
GŁOS
KLIMONTOWA

kwiecień-
-czerwiec

2016

Nr 132

MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Gościliśmy w naszej gminie 4 czerwca br. delegację węgierską 
z miasta Bag – zaprzyjaźnionego z Gminą Iwaniska. Delegację przywi-
tał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

Po zwiedzeniu naszych kościołów udaliśmy się na cmentarze do 
Beradza i Płaczkowic, gdzie przybyli goście postawili na mogiłach wo-
jennych, w których spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej, 
drewniane nagrobki słupowe (kopjafa), które są charakterystycznym 
dla Węgier oznaczeniem grobu. Obecnie drewniane nagrobki słupowe 
– jako wytwory sztuki ludowej – pełnią rolę pomników pamięci upa-
miętniających wydarzenia historyczne.

wizyta
delegacji

węgierskiej

Informacja 
o hIstorycznym pochodzenIu 

zwyczaju ustawIanIa 
kolumny upamIętnIającej

W słowniku etymologicznym wy-
danym w 1865 roku Gergely Czuczor 
i János Fogarasi następująco tłumaczą 
pochodzenie wyrażenia „kopjafa” (ko-
lumna/słup upamiętniająca/y):

Słowo kopjafa (kopja-fa, kópia, kó-
piafa) w grupie etnicznej Wegrów, 
Székelyi, w Transylwanii, oznacza mo-
giłę, nagrobek. Prawdopodobnie wy-
wodzi się ze zwyczaju, kiedy wegięrscy 
rycerze umieszczali na mogiłach swo-
ich poległych rękojeść lancy (kopii).

W średniowieczu wegięrscy szlach-
cice nieśli w kondukcie pogrzebowym 
swoich poległych rycerzy na drzewcach 
dwóch lanc, które po pogrzebie wbijali 
po obu stronach usypanego kopca.

Później drzewce owych lanc były bo-
gato rzeźbione.

Bag, czerwiec 2016 r.
Przewodniczący 

István deme 
Piros Bagért Egyesület

Gmina Bag, Wegry
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Wójt Gminy Klimontów informuje, że:
◆ W dniu 21.01.2016 r. Gmina Klimon-
tów złożyła wniosek w ramach Osi Priory-
tetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kultu-
rowe” Działania 4.4 „Zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i naturalnego” Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w załą-
czeniu składa wniosek pn. „Ochrona obiek-
tów zabytkowych i rozwój oferty kultural-
nej Gminy Klimontów poprzez rewaloryza-
cję Ruin Zamku Ossolińskich i dostosowanie 
do pełnienia funkcji kulturalnych oraz tury-
stycznych i wzrost konkurencyjności regionu 
pod względem działalności kulturalnej”. Cał-
kowity kwota brutto wniosku 799 078,20 zł, 
wydatki kwalifikowane 799 078,20 zł, wnio-
skowane dofinansowanie 639 262,56 zł.
◆ W dniu 6.04.2016 r. Gmina Klimontów 
otrzymała informację o przyznaniu PRO-
MESSY z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, że w ramach podzia-
łu środków na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, przewiduje się dofinansowa-
nie w 2016r. zadania pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej nr 331002T Goźlice – Kozia Górka 
od km 0 + 535 do km 1 + 658”, „Remont drogi 
gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od 
km 0+000 do km 0+440”, „Przebudowa dro-
gi gminnej dz. nr ewid. dz. 76, 88, 231 Pęchów 
– Adamczowice od km 0+565 do km 1+165”. 
Wysokość dotacji 466 000,00 zł.
◆ W dniu 5.05.2016 r. Gmina Klimontów zło-
żyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach  o dofinansowanie zadania 
pn: „Realizacja programu usuwania materia-
łów zawierających azbest z terenu Gminy Kli-
montów”. Całkowity kwota brutto wniosku 
26 101,44 zł,  wnioskowana kwota pomocy 
(85%)  22 186,22 zł.
◆ W dniu 5.05.2016 r. Gmina Klimontów 
otrzymała informację o przyznaniu PRO-
MESSY z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, że w ramach podzia-
łu środków na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, przewiduje się dofinansowanie 
w 2016r. zadania pn. „Zabezpieczenie dna wą-
wozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawo-
dzice – Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+858 
do 1+578”. Wysokość dotacji 155 000,00 zł. 
◆ W dniu 31.05.2016 r. Gmina Klimontów 
złożyła wniosek o dofinansowanie realiza-
cji projektu pt. „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowo-
ści Klimontów ul. Sandomierska - Adamczo-
wice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów”, w ra-
mach dwuetapowego konkursu zamknięte-
go nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-027/16, Osi 
Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne 
i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wod-
no-ściekowa” Regionalnego  Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014–2020. Całkowity kwota brutto 
wniosku 3 058 608,57 zł, wydatki kwalifiko-
wane 2 326 121,97 zł, wnioskowane dofinan-
sowanie 1 860 897,57 zł. 
◆ W dniu 31.05.2016 r. Gmina Klimontów 
złożyła wniosek  pt. „Rozwój infrastruktu-
ry sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach 
Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowi-
ce, Ossolin, Byszów przykładem inwestycji 
przyczyniającej się do rozwoju sportu i inte-
gracji społecznej w gminie Klimontów”,  do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki Departa-
mentu Infrastruktury Sportowej w Warsza-
wie. Zakres rzeczowo – finansowy wniosku 

został wpisany  do Programu rozwoju bazy 
sportowej na 2016 rok i lata następne w woje-
wództwie świętokrzyskim. Całkowity kwota 
brutto wniosku 629 704,58 zł, wnioskowana 
kwota pomocy 238 600,00 zł.
◆ W dniu 31.05.2016 r. zostały podpisane trzy 
umowy pomiędzy Świętokrzyskim Biurem 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą 
Klimontów o przyznaniu pomocy z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.
Wniosek nr 1 „Przebudowa dróg gminnych, 
wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego 
układu komunikacyjnego na terenie Gminy 
Klimontów cz. I”:
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.I – nr 331008T Krobielice-Ossolin dł. 
2000 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.I - Goźlice nr ewid. dz. 305,306, dł. 
375 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.I - Pęchów nr ewid. dz. 225/2 dł. 450 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.I – nr 331023T Olbierzowice przez wieś dł. 
810 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.I – Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 
520, 521 dł. 709,55 mb.
Całkowity kwota brutto wniosku 1 008 319,94 
zł, wnioskowana kwota pomocy 641 593,00 zł.

informuje
Wniosek nr 2 „Przebudowa dróg gminnych, 
wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego 
układu komunikacyjnego na terenie Gminy 
Klimontów cz. II”:
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.II – Zakrzów-Kolonia Grabina dł. 650 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.II – Pęchów-Węgorzyn-Beradz dł. 590 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II – Przybysławice-Adamczowice dł. 
740 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II – w m. Byszów dł. 140 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II – w m. Pęchów dł. 177,58 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.II – Szymanowice Dolne – wysypisko,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimontów 
cz.II –  w m. Węgrce Szlacheckie - 236,68,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II –  w m. Beradz nr ewid. dz. 519,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II –  w m. Beradz nr ewid. dz. 530 dł. 
100 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II –  w m. Beradz nr ewid. dz. 584 dł. 
60 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II –  w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 189 
dł. 140 mb,
•	 Przebudowa	 dróg	 gminnych,	 wewnętrz-
nych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i stworzenia spójnego układu ko-
munikacyjnego na terenie gminy Klimon-
tów cz.II –  w m. Nawodzice nr ewid. dz. 1518 
dł. 100 mb.
Całkowity kwota brutto wniosku 557 951,95 
zł, wnioskowana kwota pomocy 355 024,00 zł.
Wniosek nr 3 „Przebudowa dróg gminnych, 
wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego 
układu komunikacyjnego na terenie Gminy 
Klimontów cz. III”:
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m	Za-
krzów nr ewid. dz. 225, 329/1 dł. 223,45 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m.	Po-
krzywianka nr ewid. dz. 238 dł. 90 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m.	Ko-
nary nr ewid. dz. 228/1, 255 dł. 150 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m	Be-
radz nr ewid. dz. 113 dł. 65 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m.	Na-
wodzice nr ewid. dz. 228 dł. 40 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m	Na-
wodzice nr ewid. dz. 529 dł. 80 mb,
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m	Na-
wodzice nr ewid. dz. 216 dł. 100 mb
•	 Przebudowa	drogi	wewnętrznej	w	m	Na-
wodzice nr ewid. dz. 162, 61 dł. 160 mb,
Całkowity kwota brutto wniosku 
175 288,40zł, wnioskowana kwota pomocy 
111 535,00 zł.

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

W dniu 28.04.2016 r Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
podpisał umowę na realizację od 1 czerwca do 30 września br. pro-
jektu pn. „Dożynki Gminne w ramach XX-go Jubileuszowego Jar-
marku na św. Jacka w Klimontowie”. Całkowita wartość projektu 
wynosi 52 730,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków projektu 
44 820,00zł; wkład własny 7 910,00 zł).

Projekt realizowany jest w ramach programu „Góry Święto-
krzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany jest przez Szwajca-
rię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z no-
wymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Opera-
tora Dotacji – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębior-
czości Rolnej w Sandomierzu.

Celem projektu są działania integrujące wielopokoleniowe gru-
py społeczne zamieszkujące ten obszar, polegające na pracy społecz-
nej oraz badawczej na rzecz zebrania, uporządkowania oraz podsu-
mowania tego, co z punktu historii, tradycji, obyczajowości, kultury 
i sztuki ludowej a także przyrody tu istnieje i stanowi o dobru wspól-
nym. Dożynki Gminne w aspekcie historii stanowią wątek przewodni 
w projekcie, są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie a hi-
storyczne korzenie naszej gminy na przestrzeni wieków kształtowały 
charakter i styl obrzędów zakończenia żniw w naszym regionie.

Święto zakończenia zbiorów odbywać się będzie po raz dwu-
dziesty w ramach Jarmarku na Św. Jacka, gdzie Gminny Ośro-
dek Kultury wraz z Urzędem Gminy Klimontów kultywuje tra-
dycje dawnej obrzędowości. Wypracowany w ramach projektu 
zasób zostanie zebrany, odpowiednio zredagowany oraz zapre-
zentowany ogółowi mieszkańców gminy z użyciem form publicy-
stycznych, multimedialnych. Poprzez nasz projekt obieramy kie-
runek na zachowanie obrzędów i zwyczajów tego regionu. Doko-
na się to przez takie działania jak: warsztaty, konkursy, wystawy, 
publikację, fotografię. Działania te wpłyną na zakładane rezulta-
ty projektu uwzględniające przede wszystkim kształtowanie po-
staw sprzyjających aktywności i działalności społecznej w regio-
nie na bazie zasobów lokalnych oraz wykorzystanie, zachowanie 
i promowanie zidentyfikowanych zasobów lokalnych w ramach 
projektu. 

