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G£OS KLIMONTOWA

S³oneczko zza lasu wysz³o i mamy ju¿ nowy dzieñ,
który ze swoim nadejœciem przerwa³ mi piêkny sen.

A œni³am prawie noc ca³¹, ¿e G³os Klimontowa mam,
i z t¹ gazet¹ w rêku pukam do ludzkich bram.

Reklama o tej gazecie niech idzie w daleki œwiat,
niech siê rozwija, rozkwita jak pierwszy wiosenny kwiat.

Bo kiedy w rêku G³os Klimontowa radoœniej serce bije,
a ta gazeta jest moj¹, bo ja w tej gminie mieszkam i ¿yjê.

ŚWIĘTOOd dwóch lat Publiczna 
Szkoła Podstawowa 
w  Klimontowie ma 

swoje Święto Szkoły.  Przypada 
ono w listopadzie, odkąd 6 listo-
pada 2005 roku nadano jej imię 
Jerzego Ossolińskiego.

W tym roku rocznicę tego 
wzniosłego dla całej społeczności 
szkolnej wydarzenia obchodzono 
15 listopada, a uroczystości rocz-
nicowe zaczęły się już w niedzie-
lę 11 listopada w klimontowskim 
kościele  parafialnym, gdzie od-
prawiona została Msza św. w in-
tencji Ojczyzny, poświęcona rów-
nież drugiej rocznicy nadania 
imienia szkole. Do tych uroczy-
stości uczniowie przygotowywa-
li się od wielu tygodni pod facho-
wym okiem swoich nauczycie-
li: Joanny Niedźwieckiej, Iwony 
Zieji i Magdaleny Pawłowskiej. 

Święto Szkoły zaszczycili 
swoim przybyciem: Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Rębacz, ks. Kanonik Adam 
Nowak, Kierownik Zespołu Ad-
ministracyjnego Szkół i Przed-
szkola Ewa Szeląg, Dyrek-
tor Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Klimontowie Małgorzata 
Kordyka, Dyrektor Przedszkola 
Samorządowego Barbara Bilska, 

Przewodniczący Rady Rodziców 
Elżbieta Mazur oraz Prezes 
OSP w Klimontowie Mirosław 
Kwapiński, zaś całej uroczystości 
przewodniczyła Dyrektor Szkoły 
Elżbieta Czajkowska.

Uczniowie klas IV–VI w czasie 
akademii  przybliżyli historię sz-

kolnictwa w Klimontowie, w tym 
obecnej Szkoły Podstawowej. 
Przypomnieli sylwetkę Jerzego 
Ossolińskiego oraz jego zasługi 
dla Ojczyzny i dla naszego terenu 
wskazując na pobliskie budowle 
ufundowane przez patrona szkoły.

SZKOŁY

Drodzy Czytelnicy,

Rok temu zostałem wybrany głosami mieszkańców naszej gminy na 
stanowisko Wójta Gminy Klimontów. Pragnę raz jeszcze – korzystając 
z okazji jaką daje reaktywacja naszego gminnego pisma – podziękować 
serdecznie za zaufanie, jakim wówczas mnie obdarzyliście.

Rok mojej pracy uważam za udany i myślę, że nie zawiodłem wa-
szego zaufania. Staram się jak najlepiej służyć społeczności lokalnej, 
nie szczędząc czasu ani wysiłku. W tej pracy wspiera mnie liczne grono 
współpracowników, radnych, sołtysów i społeczników. Rezultaty na-
szych działań będziemy sukcesywnie przekazywać na łamach gazety, 
którą właśnie wznawiamy po dłuższej przerwie.

Zachęcam zarówno do pisania artykułów, jak i włączenia się 
w  prace zespołu redakcyjnego. Chciałbym aby „Głos Klimontowa” 
nadal pozostał lokalnym miesięcznikiem dostępnym na terenie całej 
gminy, przedstawiającym przede wszystkim nasze lokalne sprawy.

Ryszard Bień
Wójt Gminy Klimontów

Złote Gody
Dostojni Jubilaci, którzy obchodzili Ju-

bileusz 50-lecia małżeństwa: Krystyna 
i Jan Baranowie, Marianna i Jerzy Ba-
ranowie, Janina i Jan Bednarscy, Emilia 
i Antoni Cieplińscy, Józefa i Stefan Do-
mańscy, Stefania i Tadeusz Gawlikowie, 
Sabina i Marian Gładyszowie, Zofia i Jan 

