiedzanie Kli-
montowa. Uczestnicy poznali historię kościoła, klasztoru, 
synagogi i pomników. Niemałą ciekawość wzbudziła wizy-
ta w ogrodzie biologicznym na terenie Klimontowa. Kolej-
nym miejscem, które odwiedzili, było Krajno, gdzie główną 
atrakcją było zwiedzenie miniatur słynnych budowli świa-
ta. Zainteresowanie wzbudził miejscowy plac dmuchanych 
zabawek, gdzie dzieci aktywnie spędziły wolny czas. Pod 
koniec tygodnia odbył się objazd autokarowy po gminie 
Klimontów z uwzględnieniem ciekawych miejsc architek-
tury i natury. Dzieci miały okazję zobaczyć również szko-
ły ich kolonijnych kolegów i koleżanek. Wycieczka została 
zakończona wspólnym obiadem w restauracji dostarczają-
cej posiłki w czasie całych półkolonii. W trakcie półkolonii 
odbywały się zajęcia plastyczne oraz plener malarski.

 Podczas pożegnalnego spotkania dzieci zaprezentowa-
ły totemy, plakaty oraz okrzyki i piosenki reprezentujące 
każdą z grup. Po podsumowaniu kierownika półkolonii, 
dzieci dostały upominki w formie plecaków z wyprawką, 
które zakupił Związek Młodzieży Wiejskiej. W podsumo-
waniu uczestniczyli rodzice, którzy obejrzeli także prezen-
tację ze zdjęciami. Półkolonie przebiegały według zaplano-
wanego harmonogramu z wykorzystaniem funduszy prze-
znaczonych na program kulturalno-oświatowy. Dokumen-
tacja została sporządzona zgodnie z zasadami i przesłana 
do Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Markowi Goździew-
skiemu za inspirację do zorganizowania takiej formy wy-
poczynku dla dzieci z terenu całej gminy oraz za zorgani-
zowanie dojazdu uczestników do miejsca obywania się za-
jęć. Dzięki Elżbiecie Czajkowskiej – dyrektorowi Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego, pomocy 
wicedyrektor Barbary Czuji oraz niezwykłemu zaangażo-
waniu czterech wychowawców, dzieci wspaniale wypoczę-
ły i miały możliwość aktywnie spędzić czas.

E.Cz.
Informujemy, że organizatorem letnich półkolonii od-

bywających się w miejscu zamieszkania na terenie Gminy 
Klimontów był Związek Młodzieży Wiejskiej. Aby wziąć 
udział trzeba było spełnić następujące wymagania: 
• jedno z rodziców musiało być ubezpieczone w KRUS, 
• wiek uczestnika w przedziale od 6 do 16 lat. 

W ramach organizowanych półkolonii letnich zapew-
niono: 
– mini wyprawkę szkolną (m. in. plecak, przybory szkolne), 
– koszt opieki kadry pedagogicznej, 2 posiłki (w tym obiad),
– organizację programu kulturalno–oświatowego (m.in. 

wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

LETNIE 
PÓŁKOLONIE
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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

HALLERCZ YCY- c z .V I

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Rozdział VI
„Włoskie Alpy zachwycają już samym wyglądem i kuszą swym 

wysokogórskim pięknem. Wokół włoskich jezior alpejskich, umiej-
scowione są znane miejscowości turystyczne. Nad jeziorem Garda 
jest to Riviera, Bardolino, Gardone i Riva. Nad jeziorem Maggiore są 
to miejscowości Laverno, Stresa, Arona czy Varbbania; nad Como–
Como, Cernobbio, Menaggio czy Varenna.

Główny rejon ośrodków narciarskich w Alpach włoskich to Doli-
na Aosty, a najwięcej miejscowości turystycznych znajduje się w ob-
rębie masywu Mont Blanc. Na terenie włoskich Alp znajdują się dwa 
parki narodowe: w masywie Ortles – Cevendaale – park SteMo o po-
wierzchni 950 km2 oraz w Dolinie Aosty i Oero – park Gran Paradi-
so o powierzchni 600 km2.

Najważniejszymi miastami w Alpach włoskich są Turyn i Try-
dent. Pierwszy z nich jest głównym ośrodkiem kulturalno–gospodar-
czym północnych Włoch. Trydent to miasto sztuki, historii i spotkań 
między kulturą włoską i środkowo–europejską.

Ważnym czynnikiem rozwoju turystyki w rejonie włoskich Alp są 
międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Przechodzą tędy drogi łą-
czące Półwysep Apeniński z resztą Europy. Tyrol w północnych Wło-
szech i w zachodniej Austrii graniczy z Niemcami i Szwajcarią. Roz-
ciąga się w Alpach Wschodnich, w dolinie górnego Innu, górnej Ady-
gi i górnej Drawy.”