Projekt zakłada trwałość. Zaangażowanie w działania projek-
towe ludzi z kręgu kultury, sztuki, tradycji, obyczajowości z na-
szego regionu będzie cyklicznie podsumowywać dorobek spo-
łeczno-kulturowy wypracowany na przełomie każdego roku po-
przez spotkania regionalne organizowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie.

dożynki gminne 
w ramach XX-go jubileuszowego jarmarku 

na św. jacka w klimontowie
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Z przyjemnością informujemy, iż w 21 kwietnia br. pod-
pisana została przez Lokalną Grupę Działania Ziemi San-
domierskiej umowa o warunkach i sposobie realizacji Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
(LSR), w ramach której otrzymaliśmy kwotę 7 200 000,00 
zł na wsparcie projektów realizowanych na obszarze dzia-
łania LGD tj. na obszarze gmin: Dwikozy, Klimontów, Ko-
przywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczy-
ce, Zawichost. Projekty współfinansowane będą w ramach 
PROW 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność”. Środki pozyskane przez 
LGD Ziemi Sandomierskiej na realizację LSR przeznaczo-
ne są następujące przedsięwzięcia:

PODEJMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne pełnolet-
nie, nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmu-
ją działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i w okre-
sie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wy-
konywały działalności gospodarczej oraz spółki kapitało-
we w organizacji. Operacja powinna zakładać utworzenie 
co najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne i utrzymanie tego miejsca pracy przez 2 lata 
od dnia otrzymania płatności końcowej. Jeżeli o wsparcie 
ubiegać się będzie podmiot będący spółką  w organizacji, 
pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten uzyska osobo-
wość prawną do dnia zawarcia umowy.

W ramach tego działania można pozyskać dofinan-
sowanie w wysokości 80 000,00 zł. Pomoc przyznawa-
na jest w formie ryczałtu i wypłacana jest w dwóch tran-
szach, pierwsza w wysokości 70% kwoty przyznanej pomo-
cy wypłacana jest niezwłocznie po zawarciu umowy, druga 
w wysokości 30% jest wypłacana po zrealizowaniu operacji 
zgodnie z biznesplanem. 

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Beneficjentami pomocy mogą być podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą w formie mikro lub małego 
przedsiębiorstwa. Operacja powinna zakładać utworzenie 
co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na peł-
ne średnioroczne etaty. Projekt musi przewidywać utrzy-
manie zatrudnienia przez okres 3 lat od otrzymania płat-
ności końcowej. W ramach tego działania można uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowa-
nych operacji, jednak nie więc niż 160 000,00 zł. Minimal-
na wartość projektu 50 000,00 zł.

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU 
PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

W ramach tego przedsięwzięcia środki przeznaczone są 
na wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami wykonu-
jącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim ob-
jętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w za-
kresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie roz-
wijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych oraz 
na inicjatywy pojedynczych podmiotów związane z rozwo-
jem rynków zbytu i usług lokalnych z wyłączeniem operacji 
polegających na budowie lub modernizacji targowisk. Bene-
ficjentami pomocy mogą być podmioty gospodarcze, które 
w ramach wspólnych przedsięwzięć zawarły porozumienie 
o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększe-

nie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmio-
ty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie 
wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kom-
pleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług; osoby fizycz-
ne oraz osoby prawne. Na realizację tego przedsięwzięcia 
można pozyskać kwotę w wysokości do 300 000,00 zł, przy 
intensywności  wsparcia dla podmiotów gospodarczych 
w wysokości 70%, dla pozostałych beneficjentów w wyso-
kości 90%. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW 
PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO 

PRODUKTÓW ROLNYCH
W ramach tego przedsięwzięcia beneficjenci - podmio-

ty, którym nie została dotychczas przyznana pomoc na roz-
poczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej w zakre-
sie produkcji artykułów spożywczych lub produkcji napo-
jów, będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości 
do 500 000,00 zł na utworzenie lub rozwój inkubatora prze-
twórstwa lokalnego produktów rolnych będącego przedsię-
biorstwem spożywczym, w którym jest prowadzona dzia-
łalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybu-
cji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzanie tej żywności na rynek, przy czym podsta-
wą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie. 
Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania 
inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego 
infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel in-
kubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w spo-
sób legalny udostępniany lokalnym producentom chcą-
cym przetwarzać posiadane produkty rolne). W zależności 
od rodzaju beneficjenta intensywność wsparcia wynosi dla 
podmiotów gospodarczych 70% , dla jednostek sektora fi-
nansów publicznych 63,63%, a dla pozostałych beneficjen-
tów (np. organizacje pozarządowe) 100%. Minimalna war-
tość projektu 50 000,00 zł.

TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, 
NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY 

TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ 
LUB KULTURALNEJ

Zakres zadań wpisujących się w przedsięwzięcie: bu-
dowa, rozbudowa lub modernizacja miejsc integracji i ak-
tywizacji społeczności lokalnej; kształtowanie przestrzeni 
publicznej w oparciu o istniejącą infrastrukturę; budowa / 
rozbudowa / modernizacja scen, estrad itp.; wytyczenie, bu-
dowa lub przebudowa, oznakowanie tras rowerowych, ście-
żek edukacyjnych, przyrodniczych i dydaktycznych oraz 
szlaków turystycznych; budowa i rozbudowa małej infra-
struktury turystycznej między innymi punkty widokowe, 
miejsca biwakowe, miejsca wypoczynkowe itp.; renowacja, 
odnowienie i zagospodarowanie małej architektury zabyt-
kowej. Z dofinansowania projektów na tego typu zadania 
będą mogły skorzystać: organizacje pozarządowe, osoby fi-
zyczne, instytucje kultury, samorządy gminne. Kwota po-
mocy wynosi do 300 000,00 zł i w zależności od beneficjen-
ta wysokość refundacji kształtuje się następująco: dla jed-
nostek sektora finansów publicznych 63,63%, dla organi-
zacji pozarządowych 100%, dla pozostałych beneficjentów 
90%. Minimalna wartość projektu 50 000,00 zł.

W ramach LSR przewidujemy realizację dwóch projek-
tów grantowych, w ramach których będą mogły być reali-
zowane małe projekty do 50 000,00 zł służące zaspokojeniu 
potrzeb społeczności lokalnej. O środki z projektów granto-
wych będą mogły starać się organizacje pozarządowe, orga-
nizacje nieformalne, osoby fizyczne, instytucje kultury, jst, 

kościoły. Wysokość refundacji (intensywność wsparcia) wy-
nosi w przypadku jednostek sektora finansów  publicznych 
63,63%, w przypadku pozostałych beneficjentów 90%. 

Projekt grantowy AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 
MIESZKAŃCÓW – ŁĄCZYMY POKOLENIA, WYMIE-
NIAMY DOŚWIADCZENIA, PRZECIWDZIAŁAMY 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU obejmuje następują-
ce zakresy zadań: imprezy integrujące lokalne środowiska; 
organizacja zawodów sportowych, wykorzystujących bazę 
turystyczno – rekreacyjną; tworzenie i wspieranie działal-
ności rękodzielniczej i artystycznej; organizacja szkoleń 
i warsztatów dla mieszkańców obszarów wiejskich; opra-
cowanie, wydruk folderów, materiałów promocyjnych, bro-
szur, kronik, przewodników itp. i ich dystrybucja; opraco-
wanie materiałów audiowizualnych; tworzenie stron inter-
netowych promujących cały obszar objęty LSR; promocja 
obszaru objętego LSR na targach i wystawach krajowych 
i zagranicznych; tworzenie questów, opracowanie i wydruk 
niezbędnych materiałów promocyjnych. 

Projekt grantowy TWORZENIE I ROZWÓJ FORM 
POPULARYZACJI DZIEDZICTWA LOKALNEGO obej-
muje następujące zakresy zadań: wspieranie kultury i tra-
dycji, w tym tradycji kulinarnych regionu (organizacja im-
prez kulturowych, wystaw, promocja potraw regionalnych, 
zakup strojów ludowych, itp.);  wspieranie tworzenia i roz-
woju punktów zachowania dziedzictwa lokalnego (izby tra-
dycji i muzea regionalne – np. zakup eksponatów, wyposa-
żenia itp.); opracowanie, wydruk folderów, materiałów pro-
mocyjnych, broszur, kronik, przewodników itp. i ich dys-
trybucja; opracowanie materiałów audiowizualnych; wyko-
nanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych;  two-
rzenie stron internetowych promujących cały obszar obję-
ty LSR; promocja obszaru objętego LSR na targach i wysta-
wach krajowych i zagranicznych; tworzenie questów, opra-
cowanie i wydruk niezbędnych materiałów promocyjnych; 
tworzenie i rozwój produktów turystycznych (tworzenie 
marek produktowych, certyfikacja itp.)

* * *
Beneficjentami ww. przedsięwzięć mogą być podmioty, 

których miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział znajdu-
ją się na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Zie-
mi Sandomierskiej tj. na obszarze gmin: Dwikozy, Klimon-
tów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, 
Wilczyce, Zawichost.

* * *
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Sto-

warzyszenia, na stronie internetowej oraz telefonicznie. 
Zapraszamy do kontaktu. 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
ul. Ożarowska 1A, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 09 44, tel. kom. 795414754, 660664320, 

660664817
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu

* * *
Materiał przygotowano na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020 oraz zapisów w Strategii Rozwoju Lokalne-
go Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru LGD 
Ziemi Sandomierskiej.

zasady przyznawania pomocy
na realizację operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020
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„Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie realizu-
je działanie „Legendy klimontowskie – podstawą zachowa-
nia miejscowych tradycji” w ramach projektu „Góry Świę-
tokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt jest ukierunkowany 
na wspieranie procesu transmisji kulturowej w społeczno-
ści Gminy Klimontów. Celem zadania są działania integru-
jące wielopokoleniowe grupy społeczne zamieszkujące ob-
szar naszej gminy, polegające na gromadzeniu wiedzy o lo-
kalnych zasobach kulturowych młodemu pokoleniu i doku-
mentowania jej w różnych formach, tak aby zachować au-
tentyczność miejscowych tradycji. Unikatowa wiedza jest 
przekazywana młodemu pokoleniu mieszkańców Gminy 

 legendy klimontowskie
 – podstawĄ zachowania miejscowych tradycji

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

Klimontów podczas 10 spotkań z depozytariuszami wiedzy 
lokalnej. Do przekazywania tej wiedzy zaprosiliśmy trzech 
seniorów: panie Danutę Janiszewską i Krystynę Rybak-Bąk 
oraz pana Stanisława Tarnawskiego. Są oni nierozerwalnie 
złączeni z naszą gminą, interesują się historią i podaniami 
ludowymi. To oni zebrali i spisali legendy klimontowskie 
i zgodzili się  przekazać tę wiedzę młodemu pokoleniu. Na-
sze spotkania są nagrywane audio i video, dzięki czemu za-
pis ten po obróbce będzie mógł się znaleźć w Internecie, aby 
zwiększyć dostępność do unikatowej wiedzy lokalnej.