Grudniowie, Marianna i Jan Kędzierscy, 
Bronisława i Józef Kućmowie, Zofia i An-
toni Lasota, Stefania i Wincenty Leśniew-
scy, Marianna Mazurowie, Zofia Ma-
zurowie, Irena i Jan Muchowie, Teodo-
ra i Józef Muchowie, Stanisław Nartow-
ski, Czesława i Józef Niezgodowie, Zo-

fia i Stanisław Osuchowie, Krystyna i Jó-
zef Ozdoba, Zofia i Józef Przybytniowie, 
Helena i Leon Rębaczowie, Regina i Jó-
zef Rozmysłowscy, Jadwiga i Zdzisław 
Sowa, Helena i Stefan Stępniowie, Irena 
i Walenty Stypowie, Natalia i Kazimierz 
Szemrajowie, Kazimiera i Józef Szkola-
kowie, Stanisława i Tadeusz Szymańscy, 
Marianna i Stanisław Wadowscy, Józefa 
i Władysław Wadowscy, Krystyna i Stani-
sław Widankowie, Janina i Tadeusz Wy-
rzykowscy, Anastazja i Edward Zająco-
wie, Marianna i Bronisław Ziejowie, Ma-
rianna Zięba oraz wszyscy goście zebrani 
na części oficjalnej w Szkole Podstawowej 
w Klimontowe zostali powitani przez Kie-
rownika USC Hieronima Pacholczaka. 

Powiedział on m.in. : „... 50 lat to wie-
le, ale jakże szybko minęły te lata. Minęły 
we wspólnej trosce o zapewnienie codzien-
nego bytu rodzinie, w trosce o dobre wy-
chowanie dzieci i ich przyszły los. Nie każ-
demu jest dane, by po pięćdziesięciu latach 
wspólnego pożycia mógł myślami wrócić 
do tamtych młodzieńczych lat, by obcho-
dzić Złote Gody. Wam, drodzy jubilaci, ży-
cie tego nie poskąpiło, dało tę możliwość 
byśmy dziś razem z Wami mogli świętować 
ten jubileusz”.

Na zakończenie pogratulował Jubilatom 
długoletniego pożycia w dobrym zdrowiu, 
życząc im dalszej serdecznej opieki osób 
najbliższych.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 4

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3
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NASZA GMINA

ADAMCZOWICE
Sołtys: Zofia Nowakowska
Liczba mieszkańców - 226,
(111 kobiet  i 115 mężczyzn)

BERADZ
Sołtys: Marcin Adamczak
Liczba mieszkańców - 134,
(69 kobiet  i 65 mężczyzn)

BOREK KLIMONTOWSKI
Sołtys: Marian Witaszek
Liczba mieszkańców - 124,
(60 kobiet  i 64 mężczyzn)

BYSZÓW
Sołtys: Grzegorz Kordyka
Liczba mieszkańców - 249,
(139 kobiet  i 110 mężczyzn)

BYSZÓWKA
Sołtys: Marek Sudy
Liczba mieszkańców - 108,
(53 kobiety  i 55 mężczyzn)

DZIEWKÓW
Sołtys: Marek Michalczyk
Liczba mieszkańców - 68,
(34 kobiety  i 34 mężczyzn)

GOŹLICE
Sołtys: Marzena Piotrowicz
Liczba mieszkańców - 359,
(195 kobiet  i 164 mężczyzn)

WÓJT GMINY KLIMONTÓW: Ryszard Bień

Z-CA WÓJTA GMINY: Adam Przybylski

SKARBNIK:   Elżbieta Słowińska

Gmina jest podstawową jednostką samorządu te-
rytorialnego w Polsce, a jej rolę szczegółowo określa 
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym. Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miej-
sko–wiejskie i wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe). 
Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniej-
sze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomoc-
nicze gminy): sołectwa, dzielnice i osiedla.

Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: 
radę gminy (jako organ stanowiący i kontrolny) oraz 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (jako organ 
wykonawczy).

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodni-
czącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej poło-
wy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
Rada gminy może powoływać stałe i doraźne komi-
sje do określonych zadań, ustalając przedmiot działa-
nia oraz skład osobowy. Rada gminy kontroluje dzia-
łalność zarządu oraz gminnych jednostek organiza-

cyjnych; i w tym celu powołuje ze swojego składu  
komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym gminy jest Wójt, który 
wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (jako 
kierownik urzędu). Organizację i zasady funkcjonowa-
nia urzędu określa regulamin organizacyjny, uchwalo-
ny na wniosek zarządu przez radę gminy. W celu wy-
konywania zadań gmina może tworzyć jednostki or-
ganizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, oraz zawierać 
umowy z innymi podmiotami.