Latem w 1917 r. jeńcy włoscy stacjonowali w Południowym Ty-
rolu w prowincji Włoch wysuniętej na północ, gdzie nad malow-
niczym pasmem Alp Tyrolskich we Włoszech widnieje urokliwy 
stok Seiser Alm, który zachwyca swą niepowtarzalną urodą pod la-
zurowym tyrolskim niebem. Jedną z form atrakcji dla jeńców były 
wyprawy w Alpy o charakterze turystyczno–krajoznawczym. Prze-
wodnikami wypraw byli tyrolscy górale służący w wojsku włoskim, 
dla których Alpy były cudowną krainą oraz ukochaną ojczyzną. 

Serpentyny wiodące na szczyty Alp zostały wykute w skale jesz-
cze przez niewolników egipskich. Uczestnicy wyprawy byli wypo-
sażeni w solidne buty wojskowe z metalowymi okuciami na obca-
sach oraz ciepłą zimową odzież pomimo upalnego lata ponieważ 
na wyższych partiach gór leżał śnieg. Alpiniści byli wyposażeni 
w długie laski na wzrost każdego z nich, jeżeli żołnierz miał 185 cm 
wzrostu, to jego laska miała tyle samo długości. Alpinista idąc pod 
gorę obejmował laskę w połowie jej długości, natomiast gdy scho-
dził na dół, laska była dokładnie dopasowana do jego dłoni. Gdyby 
laska była zwyczajnej długości, po prostu taka jakiej używają starsi 
ludzie do podpierania się przy chodzeniu, to dla uczestnika wypra-
wy w Alpy idącego na szczyt Seiser Alm laska byłaby za długa, zaś 
przy schodzeniu na zieloną halę, laska okazałaby się za krótka.

Ponadto tyrolscy górale ostrzegali uczestników wyprawy w góry 
wysokie w Alpach, żeby podczas marszu w góry nie zrzucić przez 
nieuwagę butem małego kamyczka w dół na ziemię, szczególnie po 
deszczu, ponieważ mały toczący się kamyczek oblepi się śniegiem, 
błotem i pyłem skalnym i zanim spadnie u pod nurza góry na zie-
mię, z małego kamyka zmieni się w duży kamień, który może ko-
goś zranić lub nawet zabić.

Uczestnicy wyprawy, w której brał też udział sierżant Leonard 
Tarnawski znaleźli się na wysokości 3000 m nad poziomem morza. 
Alpiniści mieli chmury pod nogami, a nad głowami czysty błękit 
cudownego włoskiego nieba i niezwykle malownicze widoki, które 
fotografowali włoscy oficerowie, w celu udokumentowania czerw-
cowej wyprawy w góry. Niestety przy schodzeniu z tych przepięk-
nych włoskich gór, wybuchła straszna burza (nawałnica) wokół pa-
nowała nieprzenikniona ciemność tak że żołnierze trzymali się 

za ręce i za poły wojskowych kurtek, oficerowie świecili sobie pod 
nogi latarkami lecz jasne błyskawice i przeraźliwy huk piorunów 
wywoływał w nich śmiertelny strach i grozę lecz na szczęście nikt 
nie zginął od włoskiego pioruna w Alpach. 

Jeńcy, którzy przeżyli niewolę włoską ze wzruszeniem wspomi-
nali takie niebezpieczne lecz jakże romantyczne przeżycia młodych 
cudownych i nie powtarzalnych lat przeżytych w słonecznej Italii. 
Na szczęście dwuletni pobyt w niewoli włoskiej dobiegał wreszcie 
końca, panowała prześliczna jesień w Palermo na Sycylii. Jeńcy na-
rodowości polskiej masowo wstępowali do Wojska Polskiego – Błę-
kitnej Armii. Wielkim nie powtarzalnym wydarzeniem historycz-
nym był fakt odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach 
niewoli pod zaborami.

Na pożegnanie przemawiał jakiś włoski generał, który z powo-
du niskiego wzrostu wszedł na beczkę wina i wygłosił do polskich 
żołnierzy barwną i wylewną mowę w języku włoskim. Z powodu 
silnego upału, zdjął bluzę munduru i przemawiał do nich ubrany 
w samą wojskową koszulę w kolorze haki . Być może z powodu roz-
rzewnienia, a może z powodu zdolności aktorskich, jakie w więk-
szości posiadają Włosi, generał płakał podczas swego przemówie-
nia i tak mówił: „Panowie oficerowie i Wy waleczni polscy żołnierze! 
Zapamiętajcie słowa włoskiego generała z Palermo!  Mówię Wam, 
że lepiej będziecie wspominać niewolę włoską, niż Wojsko Polskie we 
Francji” – niestety były to prorocze słowa.