Za nami pierwsze spotkania, które odbyły się w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego (w bi-

bliotece szkolnej) i w naszej Bibliotece. Seniorzy opowiada-
li legendy klimontowskie oraz wzbogacali je swoją wiedzą 
życiową na temat Klimontowa i okolic. Zadawali też pyta-
nia i wywiązała się dyskusja międzypokoleniowa. Spotka-
nia wzbogacone zostały warsztatami plastycznymi. Dzieci 
miały za zadanie namalować swoje wyobrażenie zasłysza-
nej od seniorów legendy wybraną przez siebie techniką pla-
styczną ( ołówek, kredka, pastela, farba). Wyobraźnia mło-
dego pokolenia zaowocowała pięknymi i oryginalnymi ry-
sunkami. 

Poniej prezentujemy krótką fotorelację z naszych 
spotkań.
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W aspekcie nauczania języka użycie mu-
zyki i piosenek posiada kilka zalet. Piosen-
ka spełnia cele dydaktyczne, posiadając przy 
tym niewątpliwy walor ułatwiania zapamię-
tywania materiału przez uczniów poprzez 
swą atrakcyjną formę.

Muzyka wywołuje określony stan odprę-
żenia, który sprzyja zapamiętywaniu, często 
działa na nasze emocje, „zostaje nam w gło-
wie”. Jest częścią młodzieżowej subkultury, 
w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jest 
częścią życia młodzieży, ich rytuałów i od-
wołanie się do niej może przyczynić się do 
wybuchu wielkiej pozytywnej energii, tak 
bardzo pomocnej w nauce. Jest to, zatem sil-
ny czynnik motywacyjny w nauce języka.

Niewątpliwym walorem piosenki jest to, 
że jest oparta na autentycznym, naturalnym 
języku. Treść obejmująca popularne zwroty 
leksykalne, w tym także wyrażenia idioma-
tyczne i slangowe sprawia, że język piosenki 
jest żywy i prawdziwy.

Muzyka jest wszechobecna. Każdy 
z nas posiada muzyczne preferencje. Dla 
niektórych muzyka może stać się sposo-
bem na życie. Ludzie zostają muzykami, 
piosenkarzami...

I edycja WojeWódzkIego FestIWalu PIosenkI anglojęzycznej 

songowanie 
2016

W maju w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie odbyła się pierwsza edycja wo-
jewódzkiego festiwalu piosenki anglojęzycz-
nej SONGOWANIE 2016. W konkursie brali 
udział uczniowie szkół podstawowych z tere-
nu województwa świętokrzyskiego w katego-
riach: klas I-III, IV-VI. Nad konkursem hono-
rowy patronat objęli: Wojewoda Świętokrzy-
ski, Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta 
Sandomierski oraz Wójt Gminy Klimontów. 

Główne cele konkursu to: uwrażliwienie 
na piękno twórczości artystycznej, kształce-
nie sprawności płynnego posługiwania się 
językiem angielskim, popularyzacja śpie-
wania wśród dzieci i młodzieży, sprawdze-
nie siebie poprzez wykonywanie ulubionych 
przebojów, poszukiwanie dzieci szczególnie 
uzdolnionych oraz ujawnienie i promowanie 
młodych talentów.

Pomysłodawcą tegoż konkursu byli na-
uczyciele w klimontowskiej szkole: mgr 
Anna Bzdyra, mgr Kinga Cieplińska, Joan-
na Cieplińska, mgr Paweł Saniawa, mgr Ali-
cja Szemraj oraz mgr Piotr Lipiec. Zdobyw-
cy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary 
oraz nagrody.

KALENDARZ NAJBLIŻSZYCH  IMPREZ 
W GMINIE KLIMONTÓW

•	 26.06.2016	r.	(niedziela)	
Otwarcie	sezonu	letniego	na	Kąpielisku	

w	Szymanowicach

•	3.07.2016	r.	(niedziela)	
V	Jubileuszowy	Piknik	Rycerski	

w	Ossolinie	i	Gala	Kryształowego	Berła	

•	10.07.2016	r.	(niedziela)	
XXI	Edycja	Akcji	pn.	

Podaruj	Dzieciom	Wakacje	

Szczegóły programu poszczególnych imprez 
pod adresem: klimontow.pl
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W drugą rocznicę kanonizacji – 27 kwiet-
nia 2016 r. – w kapitularzu klasztornym od-
był się I Konkurs Piosenki Religijnej pod ha-
słem: W Hołdzie Wielkiemu Papieżowi i Po-
lakowi Św. Janowi Pawłowi II. Uczestnika-
mi były dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jerzego Ossolińskiego z Klimon-
towa, Szkół Podstawowych z Goźlic, Ossoli-
na, Nawodzic i młodzież Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II z Klimontowa, przygoto-
wani przez katechetów zaproszonych szkół. 
Patronat honorowy objęli proboszcz parafii 
Klimontów ks. Henryk Hendzel i Wójt Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski. 

Celem konkursu było:
•	uczczenie	drugiej	rocznicy	Kanonizacji	Pa-

pieża Jana Pawła II,
•	przybliżenie	nauczania	Jana	Pawła	II	skie-

rowanego do dzieci i młodzieży,
•	propagowanie	 wartości	 chrześcijańskich	

bliskich Papieżowi, m.in. poszukiwania au-

piosenkĄ uczcili św. jana pawła ii

We wtorkowe popołudnie 10 maja odwiedziła naszą bi-
bliotekę Magdalena Kordel – autorka wielu bestsellero-
wych powieści: 48 tygodni, Uroczysko, Uroczysko 2, Sezon 
na cuda, Uroczysko 3, Wino z Malwiną, Okno z widokiem, 
Malownicze 1, Wymarzony dom, Malownicze 2, Wymarzo-
ny czas, Malownicze 3, Tajemnica bzów. Prowadzi bloga 
Za górami za lasami, dzięki któremu początkujący pisarze 
mają szansę wydać książkę. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie DKK Klimon-
tów, DKK Obrazów, uczniowie z Technikum w Klimon-
towie oraz wierni czytelnicy. Mąż autorki prowadził roz-
mowę i zadawał ciekawe pytania dotyczące twórczości i nie 
tylko. Autorka ujęła czytelników swoja osobą, posypały się 
pytania na które chętnie odpowiadała. Czytelniczki dzieli-
ły się refleksjami na temat przeczytanych książkach, pyta-
ły skąd czerpie pomysły, jak powstaje książka, czy ma ulu-
bionego bohatera? Były też pytania o to jaka jest prywatnie 
i jakie są plany odnośnie nowych powieści.

Na zakończenie autorka wpisywała czytelnikom dedy-
kacje w swoich książkach, życząc miłej lektury.

Spotkanie zorganizowano w ramach DKK, finansowane 
przez Instytut Książki oraz współfinansowane przez Woje-
wódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 1 kwietnia w fi-
nałach wojewódzkich Turnieju „Z podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”, który odbył się w Nowinach koło 
Kielc. Z naszej szkoły w turnieju wzięło udział dwa zespo-
ły – grupa chłopców z klas I i II w kategorii U-8 oraz gru-
pa dziewcząt z klas II i III w kategorii U-10. Finały woje-
wództwa świętokrzyskiego zostały rozegrane na obiekcie 
GOKSiR w Nowinach. Zmagania dzieci były częścią wiel-
kiego święta futbolu, w którym uczestniczyli rodzice, tre-
nerzy oraz kibice piłki nożnej  dopingujący reprezentantów 
swoich miast i szkół.

Paweł Saniawa

słoneczne popołudnie 
z magdalenĄ kordel

Finał wojewódzki o puchar tymbarku

torytetów, pracy nad sobą i życia w wolno-
ści od nałogów,

•	rozpowszechnianie	poezji	śpiewanej	i	pio-
senek o tematyce religijnej,

•	wspieranie	 najzdolniejszych	 wokalnie	
uczniów i umożliwienie prezentacji ich 
umiejętności,

•	wyszukiwanie	 i	 promowanie	młodych	 ta-
lentów.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą sło-
wami św. Jana Pawła II i wspólnym odśpie-
waniem Barki,  ulubionej piosenki Papieża. 
Następnie przedstawiono prezentację – ob-
raz i słowo – która przybliżyła naukę św. Jana 
Pawła II skierowaną do dzieci i młodzieży. 

W nastrój zadumy i radości wprowa-
dził głos  samego Papieża, który przypo-
mniał o zadaniach polskiej młodzieży, a jego 
uśmiechnięta twarz ze zdjęć dodawała od-
wagi i pomogła zaprezentować przygotowa-
ną piosenkę.

Po lewej: drużyna „Czarodziejki” Klimontów
Po prawej: drużyna SP Klimontów

Nagrody i wyróżnienia   zdobyli: 
•	 w	grupie	wiekowej		uczniów	kl.	I-	III	:	
I miejsce: Klaudia Duda – „Janie Pawle ko-
chamy Cię” i Wiktoria Papka – „Tato, wołam 
Ciebie, Tato”;
II miejsce: Patrycja Piętka  – „Moje miasto, 
Wadowice”;
III miejsce: Anna Sasak – „Tak mówił Papież”;
wyróżnienie: Magdalena Twaróg – „Zwia-
stunom z gór”.
•	 w	grupie	uczniów	kl.	IV	–	VI:
I m.: Karolina Chłodnicka – „Wysłuchaj 
mnie” i Olga Mazur – „Ty prowadzisz nas”;
II m.: Martyna Śledź – „Tak mówił Papież”;
III m.: Kamil Kosmaciński – „Madonna”;
wyróżnienie: Jagoda Woźniak – „Abba Ojcze” 
i Bartosz Mazur – „Jestem mały jak palec”.
•	 w	grupie	młodzieży	gimnazjalnej:	

I m.: Agata Sajda – „Nad Twoją białą mogiłą”;
II m.: Oliwia Cieplińska – „Twoja miłość”;
III m.: Filip Ozdoba – „Abba Ojcze”.

Nagrodzeni otrzymali albumy o św. Ja-
nie Pawle II, a wszyscy uczestnicy dyplo-
my i obrazki  przedstawiające Jezusa Mi-
łosiernego. 

Piosenki oceniało jury w składzie: Je-
rzy Cielecki – przewodniczący, ks. Mate-
usz Woszczyna i Łukasz Rojek.

W konkursie  uczestniczyło 35 uczniów. 
Piosenek wysłuchało ponad pięćdziesiąt 
osób: nauczyciele, rodzice  i przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”, Parafial-
nego Oddziału Akcji Katolickiej i Uczniow-
skiego Klubu Sportowego  ORLIK – orga-
nizatorów tego spotkania.  

A. Gładysz
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W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimonto-
wie odbyła się16 marca br. VI edycja powiatowego  kon-
kursu „MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ” dla 
uczniów gimnazjum z powiatu sandomierskiego.

Sudoku rozwija umysł i logiczne myślenie, czyli coś, co 
ma każdy z nas. Konkurs ma na celu popularyzację łami-
główek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie 
logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związ-
ków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Święto-
krzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Wójt Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski, Dyrektor Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie Barbara Bilska. 
W konkursie wzięło udział 13 uczniów ze  szkół: Publiczne-
go Zespołu Szkół im.Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” 
w Sulisławicach, Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkół 
w Łoniowie, Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sando-
mierzu, Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej 
w Dwikozach, Gimnazjum im  Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja kon-

kursowa w składzie: Edyta Lesiak-Nawrocka – przewod-
nicząca komisji, Jadwiga Gawlik, Marcin Śledź. Zadaniem 
każdego uczestnika było rozwiązanie trzech diagramów ła-
migłówki. Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej zosta-
ła osoba, która poprawnie wykonała to zadanie w jak naj-
krótszym czasie.

Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej została Natalia 
Olkiewicz – uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza 
w Sandomierzu. Wyróżnienia  otrzymali: Emilia Mach – 
uczennica Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej 
w Dwikozach, Małgorzata Wrona – uczennica Publiczne-
go Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” 
w Sulisławicach, Sebastian Spyrzewski – uczeń Publiczne-
go  Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach, Nata-
lia Żyłka – uczennica Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza 
w Sandomierzu. Szkoła, która uzyskała najwyższe wyniki 
w konkursie otrzymała książki ufundowane przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Klimontowie. Nagrodę odebrał 
opiekun z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej 
w Dwikozach.

Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej otrzymał wie-
le cennych nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Kli-
montów, Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie, Gminą Komisję ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomanii.

Czas oczekiwania na wyniki, umiliły uczestnikom ar-
tystyczne występy uczniów z Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie dotyczące problemów uzależnień 
i szkodliwości nałogów.  Goście mogli obejrzeć szkołę oraz 
nawiązać nowe znajomości z innymi uczniami.

Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialne 
były: Barbara Bzdyra, Bożena Chłodnicka oraz Katarzy-
na Korycińska. 

Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Klimontów, Dyrek-
tor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, 
Janina i Leszek Skibińscy, Krzysztof Furmanek, Gmin-
na Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii.

Wszystkich chętnych zapraszamy na VII edycję „Mi-
strza Sudoku Ziemi Sandomierskiej” w przyszłym roku!

Vi edycja konkursu mistrz sudoku

Prawidłowe odżywianie ma znaczący wpływ na zdrowie, wzrost, harmonijny rozwój 
i dobre samopoczucie ucznia. Odpowiednia dieta zapewnia dziecku sprawność fizyczną, 
jego aktywność, zdolność do nauki oraz chroni przed rozwojem chorób powstających na 
tle wadliwego żywienia. Należy o nią zadbać   w szczególności, kiedy Państwa pociecha in-
tensywnie się rozwija i potrzebuje energii, by sprostać codziennym szkolnym obowiąz-
kom. Prawidłowa dieta ucznia jest punktem wyjścia do jego sukcesu, gdyż spora część 
przyjmowanych przez niego kalorii przeznaczana jest na zaspokojenie potrzeb energetycz-
nych mózgu.

Najczęstsze problemy w zakresie żywienia to:
•	nieregularne	spożywanie	posiłków,
•	niejedzenie	śniadania	przed	wyjściem	do	szkoły	oraz	brak	drugiego	posiłku		w	szkole,
•	podjadanie	między	posiłkami,	 czyli	 „zapychanie	 się”	bezwartościowymi	 i	kaloryczny-

mi produktami.
Nadmierne spożywanie chipsów, frytek, cukierków oraz słodkich i gazowanych napo-

jów prowadzi do nadwagi, coraz częściej obserwowanej wśród uczniów. W czasach, gdy 
liczba otyłych nastolatków rośnie w alarmującym tempie, już od najmłodszych lat nale-
ży edukować dzieci w zakresie zdrowego żywienia. Kluczowym momentem jest rozpoczę-
cie nauki w szkole. Od 1 września 2015 r., czyli z początkiem roku szkolnego, weszła w ży-
cie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z którą firmy pro-
wadzące sklepiki szkolne nie mogą sprzedawać w nich tzw. śmieciowego jedzenia, czy-
li zawierającego znaczne ilości składników niezalecanych dla rozwoju dzieci. Nasze Gim-
nazjum wyszło naprzeciw zaleceniom ustawy i całkowicie zrezygnowaliśmy ze sprzeda-
ży śmieciowego jedzenia w sklepiku, które zastąpiliśmy pysznymi zdrowymi kanapkami. 
Kanapki są przygotowywane codziennie rano w różnych wersjach przez panie pracujące 
w kuchni naszej szkoły. Bazą jest ciemne wieloziarniste pieczywo z dużą ilością warzyw. 
Kanapki mogą być całkowicie wegetariańskie, ale również z wysokiej jakości wędliną lub 
pastą rybną, jajeczną itp. W sklepiku można kupić wodę mineralną oraz soki spełniające 
wymogi ustawy.

Uczniowie  co raz chętniej kupują zdrowe jedzenie i chwalą pomysł wprowadzenia do 
asortymentu sklepiku kanapek. Oprócz tego w stołówce szkolnej na każdej przerwie moż-
na poczęstować się jabłkiem lub wypić herbatę. Potrawy przygotowywane na kuchni rów-
nież spełniają wymogi nowej ustawy. Wyeliminowaliśmy z jadłospisu tłuste, słone i sło-
dzone pokarmy, które są główną przyczyną otyłości. Nasze działania mają na celu nauczyć 
dzieci zasad zdrowego odżywiania. Konsekwencja i determinacja naszych działań na pew-
no przyniesie zamierzone efekty.

Badania wykazują, że dzieci, które jedzą regularnie i mają prawidłowo zbilansowane 
posiłki, lepiej się rozwijają, uczą oraz mają lepszą pamięć. Tym bardziej zasadne jest wcze-
sne rozpoczęcie edukacji prozdrowotnej, aby dzieci nie czerpały wiedzy o jedzeniu od ró-
wieśników, czy z reklam, nagminnie zachęcających do kupowania fast – foodów i słodkich 
albo słonych przekąsek. 

Im wcześniej wpoimy dziecku zasady zdrowej diety, tym lepiej.
M. Cichoń, B. Chłodnicka

dobre praktyki żywieniowe w naszym gimnazjum
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Wójt Gminy Klimontów wraz z Gminnym Związkiem 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie 
zorganizował w sobotę 20 marca br. po raz czwarty Śnia-
danie Wielkanocne Gminy Klimontów, uroczyste spo-
tkanie popularyzujące lokalne tradycje i obyczaje wiel-
kanocne.

Spotkanie przebiegało w świątecznej scenerii okolicz-
nościowych stroików i bukietów kwiatów. Po krótkim 
powitaniu przybyłych gości przez Janinę Luzak – Prezes 
Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych – Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Zakrzowa” z terenu naszej gminy zaprezentowa-
ły swoje stoły wielkanocne. Jak co roku stoły przygotowa-
ne przez członkinie KGW uginały się od pyszności. Sto-
iska zachwycały niezwykłą kolorystyką ekspozycji, pre-

zentowane własne rękodzieła artystyczne nawiązywały 
do miejscowej tradycji. Śniadanie wielkanocne nie mo-
gło się obyć bez tradycyjnego białego barszczu z jajkiem 
i kiełbasą przygotowanego przez Kółko Rolnicze w Przy-
bysławicach.

W Śniadaniu Wielkanocnym wzięli udział m.in. prze-
wodniczący Rady Gminy Czesław Fijałkowski wraz 
z Radnymi, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździew-
ski, Zastępca Wójta Gminy Klimontów Edward Przytuła, 
proboszcz parafii p.w św. Józefa ks. kanonik Henryk Hen-
dzel, dyrektor Gimnazjum Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie Barbara Bilska, dyrektor GBP w Klimontowie 
Edyta Lesiak-Nawrocka, dyrektor PSP Klimontów Elż-
bieta Czajkowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego 
w Klimontowie Barbara Bilska.

śniadanieświąteczne
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W sobotę 4 czerwca br. pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego Aga-
ty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbył się In-
tegracyjny Bieg Klimontowski. 

Była to już dziesiąta edycja tej imprezy, w której imprezami towarzyszącymi były Mi-
strzostwa Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących na 10 km, Mistrzostwa Polski Po-
łudniowo-Wschodniej Służb Mundurowych na 10 km, Mistrzostwa Województwa Święto-
krzyskiego Samorządowców na 1050 m i 10 km oraz Rywalizacja Nordic Walking na 5 km.

Bieg w swoich założeniach ma popularyzować: ideę paraolimpijską, naturalną formę 
spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego stylu życia, stymulować aktywność twórczą 
młodzieży i dorosłych w realizacji zamiłowań i zainteresowań oraz promocję Gminy Kli-
montów poprzez zapoznanie z najpiękniejszymi miejscami gminy.

integracyjny bieg 
klimontowski

SPONSORZY: Radni Gminy Klimontów: czesław  Fijałkowski, Piotr lipiec, grzegorz Mucha, Robert orłowski, Rafał król,  jerzy cukrowski, grzegorz gwizdoń oraz firmy:

Kategoria OPEN – mężczyźni

1. damian noga 1989 M2 (1.) Kłoda

2. taras salo 1981 M3 (2.) Lwów

3. Dawid KUBIEC 1987 M2(3.)  Starachowice

Kategoria OPEN – kobiety 

1. ewa zIęBa 1994 K2 (1.) Bratkowice

2. sabina zIęBa 1984 K3 (1.) Świlcza

3. Renata kRaska 1980 K3 (2.) Dwikozy

klasyFIkacja X klIMontoWskIego BIegu IntegRacyjnego

Najlepsi z Gminy Klimontów
1. Marek Bargiel
2. tomasz kilarski
3. Wojciech Bogdański
4. Piotr lipiec
5. Paweł saniawa
6. Łukasz Bogdański
7. krzysztof Bernyś

Wyniki Nordic Walking - Gmina Klimontów
1. Magdalena Figacz-zielińska
2. justyna olech
3. aneta olech
4. agata Berbeś

Organizatorami biegów byli Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Klimontowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie, Uczniowski 
Klub Sportowy „Orlik” w Klimontowie. Każdy, kto ukończył bieg otrzymał pamiątkowy 
medal. 

Bieg był współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego oraz ze środków 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ramach zadania publicznego na powierze-
nie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fi-
zycznej w 2016 roku. Imprezy nie udałoby się zorganizować gdyby nie bezinteresowna po-
moc finansowa i materialna wielu sponsorów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej 
lokalnej imprezy, która stała się jednym z kluczowych wydarzeń w kalendarzu niejednego 
sportowca. Ważne, że jest tak wiele osób, dla których działalność charytatywna jest czymś 
istotnym. Serdeczne podziękowania kierujemy również do strażaków z jednostek OSP Kli-
montów i OSP Zakrzów oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu 
oraz Komisariatu Policji z Koprzywnicy za pomoc w zabezpieczeniu trasy i pilotowaniu za-
wodników. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakiś sposób pomogli przy orga-
nizacji oraz czuwali nad sprawnym przebiegiem tegorocznej imprezy biegowej. 

Zapraszamy znów za rok.
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Karol Sudy urodził się 10 stycznia 1908 
roku w Pęchowcu koło Klimontowa. Jego ro-
dzicami byli Piotr Józef i Agata z domu Juda. 
Jak czytamy w metryce, dwa dni później, 
w niedzielę rano, zostaje ochrzczony w ko-
ściele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Goźlicach. Dziadkowie ze strony ojca, 
Ignacy i Agata z domu Rutkowska,  mieszka-
li w Łownicy, parafia Goźlice, zaś dziadko-
wie ze strony matki, Antoni Juda i Magdale-
na z domu (również) Juda, mieszkali w Trzy-
kosach, parafia Koprzywnica. Rodzice Karo-
la biorą ślub 29 czerwca 1894 roku w Goźli-
cach. Zamieszkują w Pęchowie, gdzie w 1895 
roku rodzi się i umiera ich jedyna córka Ma-
rianna. W 1896 roku, w Olbierzowicach ro-
dzi się pierwszy syn Jan. W Niedźwicach, pa-
rafia Koprzywnica, rodzą się kolejni synowie: 
w 1901 roku Stanisław, w 1904 roku Włady-
sław. W tym czasie kupują  ziemię w Pęchow-
cu, w terenie urokliwym, pagórkowatym, na 
której budują dom wraz z budynkami gospo-
darskimi, zakładają sad, mają spore gospo-
darstwo rolne. 

Młody Karol rozpoczyna naukę w Kli-
montowie, codziennie chodzi do kościoła. 
Jest tu przecież kolegiata św. Józefa i kościół 
pw. św. Jacka z klasztorem podominikań-
skim. Nie wiadomo czy jest uczniem gimna-
zjum w Opatowie, jak jego brat Władysław, 
czy może gimnazjum w Sandomierzu?

Nadchodzi powołanie i 23 września 1925 
roku – wg innych źródeł 3 października – 
puka do kolegium jezuitów, zostaje przyjęty 
i rozpoczyna nowicjat w Kaliszu. Po odby-
ciu nowicjatu uczy się w Pińsku, gdzie zdaje 
maturę, a następnie  na Wydziale Filozoficz-
nym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, 
późniejszym Ignatianum. Kolejne studia 
odbywa na Wydziale Teologicznym Towa-
rzystwa Jezusowego – Bobolanum w Lubli-
nie, gdzie istnieją katedry Teologii Funda-
mentalnej i Dogmatycznej, Pisma Świętego, 
Patrologii i Archeologii Chrześcijańskiej. 
Tu otrzymuje tytuł licencjata, obecne ma-
gisterium. Już w Pińsku spotka się z Ada-
mem Sztarkiem, pierwszym polskim jezu-
itą - „Sprawiedliwym wśród Narodów Świa-
ta”, razem zdają maturę, kontynuują naukę 
w Krakowie i Lublinie, w tym samym dniu 
otrzymują święcenia kapłańskie.

Zachowało się siedem listów ks. Ka-
rola, do Mamy i brata Stanisława, pięk-
nie ilustrujących jego dalsze losy. W dru-
gim z nich, z datą 4 marca 1936 roku, pi-
sze do brata Stanisława: Minęło już z okła-
dem dziesięć lat, gdyśmy się po raz ostat-
ni widzieli za bramą opatowską. Wróciłeś 
do domu do codziennych prac i zajęć zają-
łeś stanowisko głowy rodziny i przyjąłeś na 

siebie obowiązek doniosły i odpowiedzial-
ny. Plany Boże co do mnie były inne. Z utę-
sknieniem czekałem długi czas na spełnie-
nie się tych planów bożych na mnie. I oto 
nadszedł już czas, gdy już tylko cztery mie-
siące dzieli mnie od upragnionego kapłań-
stwa. Święcenia subdiakonatu otrzymam 
22 marca, diakonatu 25 marca.

Trzeci zachowany list opatrzony jest 
pieczęcią „Bobolanum Kolegjum o.o Je-
zuitów w Lublinie” z datą 9 kwietnia 1936 
roku. Oto fragmenty: Najdroższa Mamo, 
Drogi Bracie i Bratowo! Pokój Chrystusa! 
Święcenia subdiakonatu i diakonatu otrzy-
małem w dniach, o których pisałem. Cere-
monie tych święceń są piękne i  wzruszające 
nie tylko dla tych, którzy przyjmują święce-
nia kapłańskie, lecz również dla innych ludzi 
na to patrzących. Święcenia kapłańskie jesz-
cze bardziej wzruszające i warto je widzieć. 
Już dwa tygodnie jestem diakonem a jeszcze 
nie mogę się z tą godnością oswoić. W wiel-
ki czwartek po raz pierwszy używałem swej 
władzy diakona przy mszy.

Święcenia kapłańskie otrzymał 24 
czerwca 1936 roku, w środę, w święto Na-
rodzenia Jana Chrzciciela z rąk biskupa po-
mocniczego diecezji lubelskiej Adolfa Józe-
fa Jełowickiego. Mszę Świętą prymicyjną 
odprawia w niedzielę 28 czerwca w koście-
le parafialnym Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Goźlicach. Następnego 
dnia, w święto Piotra i Pawła, sumę w Kli-
montowie. Na pamiątkowej  kartce prymi-
cyjnej czytamy fragment Księgi Izajasza 
(6,8) „I usłyszałem głos Pana mówiącego: 
Kogo poślę ? I rzekłem: Oto ja, poślij mię”.

W jednym z listów zapisał  przesłanie 
do rodziny: Rodzina, z której ksiądz wyszedł  
winna być wzorem miłości wzajemnej dla in-
nych rodzin, winna promieniować Duchem 
Chrystusowym, nie kierować się dąsami, 
ambicją, zdenerwowaniem. Jesteśmy dzieć-
mi jednego Boga i krwią tego samego Jezusa 
Chrystusa odkupieni, dlatego wszyscy winni 
żyć według Jego zasad, zasad Chrystusa.

Kolejne dwa zachowane listy, skierowa-
ne do Mamy, pochodzą z 1938 roku. Pierw-
szy, napisał w Wielką Środę 13 kwietnia 
1938 roku z Wilna: Najdroższa Mamusiu! 
Pokój Chrystusa! Drugiego marca wyjecha-
łem ze Lwowa pociągiem pospiesznym i po 
12 godzinach stanąłem we Wilnie. Jechałem 
przez Równe, miasteczko, gdzie Janek tak 
długo podczas wojny przebywał. Wilno już 
mniej więcej zwiedziłem. Modliłem się parę 
razy przed Matką Boską Ostrobramską, pa-
miętałem o Was. Przed odjazdem, jeśli będę 
miał sposobność, może odprawię Mszę św. 
Wyjadę znów do Lwowa, zaraz po świętach, 

bym 20 kwietnia mógł przeprosić przed mie-
siącem opuszczony pokój. Dawałem tutaj we 
Wilnie przez trzy tygodnie rekolekcje. Dwa 
tygodnie paniom a jeden panom. Poza tym 
spowiadałem w kościele i tak dzień po dniu 
upływał bardzo szybko, że jeszcze nie roz-
patrzyłem się po Wilnie, a już muszę zwijać 
manatki i wracać do Lwowa. Teraz w wiel-
kim tygodniu jest dużo spowiedzi. Dopiero 
w wielki Czwartek po nabożeństwie będzie 
więcej czasu wolnego. Jednak Wilno dobrze 
poznałem, prawie jak Lublin, gdyż niemal 
codziennie chodziłem na przechadzkę. By-
łem na Rossie, gdzie leży matka Marszałka 
Piłsudskiego i jego serce. Stale dwóch żołnie-
rzy stoi na warcie. Okolice Wilna są cudow-
ne. Wilia robi wrażenie imponujące. Nieste-
ty trzeba uciekać. Ludzie są dobrzy, serdecz-
ni i nawet pobożni. Na ulicy pod Ostrą Bra-
mą stale się modlą, jest to budujące... Po-
zdrawiam Cię serdecznie, Najdroższa Ma-
musiu, proszę się za mnie modlić, za Ciebie 
modlę się stale. Proszę pozdrowić Braci , Bra-
towe, ich dzieci, jeśli jeszcze o stryju nie za-
pomniały ...

III probację, czyli ostatni etap formacji 
zakonnej odbywał  we Lwowie, przy ulicy 
Dunin Borkowskich 11. Mieszkał w Domu 
Rekolekcyjnym tuż obok kościoła o.o. Je-
zuitów. Jest wielce prawdopodobne, że pro-
bację odbywa pod kierunkiem byłego pro-
wincjała Prowincji Małopolskiej o. Włodzi-
mierza Konopki. Kończy ją w czerwcu 1938 
roku. Na początku lata, przybywa na pol-
skie wybrzeże do gdyńskiego Kolegium Oj-
ców Jezuitów. Rozpoczyna pracę w Prywat-
nym Męskim Gimnazjum i Liceum Ojców 
Jezuitów w Gdyni. Zostaje profesorem pro-
pedeutyki filozofii i religii.

 Już latem jest razem z uczniami na obo-
zie harcerskim pod Pelplinem. W ostat-
nim zachowanym liście, z 22 grudnia 1938 
r., czytamy: Najdroższa Mamo! Pokój Chry-
stusa... Czas zleciał mi przed Bożym Naro-
dzeniem bardzo szybko. Uczniów w naszym 
gimnazjum jest ponad 250. Wszystkich uczę 
religii. Nigdym się takiego zajęcia nie spo-
dziewał. Praca jest trudna i dużo sił zjada. 
Ale jestem zdrowy... Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia życzę Ci, Najdroż-
sza Mamusiu, dużo pociechy od Dzieciątka 
Jezus, sił i zdrowia, powodzenia i wszystkie-
go najlepszego w tym i Nowym Roku. Życze-
nia świąteczne zasyłam Braciom i ich rodzi-
nom; krewnym i znajomym... W modlitwach 
i przy Mszach świętych będę o Was wszyst-
kich pamiętał, pamiętajcie i wy o mnie.

Latem ostatni raz widzi się z bratem 
Władysławem, który po skończonych stu-
diach ogrodniczych w Lublinie pracuje 
w doświadczalnej Stacji Genetycznej To-
warzystwa Ogrodniczego Warszawskiego 
„Mory” pod Warszawą. Spotkali się w Gdy-
ni. W sierpniu 1939 roku ks. Karol po raz 
ostatni odwiedza rodzinę brata Stanisława 
w Pęchowcu i brata Jana w Pęchowie. Mama 

ksiĄdz karol sudy – jezuita męczennik
wspomnienie w 80.rocznicę święceŃ kapłaŃskich

i Bracia odwożą Go do Klimontowa. Jest pe-
łen obaw co do swojej przyszłości: „jeśli wy-
buchnie wojna to my idziemy na pierwszy 
front”. Machając z odjeżdżającego autobusu 
czarnym kapeluszem  powiedział: „Do wi-
dzenia, może już się nie zobaczymy”. 