Lokalne władze miejskie i wojskowe dowództwo włoskie w Pa-
lermo, żegnając byłych jeńcowi, którzy zostali polskimi żołnierza-
mi Błękitnej Armii, wydali huczny piknik, podczas którego gra-
ła pięknie orkiestra wojskowa, a Włosi śpiewali swe radosne pieśni 
narodowe, ale Polacy także nie byli gorsi, więc najpierw dal się sły-
szeć śpiewany Mazurek Dąbrowskiego skomponowany przez Józe-
fa Wybickiego we Włoszech „Jeszcze Polska nie zginęła”, później 
zaśpiewano wzruszające pieśni wojskowe i kościelne „Boże coś Pol-
skę”, a później nasi rodacy śpiewali głośno weselne pieśni ludowe 
występujące nad Bugiem i Wisłą. Wszyscy śpiewali i tańczyli skocz-
nie ze smagłymi pięknymi Włoszkami, które przyszły do obozo-
wych koszar, żeby pożegnać odpływających okrętem do Francji, 
przystojnych romantycznych Polaków.

Niewątpliwie uczestnicy bankietu posilali się pysznymi wło-
skimi potrawami, a więc spożywano owoce morza, czyli ośmior-
niczki, kraby i małże, ostrygi oraz wyborne winniczki, pyszne spa-
getti przepijane białym i czerwonym winem,, najlepszym winem 
na świecie! Następnie, jak wspomniałem, żołnierze polscy zosta-
li przewiezieni wodami Morza Śródziemnego do pięknego Tulonu 
we Francji.

Niestety Francuzi nie zgotowali ochotnikom polskim serdecz-
nego bądź rodzinnego przywitania, ponieważ, gdy wojsko polskie 
zeszło z okrętowego pokładu na francuską ziemię, to francuscy żoł-
nierze, zrywali z ramion polskich ochotników dystynkcje wojsko-
we. Powodem zapewne był fakt, że Polacy byli jeszcze ubrani w au-
striackie mundury, ponieważ innych po prostu nie posiadali, woj-
na zastała ich przecież w Galicji wiec zostali wcieleni do Armii Au-
stro–Węgierskiej, później przebywali w niewoli włoskiej i nie mieli 
polskich błękitnych mundurów, od barwy których swą nazwę przy-
jęła Błękitna Armia pod dowództwem generała Józefa Hallera.

Tulon to piękne stare miasto portowe we Francji, w którym znaj-
duje się potężna twierdza wojskowa z XVII wieku, w której podczas 
i wojny światowej mieściły się wojskowe koszary.

Fort Tour Royal (Francja)



GŁOS KLIMONTOWA

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE 

ZAPRASZA 29 WRZEŚNIA (WTOREK) O GODZINIE 16:30 

NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 

W ROKU KULTURALNO–OŚWIATOWYM 2015/2016

W CZASIE SPOTKANIA PROWADZONE BĘDĄ ZAPISY DO:
• ZESPÓŁÓW TANECZNYCH „GEST”
• GMINNEGO STUDIO PIOSENKI I MUZYKI 
• SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 
   (INSTRUMENTY KLAWISZOWE, GITARA)

„NIE PRZEGAP, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 
– ROZWIJAJ SWOJE TALENTY”

ZAPRASZAMY DO SALI WIDOWISKOWEJ DZIECI, 
MŁODZIEŻ, RODZICÓW Z DZIEĆMI

GOK KLIMONTÓW

Krzysztof Dywan – nauczyciel wychowania fizyczne-
go w Szkole Podstawowej w Ossolinie i Goźlicach popro-
wadził pokazowy trening wspólnie z wieloletnim selekcjo-
nerem Reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn Bog-
danem Wentą. Zajęcia odbyły się na boisku „Orlik” w Kli-
montowie. Głównym celem treningu było zachęcenie ca-
łych rodzin do wspólnego trenowania piłki ręcznej na or-
likach. Po zakończonym treningu pan Bogdan z przyjem-
nością rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć. 
Po zakończeniu sportowych zmagań państwo Beata i Piotr 
Sudy zaprosili biorących udział w treningu gości na poczę-
stunek do Restauracji „Cykada” w  Pęchowie.

Krzysztof Dywan, jako jedyna osoba w województwie 
świętokrzyskim, posiada tytuł animatora eksperta zajęć 
na „Orlikach”. W całej Polsce jest tylko 48 takich osób. Ich 
przywilejem jest możliwość prowadzenia wspólnych tre-
ningów z wybitnymi postaciami polskiego sportu. Całe-
mu przedsięwzięciu patronuje Fundacja Rozwoju Kultury 
Fizycznej. W październiku pan Krzysztof poprowadzi ko-
lejne zajęcia ze znanym sportowcem. Tym razem jego go-
ściem będzie Marcin Dorna – trener narodowej kadry pił-
karzy do lat 21.

bOgdan wenta na Orliku w klimOntOwie