Powraca do Gdyni. Na początku wojny 
jezuici z wielkimi obawami wznowili dzia-
łalność. Szkoła nie rozpoczyna nowego roku 
szkolnego. Nadal odbywają się Msze Św. Hi-
tlerowcy przychodzą na ulicę Tatrzańską 
35. 14 września ojcowie zostają aresztowa-
ni w charakterze zakładników gwarantu-
jących bezpieczeństwo wojsk niemieckich 
w Gdyni. Po tygodniu zostają zwolnieni. 
Nie wiedzieli, że znajdują się na listach osób 
uznanych za mogących stanowić zagroże-
nie dla władz okupacyjnych, a więc osób  
o ugruntowanej świadomości narodowej. 
Rozpoczyna się akcja likwidowania polskiej 
inteligencji „Intelligenzaktion”. 24 paździer-
nika przyszło wezwanie do stawienia się do 
siedziby Gestapo na Kamiennej Górze. Po 
porannej Mszy Św. cała wspólnota zakonna 
udała się do Gestapo. 25 października prze-
wiezieni zostali do obozu jeńców cywilnych 
w Nowym Porcie, a 2 listopada do obozu KL 
Stutthof. Wcześniej otrzymywali ostrzeże-
nia o śmiertelnym niebezpieczeństwie od 
przyjaciół. Ks. Karol także takie ostrzeże-
nia dostał od p. Marii Kasztelan, żony kapi-
tana Antoniego Kasztelana, szefa kontrwy-
wiadu wojskowego w Gdyni, która prosiła, 
by koniecznie wracał do Pęchowca. Ostrze-
gający sugerowali przebranie się w cywilne 
ubrania. Przełożony, Rektor Kolegium Oj-
ców Jezuitów w Gdyni, o. Konewecki może 
z przekąsem mówił: „czy zazdrościcie nam 
męczeństwa, że chcecie byśmy się rozpro-

szyli?”. Ojcowie Jezuici postano-
wili zostać i służyć w tym miejscu, 
gdzie od początku byli, gdzie mie-
li z dyspozycją zakonną pracować 
i służyć ludziom. 

11 listopada 1939 roku wywie-
ziono całą grupę do lasów koło Pia-
śnicy – „Katynia Pomorza” i tam 
zamordowano. Byli to oprócz o. 
Karola Sudego: o. Józef Konewec-
ki, o. Maciej Blajer, o. Jan Brodow-
ski, koledzy ze studiów: o. Czesław 
Głowa, o. Edmund Ząbek, któ-
ry otrzymał święcenia kapłańskie 

również 24 czerwca 1936 roku w Lublinie, 
br. Julian Mojkowski, br. Wojciech Wątrób-
ski, kleryk Jan Borysiak. Po latach, o. Mi-
chał Gutkowski, dyrektor Gimnazjum i Li-
ceum Jezuitów w Gdyni powiedział: „Jako 
szkoła bardzo kultywujemy to miejsce i pa-
mięć tych dziewięciu jezuitów, sześciu z nich 
pracowało w tej szkole. Dla nas są oni fun-
damentem tej szkoły. Możemy powiedzieć, 
że u jej źródeł płynie krew męczenników”.

Ks. Karol Sudy przeżył 31 lat, w zako-
nie 14 lat, w kapłaństwie 3 lata i 4 miesią-
ce. Na cmentarzu w Klimontowie, na gro-
bie Matki ks. Karola znajduje sie pamiąt-
kowa tablica poświęcona kapłanowi. Napi-
sano w 80. rocznicę święceń kapłańskich, 
zgodnie z prośbą wyrażoną w ostatnim li-
ście: „Pamiętajcie i wy o mnie”.

Biografia i zdjęcia ks. Karola Sudego 
znajdują się na stronie parafii pw. św. Zyg-
munta w Słomczynie pod adresem: swzyg-
munt.knc.pl, w zakładce „Martyrologium 
duchowieństwa Polski”. 

opracował: Krzysztof Wochniak
Autor pracuje w Publicznym Gimnazjum im. 

Orląt Lwowskich w Potworowie, jest wnukiem 
Jana Sudego, żołnierza gen. Hallera.

Ks. Karol Sudy – zdjęcie z okresu studiów.

Ks. Karol z kolegami w Lublinie – rok 1938

Z uczniami w Liceum i Gimnazjum oo. Jezuitów w Gdyni-Orłowie
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76 Rocznica zbRodni KatyńsKiej 
- uRoczystości w byszowie

W Parku Katyńskim „Pamięć i Honor” w Byszowie uroczyście obchodzono 3 kwiet-
nia br. 76 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystości rozpoczęły się od zaprezentowania montażu historyczno-patriotycz-
nego w wykonaniu uczniów z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. 
O godz. 15:00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Henry-
ka Hendzela z parafii pw. św. Józefa w Klimontowie w koncelebrze z ks. Bogdanem Kró-
lem, proboszczem parafii pw. św. Jana Ewangelisty z Chobrzan. 

Po uroczystej Mszy św. licznie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Poseł na Sejm RP 
Marek Kwitek, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha, rad-
ni powiatu sandomierskiego Leszek Galata i Roman Dragan, Wójt Gminy Łoniów 
Szymon Kołacz, Dyrektor ARR w Kielcach Jacek Toś, dr Kazimierz Sztaba z UJK 
Kielce. 

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski w swoim wystąpieniu powiedział 
m.in. „…Dzisiejsza nasza obecność w tym symbolicznym miejscu, jest dowodem pa-
mięci o tej potwornej zbrodni. Nasz Byszowski »Park Katyński« oraz podobne miejsca 
pamięci, stanowią wyjątkową wartość symboliczną umiłowania ojczyzny, aż po od-
danie za nią życia, a zarazem potrzebę nieustannego poszukiwania prawdy – praw-
dy której jesteśmy winni pomordowanym i ich rodzinom. W tym miejscu w którym się 
znajdujemy historia splata się z teraźniejszością. Jest cicho, szumią dęby, sto dębów 
– »Dębów Pamięci« posadzonych symboli 100 ofiar katyńczyków z ziemi sandomier-
skiej i woj. świętokrzyskiego – są tu z nami te żywe pomniki historii. Rosną – nie po-
zwalają nam zapomnieć o wydarzeniach z przed 76 lat. W tych dniach nie zapomina-
my o tragedii która przed sześcioma laty wstrząsnęła naszym narodem o śmierci pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i przedstawicieli elit politycznych, wojskowych i intelek-
tualnych naszego kraju…”. 

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Marek Kwitek. Po przemówieniach został 
odegrany przez trębacza utwór „Cisza”, a przy Obelisku Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Po-
mnikach Ofiar Katastrofy Smoleńskiej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, od-
dając hołd wszystkim pomordowanym. 

Pamięć zamordowanych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Rycerzy 
Bractwa Artyleryjskiego Zamku Szydłów. 

W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy, w tym młodzież i dzieci, de-
legacje: strażaków z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele organizacji kombatanc-
kich, delegacje szkół, organizacji społecznych oraz politycznych. 

Uroczysty ton rocznicy upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Ofiar Katastro-
fy Smoleńskiej nadała oprawa muzyczno-wokalna w wykonaniu Kapeli Klimontowskiej, 
zespołu Wiarus oraz Wojciecha Kawy. 

Po części oficjalnej Wójt Gminy Klimontów podziękował wszystkim przybyłym za 
udział w uroczystości i zaprosił ich na poczęstunek.
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HaLLeRczycy - cz. IX

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Rozdział IX
Leonard, może byś nam Paryż pokazał? – pytali ko-

ledzy Leonarda, z którymi służył w Błękitnej Armii nad 
szmaragdowym morzem w romantycznym Tulonie i ma-
lowniczym, górzystym mieście w Belford. Hallerczycy 42 
pp stacjonowali w Paryżu dopiero dwa miesiące i byli sko-
szarowani na obrzeżach miasta. Cudowny, wiosenny Pa-
ryż słynął przecież z erotycznych, nocnych klubów i bajko-
wych, przytulnych kawiarenek, turystów fascynowały nie-
powtarzalne, paryskie tawerny pachnące wybornymi wi-
nami i dymem egipskich papierosów, lecz żołnierze w błę-
kitnych mundurach byli  zainteresowani czarem i wdzię-
kiem ślicznych Francuzek tańczących w nocnych lokalach 
przy Chanse Lise i słynnym Placu Pigalle.

Sytuacja materialna Hallerczyków była wcale niezła, 
ponieważ właśnie otrzymali zaległy żołd wojskowy i chcie-
li trochę się zabawić. Starszy sierżant podchorąży Leonard 
Tarnawski załatwił dla sześciu żołnierzy 24 godzinne prze-
pustki wyjściowe do miasta, gdzie udali się w najbliższą so-
botę po wieczornym apelu. Wiosenny romantyczny Paryż 
czarował pięknem swej architektury i pachniał majowy-
mi bzami, zachwycał fioletem i bielą kwitnących magnolii, 
szumiały paryskie fontanny i fale cudownej Sekwany, za-
chwycały ogromne bulwary.

W nocnym przytulnym lokalu, śpiewała miłosne utwo-
ry młoda urocza kobieta o śniadej karnacji, której akompa-
niował na pianinie starszy szpakowaty mężczyzna  we fra-
ku. Żołnierze zamówili butelkę czerwonego wina „Borde-
aux,” które niczym szlachetny balsam, wywoływało słod-
kie upojenie  duszy i przyćmiewało dramatyczne, wojenne 
wspomnienia. Ze snu na jawie obudziły ich głośne dźwięki 
orkiestry dętej i żywy obraz urodziwych artystek, tańczą-
cych na tle romantycznej dekoracji zawieszonej na gotyc-
kich oknach nocnego lokalu, podświetlonych czerwonymi 
promieniami neonów. Przy okrągłych stolikach siedziały 
wytworne madammes w modnych kapeluszach przystrojo-
nych czaplimi piórami, w towarzystwie przystojnych dżen-
telmenów palących cygara. Do stolika, przy którym siedział 
Leonard ze swymi kolegami w błękitnych mundurach, za-
raz przysiadły się urocze dziewczęta  z miłym uśmiechem 

na ładnych, młodych twarzach. 
Madmuazell Leonarda było nieco starsza od pozosta-

łych dziewcząt, które miały uszczęśliwiać jego kolegów, 
lecz on umyślnie taką sobie wybrał. Dama jego serca mia-
ła na imię Babette, czyli Elżbieta i rzeczywiście wyglądała 
na niewiastę około czterdziestki, dlatego koledzy Leonarda 
śmiali się z niego dyskretnie, żartując że gustuje w dojrza-
łych kobietach.  Pozostałe dziewczęta prezentowały żołnie-
rzom swe cudowne imiona: Blanche, Claudette, Charlotte, 
Edith i Hannah.

Leonard zamówił dwie butelki białego szampana i pysz-
ne owoce morza na romantyczną kolację przy świeczkach 
w towarzystwie niezwykle urodziwych kobiet. Po kolacji 
dziewczęta zaprosiły wojennych bohaterów do swych przy-
tulnych pokoików mieszczących się na piętrze, gdzie nie-
wątpliwie spędzili niepowtarzalne upojne chwile, jak na 
żołnierzy frontowych przystało. Francuski chwaliły mę-
stwo i odwagę polskich żołnierzy w błękitnych mundu-
rach walczących pod sztandarem Generała Józefa Hallera. 
Ze śmiechem na ustach mówiły, że są bardzo kochliwymi 
mężczyznami i najlepszymi kochankami w łóżku, z jakimi 
miały zaszczyt i przyjemność obcować w nocnym klubie 
w Paryżu. Po szczęśliwym powrocie na salę baletową, tań-
czyli sentymentalne francuskie szlagiery, a potem Hannah 
oznajmiła, że pragnie iść z Józkiem do kina bo wyświetlają 
film miłosny, natomiast Babette  powiedziała Leonardowi, 
żeby zabrał ją do teatru.

Wszyscy udali się do kina, później do teatru. Po drodze 
dziewczęta zaprosiły partnerów do swych domów w celu 
przedstawienia im swych ukochanych rodziców, wytwor-
nych cioteczek i eleganckich wujaszków, którzy nagle też 
zapragnęli dołączyć z nimi do teatru i kina.

Niestety koszty tego romantycznego przedsięwzięcia 
wzrosły kilkakrotnie, w zależności od liczby osób towarzy-
szących swym prześlicznym i zaradnym córeczkom pracu-
jącym w nocnych lokalach w Paryżu. Leonard na szczęście 
nie miał takich dużych kosztów, jak jego koledzy, ponieważ 
ze względu na podeszły wiek swej uroczej damy serca, któ-
ra mu towarzyszyła tego wieczoru, kupił tylko dwa bilety 
do kina i dwa do teatru, zaś jego koledzy zmuszeni byli na-

być po pięć, a nawet sześć biletów z powodu  licznej rodziny 
jaka im towarzyszyła w tych kulturalnych przeżyciach.

Nad ranem zmęczeni i niewyspani żołnierze, szczęśliwi 
wracali do koszar, zaś po drodze prowadzili ze sobą takie 
zabawne rozmowy na temat poniesionych kosztów w Pary-
żu.

Józek ile ci jeszcze franków zostało? – Pięć, odpowie-
dział Ziutek Frankowi, a mnie tylko dwa powiedział Sta-
chu, a tobie Leonard? – Jam mam jeszcze pięćdziesiąt fran-
ków – oznajmił z uśmiechem na twarzy  Leonard.

Po upływie dwóch tygodni, gdy otrzymali nowy żołd, 
Leonard zapytał ich, czy nie mają chęci znowu trochę się 
zabawić? Niestety jego koledzy, używając podwórkowej ła-
ciny, kręcili przecząco głowami.

Paryż – BELLE EPOUE, mal. Travell, zbiory rodzinne 
Tarnawskich we Lwowie.

Zespół White Shadows składający się z trójki uczniów 
klas V ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach tj.: Piotr Ole-
chowski, Gabriela Sajda i Wiktor Orłowski wraz ze swym 
opiekunem i choreografem Szczepanem Ewiakiem wziął 
udział 16 kwietnia br.  w castingu do programu „Mam Ta-
lent”, który odbył się w gmachu Filharmonii Świętokrzy-
skiej w Kielcach. Należy nadmienić, iż zespół White Sha-
dows uczestniczył już w podobnym show pt. „Talent San-
domierski”, gdzie doszedł do finału zajmując w nim trzecie 
miejsce dzięki głosowaniu internautów, z łączną liczbą gło-
sów przekraczającą 10 000 głosów. Występ zespołu będzie 
można zobaczyć na pewno na jarmarkach klimontowskich 
czy dożynkach gminnych w Nawodzicach. 

Na castingu do programu „Mam Talent” swoich sił pró-
bowała również uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Klimontowie – a pochodząca również z Nawodzic – Agata 
Sajda, która zaprezentowała przed jurorami piosenkę  Sama 
Smitha „Writings” z filmu o Jamesie Bondzie pt. „Spectre”.

Wyniki z castingu będą znane na przełomie  kwietnia 
i maja ale dzieciaki wypadły naprawdę super – zaprezento-
wały układ taneczny z elementami dupstepu, breakdanca, 
popingu i hiphopu, opowiedziały historię za pomocą tań-
ca i już na próbach przed wejściem na nagranie  cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem i uznaniem wśród licznie zebra-
nych tancerzy, piosenkarzy, akrobatów, sportowców i innych 
osób, którzy prezentowali bardzo różne talenty artystyczne.

Trzymamy kciuki za naszych małych tancerzy i piosen-
karkę i z niecierpliwością czekamy na wyniki z castingu.

Opis i zdjęcia z  show dostępne są na stronie interne-
towej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach pod adresem:  
www.pspnawodzice.edupage.org.

Dyrekcja Szkoły w Nawodzicach oraz choreograf Szcze-
pan Ewiak składają szczególne podziękowania dla rodzi-
ców małych tancerzy za transport i pomoc w sprawowaniu 
opieki nad dziećmi.

tancerze oraz wokalistka z nawodzic 
na castingu do show „mam talent”

Rosamond

Wiersz  dedykuję Kolegom:
Andrzejowi Bilskiemu, 
Janowi Cebuli, 
Włodzimierzowi Gronkowi, 
z którymi od wielu lat noszę Baldachim 
w czasie Oktawy Bożego Ciała.

BALDACHIM

Białe, jedwabne niczym żagiel płótno,
Spowite przez Aniołów złotymi skrzydłami.
O, Jezu! Pociesz wszystkich, 

którym jest dziś smutno.
O, miłosierny Boże! Ulituj się nad nami.

Wierzymy w Twą obecność 
pod postacią Chleba,

Ufamy Twej miłości, nadzieję żywimy,
Iż słowa Ewangelii wiodą nas do nieba,
Gdzie z radością w sercach 

w procesji podążamy.

W kościele pachną zioła i wiosenne kwiaty:
Piwonie, macierzanka, chabry i rumianki.
Pan Jezus w miłosierdzie niezwykle bogaty,
Ksiądz Proboszcz święci miłość, 

nadzieję i wianki.
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Gminne uroczystości upamiętniające Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się zbiórką pocztów sztan-
darowych oraz delegacji przy budynku GOK. Wszyscy ze-
brani przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. św. 
Józefa, w którym odprawiono uroczystą Mszę św. w inten-
cji Ojczyzny. Po mszy odbyła się manifestacja patriotycz-
na przy pomniku Powstańców Styczniowych. Po odśpie-
waniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski, mówiąc m.in.: 

...„Dziś mija dwieście dwudziesta piąta rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3-go Maja, przywodzi pamięć o podjęciu 
największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. 

Pamiętamy, że dzisiejsze święto jest jednocześnie świę-
tem kościelnym i świętem narodowym. Te święta są nie-
rozerwalnie ze sobą połączone, Bogurodzica ostoja wolno-
ści naszej Ojczyzny w dniu 3 maja jest przez nas Polaków 
szczególnie czczona. Tytuł Najświętszej Maryi Panny Kró-

lowej Polski ma dla narodu polskiego, wyjątkowe znacze-
nie. 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Ka-
zimierz w sposób oficjalny ślubował: »Ciebie za Patronkę 
moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram«.

Szanowni Państwo, drodzy Goście – dwieście dwadzie-
ścia pięć lat temu Sejm Czteroletni rozpoczął reformy poli-
tyczne zmierzające do naprawy państwa Polskiego. Utwo-
rzył nowoczesną administrację, podjął kroki na rzecz stwo-
rzenia nowoczesnej armii, naprawy skarbu państwa, po-
prawy sytuacji społeczeństwa. Zwieńczeniem prac było 
uchwalenie  Konstytucji 3 Maja. Jej twórcy – najwybitniej-
si przedstawiciele polskiej myśli ideologicznej, politycznej 
i społecznej – wprowadzili Polskę do grona nowoczesnych 
oświeconych państw. Ustawa zasadnicza, była pierwszą 
w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. 

Wasza obecność tu, drodzy Mieszkańcy Gminy i Go-
ście jest wyrazem waszej patriotycznej postawy, szacunku 

i pamięci dla wartości zawartych w rozdziałach Konstytu-
cji 3 Maja. Konstytucji – traktowanej jako testament Rze-
czypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw 
i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania 
i pokoju. Konstytucja ta połączyła chrześcijańskie trady-
cje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie 
i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, nie-
woli i okupacji”...

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie przedstawili pro-
gram artystyczny. Młodzież przypomniała przebieg i oko-
liczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie dele-
gacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: 
Powstańców Styczniowych, ppłk Antoniego Wiktorow-
skiego oraz Walczących o Wolność w latach 1939-1945. 

Uroczystości zakończył przemarsz Pocztów Sztanda-
rowych i Delegacji ulicami Klimontowa. 

Rocznica ucHwaLenia Konstytucji 3 Maja...

...oRaz 101 Rocznica bitwy pod KonaRaMi
Społeczeństwo Gminy Klimontów bardzo uroczyście obchodziło przypadającą w tym 

roku 101 Rocznicę Bitwy pod Konarami. Główne obchody odbyły się 22 maja przy obeli-
sku w Konarach. To tu w dniach 16-23 maja 1915 roku wojska rosyjskie i austro-węgierskie 
stoczyły krwawą bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od inscenizacji pt. „Czynem zbrojnym budzi-
li Polskę” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami 
w Konarach, po której o godz. 14:30 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem 
ks. kanonika Jerzego Rybusińskiego w koncelebrze z ks. proboszczem Henrykiem Hendz-
lem z parafii pw. św. Józefa w Klimontowie oraz ks. proboszczem parafii pw. św. Wawrzyń-
ca w Klimontowie. 

Po uroczystej Mszy św. rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, na którą przybyli 
między innymi: Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP, Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, 
Jan Jasicki – krewny kapitana Herwina Piątka, Mariusz Wołos – profesor historii Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, Leszek Galata – radny powiatu sandomierskiego oraz 
Janusz Stasiak – prezes LGD Ziemi Sandomierskiej. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowe-
go głos zabierali Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski i Poseł na Sejm RP Marek 

Kwitek. Następnie przy dziękach werbla uczestniczące w uroczystościach przy pomniku 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legioni-
stom. Pamięć poległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Rycer-
stwa Ziemi Staszowskiej. 

Ogromne zainteresowanie wśród zebranych osób wzbudziła wystawa poświęcona pa-
mięci kapitana Kazimierza „Herwina” Piątka, poległego w Bitwie pod Konarami, autorstwa 
Jana Jasickiego – krewnego kapitana Piątka i Mariusza Wołosa – profesora historii Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystawę od 16 do 24 maja odwiedziło niespełna 500 
osób, a mieszkańcy mogli ją oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. 

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się pod remizę OSP w Konarach, 
gdzie odbyła się Konarska Majówka. Wszyscy chętni wzięli udział w I Marszu Strażackim 
szlakiem Bitwy Pod Konarami. 

Rocznicowe uroczystości Bitwy pod Konarami uświetnili: Kompania Reprezentacyjna 
Niepublicznego Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
która pełniła wartę honorową przy pomniku oraz Kapela Klimontowska, która zapewniła 
oprawę muzyczno wokalną.
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W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ja-
niku odbył się 16 marca br. półfinał wojewódzkich igrzysk 
młodzieży szkolnej  w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłop-
ców szkół podstawowych. Uczestnikami półfinału woje-
wódzkiego były szkoły, które wygrały wcześniejsze elimi-
nacje w powiatowych Turniejach Tenisa Stołowego zaś za-
wody rozegrane zostały w systemie gier „każdy z każdym” 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W półfinale wojewódzkim walczyły ze sobą min. szkoły: 
gospodarze – SP  Janik, SP Sarnówek, SP Waśniów, SP Bole-
szyn i SP Kleczanów, zaś naszą gminę  reprezentowała SP Na-
wodzice, której uczniowie jako jedyni w całym turnieju prze-
szli kwalifikacje powiatowe aż w dwóch kategoriach, tj. dziew-
cząt i chłopców – a byli to:  Klaudia Grębowiec, Marta Dą-
browska i Marta Bieniek, a wśród chłopców: Bartłomiej La-
sota, Sebastian Golonka, Jakub Rębacz i Wiktor Orłowski.

Po emocjonującej i zaciętej walce sportowej, nasi chłop-
cy wywalczyli bardzo dobre, wysokie II miejsce, zaś dumą 

W Hali Sportowej Zespołu Szkół w Bilczy odbyły się 
29 kwietnia br. Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskie-
go w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Organizato-
rem turnieju był Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go i Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Do turnieju 
zakwalifikowało się po 9 drużyn, które wywalczyły pierw-
sze miejsca w półfinałach wojewódzkich. 

Zawodniczki  i zawodnicy rywalizowały ze sobą syste-
mem gry każdy z każdym i tak po wspaniałych występach 
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej z Nawodzic najpierw 
awansowały do finału wygrywając ze wszystkimi konku-
rentkami w swojej grupie a później zmierzyły się w fina-
le min. z zawodniczkami grającymi na co dzień w klubach 
sportowych tenisa stołowego z Bilczy czy Pilczycy. Zawod-
nicy rywalizowały w systemie gry do dwóch przegranych 
meczy zaś zwycięzca przechodził dalej. 

Dziewczęta  z Nawodzic znów nie rozczarowały swoje-
go trenera Szczepana Ewiaka i po wygranej w Janiku roze-
grały świetne pojedynki z faworytkami spotkania zajmując 

kolejny wielki sukes sp z nawodzic
ostatecznie bardzo dobre trzecie miejsce w województwie. 
Taki wielki sukces nie był by możliwy gdyby nie ciężkie tre-
ningi w szkole w Nawodzicach, jak również możliwość gry 
z najlepszymi zawodnikami na siłowni gminnej w Klimon-
towie za co należą się podziękowania dla rodziców dzieci 
ze szkoły z Nawodzic oraz dla Wójta Gminy Klimontów za 
udostępnienie stołu do gry.

Naszym zawodniczkom towarzyszyła  również grupka 
dzieci ze szkoły w Nawodzicach, oni oprócz kibicowania 
już teraz przyglądali się rozgrywanym meczom i wyciągali 
wnioski na przyszły rok rozgrywek. Należy nadmienić, że 
sukces naszych dziewcząt jest tym większy iż na zawodach 
w większości rywalizowały kluby sportowe a nie amatorzy 
oraz  fakt, iż organizatorzy turnieju po raz pierwszy mie-
li przyjemność dekorować na podium dziewczęta z naszej 
gminy a nawet i powiatu.

Dziękujemy dziewczętom ze Szkoły Podstawowej z Na-
wodzic za tak dobry występ i miejsca na podium w tak pre-
stiżowej imprezie dzięki czemu zostaną wpisane na stałe 

do rejestru kalendarza imprez sportowych na lata 2016/17 
i w ten sposób rozsławia naszą gminę.

Szczególne podziękowania należą się trenerowi  Szcze-
panowi Ewiakowi oraz dziewczętom: Klaudii Grębowiec, 
Marcie Dąbrowskiej i Marcie Bieniek za ogromny wysiłek 
włożony w liczne treningi, chęć walki punkt za punkt do 
samego końca i wytrwałość w dążeniu do celu. 

Trener i nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach 
Szczepan Ewiak już zapewnia o dobrych wynikach w następ-
nych konkursach gdyż uczące się tam dzieci są bardzo zdol-
ne więc będziemy coraz częściej słyszeć o ich dobrych wystę-
pach na zawodach sportowych. O przebiegu turnieju można 
również przeczytać na stronie internetowej Szkoły Podstawo-
wej w Nawodzicach: www.pspnawodzice.edupage.org, gdzie 
można zobaczyć zdjęcia i komentarze z turnieju.

Klasyfikacja generalna  dziewczęta: 1 miejsce – SP Bil-
cza, 2 miejsce – SP Pilczyca, 3 miejsce – SP Nawodzice, ko-
lejne miejsca – SP Bolomin, SP Czostków, SP Porzecze, SP 
Rataje, SP Starachowice oraz SP Kielce.

sp z nawodzic dwukrotnie na podium
naszej gminy okazały się dziewczęta również ze Szkoły Pod-
stawowej w Nawodzicach, które nie miały sobie równych i 
wygrywając wszystkie mecze zajęły najwyższe I miejsce na 
podium, zakwalifikowując się tym samym do dalszego eta-
pu konkursu tj. do Finału Województwa Świętokrzyskiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym. 

Radość ze wspaniałego występu była tym większa, iż or-
ganizatorzy i sędziowie turnieju w Janiku, jak i  ich trener, 
oprócz gratulacji dla Szkoły Podstawowej w Nawodzicach 
pokładają duże nadzieje na dobry występ naszych dziew-
czyn w zbliżającym się finale wojewódzkim i winszują szko-
le z Nawodzic tak dobrego przygotowania i wyniku, gdyż 
żadna ze szkół nie stawała aż dwa razy na podium w takim 
turnieju. O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów  i wy-
sokim poziomie gry świadczy fakt, iż uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach rok rocznie dostają kwali-
fikacje najpierw do półfinału a potem do finału wojewódz-
twa w drużynowym tenisie stołowym.

Trener zwycięskiej drużyny  nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Nawodzicach Szczepan Ewiak  życzy dalszych 
sukcesów młodym sportowcom i dziękuje im za ich trud i 
wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące ich do za-
wodów sportowych i zapewnia o dalszych dobrych wyni-
kach uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach i to 
nie tylko w tenisie stołowym.

Gratulujemy dziewczętom ze Szkoły Podstawowej w Na-
wodzicach oraz ich trenerowi  i życzymy wysokiego miejsca 
w finale województwa świętokrzyskiego.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są na 
stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach 
pod adresem:  www.pspnawodzice.edupage.org. 

Klasyfikacja generalna szkół miejsca medalowe – 
dziewczęta: 1 miejsce – SP Nawodzice, 2 miejsce – SP Ja-
nik, 3 miejsce – SP Sarnówek oraz chłopcy: 1 miejsce – 
SP Kleczanów, 2 miejsce – SP Nawodzice, 3 miejsce – SP 
Boleszyn.
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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

Od kwietnia br. odbywają się w Klimon-
towie zajęcia karate w ramach zajęć spor-
towych zapobiegających niewłaściwym za-
chowaniem wśród dzieci i młodzieży z te-
renu gminy. Zajęcia te dofinansowane są 
przez Wójta Gminy Klimontów Marka 
Goździewskiego. 

Wschodnie sztuki walki takie jak karate 
to dobry pomysł na sport dla dzieci. Karate 
dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji 
i koordynacji ruchowej, ale również możli-
wość spotkania się z rówieśnikami i zaba-
wy w grupie. To także nauka samodyscy-
pliny, koncentracji oraz doskonalenia swo-

Grupa uczniów z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie wybrała się 9 kwietnia na wy-
cieczkę do Kielc na stadion korony Kielce, 
gdzie dopingowała drużynę korony Kielce 

jego charakteru. Karate uczy dojrzałości 
i skupienia. Oprócz tego trenowanie karate 
i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka 
„trening” wytrwałego dążenia do realizacji 
swoich celów.

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie odbył się 1 czerwca br. po-
kaz sekcji karate z Klimontowa. Sekcja pro-
wadzona jest przez Andrzeja Orłowskiego 
(2-krotnego mistrza Polski w karate) oraz Ja-
rosława Winklera. Osoby trenujące zapre-
zentowały swoje umiejętności. Podczas pre-

w ostatniej kolejce ekstraklasy w meczu Ko-
rona Kielce – Górnik Zabrze. Wynik końco-
wy spotkania 2–1 dla Korony Kielce. Orga-
nizatorami wyjazdu byli nauczyciel wycho-
wania fizycznego Paweł Saniawa i opiekun 

grupy Magdalena Pawłowska. Wycieczka 
mogła się odbyć dzięki zaproszeniu klubu 
Korony Kielce dla dzieci i młodzieży ze szkół  
z gminy Klimontów na wybrany mecz.

Paweł  Saniawa

kibicowanie na meczu korony

Już po raz kolejny uczniowie klas trze-
cich Publicznej Szkoły Podstawowej im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie uczest-
niczą w projekcie powszechnej nauki pły-
wania „Umiem pływać”. Projekt jest skiero-
wany do uczniów klas I, II i III szkół pod-
stawowych w całej Polsce, a propagatorem 
jest Ministerstwo Kultury i Sportu. Głów-
ne cele projektu to:
•	upowszechnianie	 aktywności	 fizycznej	

dzieci i młodzieży, 
•	nabycie	przez	dzieci	podstawowych	umie-

jętności pływania, 
•	profilaktyka	 przeciwdziałania	 i	 korygo-

wanie wad postawy, 

•	zapobieganie	zjawiskom	patologii	społecz-
nych, w tym alkoholizmowi, poprzez or-
ganizację zajęć sportowych dla uczniów, 

•	efektywne	 wykorzystanie	 infrastruktury	
sportowej (pływalnie), 

•	wyrównywanie	szans	w	dostępie	do	infra-
struktury sportowej poprzez objęcie pro-
jektem w szczególności uczniów, zamiesz-
kałych w miejscowościach, w których nie 
wybudowano krytej pływalni, 

•	edukacja	w	 zakresie	 bezpiecznego	korzy-
stania z akwenów wodnych. 

Warto podkreślić, że pływanie to sport 
najbardziej wszechstronny i bezpieczny, 
który doskonale wpływa na sprawność fi-

zyczną i przyczynia się do podnoszenia 
ogólnej wydolności organizmu.

Od 29 marca br. dwudziestoosobowa 
grupa  uczniów z PSP im. J. Ossolińskiego 
w Klimontowie i dziesięcioosobowa grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach bierze 
udział w zajęcia odbywają się dwa razy w ty-
godniu w środę i piątek  na basenie  w Bać-
kowicach pod okiem instruktorów. Program 
obejmuje łącznie 20 godzin i zakończy się 3 
czerwca 2016 roku. Uczniowie są bardzo za-
angażowani w zajęcia na basenie, wytrwa-
le ćwiczą i cieszą ich postępy w nauce pły-
wania. Wszystkim uczestnikom życzymy, 
aby jak najlepiej nauczyli się pływać i wyko-
rzystali swoje umiejętności podczas letniego 
wypoczynku na akwenach wodnych.

Koordynator projektu /E.B/

umiem pływać

zentacji doszło do spektakularnego rozbija-
nia desek, kija bejsbolowego oraz dachówek.

Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego we 
wtorki oraz czwartki: o godzinie 18:00 zaję-
cia dla dzieci młodszych, o godzinie 19:00 
zajęcia dla młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w zajęciach kara-
te, które są ciekawą i rozwijającą formą spę-
dzania wolnego czasu – zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych.

karate dla wszystkich
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