GÓRKI
Sołtys: Barbara Mikus
Liczba mieszkańców - 250,
(128 kobiet  i 122 mężczyzn)

GÓRY PĘCHOWSKIE
Sołtys: Danuta Bekas
Liczba mieszkańców - 66,
(34 kobiety  i 32 mężczyzn)

GRABINA
Sołtys: Edward Dobek
Liczba mieszkańców - 120,
(65 kobiet  i 55 mężczyzn)

KĘPIE
Sołtys: Artur Kawecki
Liczba mieszkańców - 75,
(40 kobiet  i 35 mężczyzn)

KLIMONTÓW
Sołtys: Marek Skurski
Liczba mieszkańców - 2.023,
(1.017 kobiet  i 1.006 mężczyzn)

KONARY
Sołtys: Jadwiga Smykiel
Liczba mieszkańców - 337,
(170 kobiet  i 167 mężczyzn)

KONARY - KOLONIA
Sołtys: Gustaw Borycki
Liczba mieszkańców - 278,
(141 kobiet  i 137 mężczyzn)

PĘCHÓW
Sołtys: Andrzej Dywan
Liczba mieszkańców - 462,
(233 kobiety  i 229 mężczyzn)

PĘCHOWIEC
Sołtys: Małgorzata Miłek
Liczba mieszkańców - 82,
(42 kobiety  i 40 mężczyzn)

PŁACZKOWICE
Sołtys: Krystyna Kilian
Liczba mieszkańców - 70,
(37 kobiet  i 33 mężczyzn)

POKRZYWIANKA
Sołtys: Andrzej Pyszczek
Liczba mieszkańców - 273,
(139 kobiet  i 134 mężczyzn)

PRZYBYSŁAWICE
Sołtys: Krzysztof Bernyś
Liczba mieszkańców - 187,
(96 kobiet  i 91 mężczyzn)

ROGACZ
Sołtys: Jerzy Goździewski
Liczba mieszkańców - 140,
(72 kobiety  i 68 mężczyzn)

RYBNICA
Sołtys: Andrzej Radomyski
Liczba mieszkańców - 81,
(43 kobiety  i 38 mężczyzn)

RADA GMINY KLIMONTÓW:

SOŁECTWA GMINY KLIMONTÓW:

KROBIELICE
Sołtys: Andrzej Zimnicki
Liczba mieszkańców - 217,
(112 kobiet  i 105 mężczyzn)

KROBLICE PĘCHOWSKIE
Sołtys: Leszek Chmielowiec
Liczba mieszkańców - 130,
(70 kobiet  i 60 mężczyzn)

NASŁAWICE
Sotys: Andrzej Rożek
Liczba mieszkańców - 225,
(115 kobiet  i 110 mężczyzn)

NAWODZICE
Sołtys: Edward Szeleś
Liczba mieszkańców - 690,
(349 kobiet  i 341 mężczyzn)

NOWA WIEŚ
Sołtys: Aleksander Suska
Liczba mieszkańców - 443,
(223 kobiety  i 220 mężczyzn)

OLBIERZOWICE
Sołtys: Barbara Kasprzycka
Liczba mieszkańców - 163,
(83 kobiety  i 80 mężczyzn)

OSSOLIN
Sołtys: Leszek Zając
Liczba mieszkańców - 178,
(93 kobiety  i 85 mężczyzn)

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 
i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy

w każdy wtorek w godz. 1000 – 1200

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W KLIMONTOWIE 
z filiami w Goźlicach i Ossolinie
p.o. Dyrektora: Elżbieta Czajkowska
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NAWODZICACH

p.o. Dyrektora: Wiesława Latała
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLIMONTOWIE

Dyrektor: Barbara Bilska 
GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE

Dyrektor: Małgorzata Kordyka
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KLIMONTOWIE

Kierownik: Ewa Szeląg
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I MIESZKANIOWEJ W KLIMONTOWIE

Kierownik: Andrzej Wojtyniak
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLIMONTOWIE

Kierownik: Grażyna Kwapińska
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE

p.o. Dyrektora Marcin Śledź

To najmniejsze jednostki administracyjne w naszej gminie. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys, którego działalność wspomaga 
rada sołecka. Poniżej przedstawiamy sołectwa gminy Klimontów i ich sołtysów, uzupełniając te informacje liczbą mieszkańców wg stanu na październik 2007 roku.

SZYMANOWICE DOLNE
Sołtys: Marian Ciach
Liczba mieszkańców - 226,
(43 kobiety  i 38 mężczyzn)

SZYMANOWICE GÓRNE
Sołtys: Ewa Bednarz
Liczba mieszkańców - 159,
(83 kobiety  i 76 mężczyzn)

ŚNIEKOZY
Sołtys: Henryk Kozioł 
Liczba mieszkańców - 97,
(50 kobiet  i 47 mężczyzn)

UŁANOWICE
Sołtys: Leszek Galata
Liczba mieszkańców - 241,
(123 kobiety  i 118 mężczyzn)

WĘGRCE SZLACHECKIE
Sołtys: Józef Ura
Liczba mieszkańców - 109,
(56 kobiet  i 53 mężczyzn)

WILKOWICE
Sołtys: Jan Osuch
Liczba mieszkańców - 121,
(63 kobiety  i 58 mężczyzn)

ZAKRZÓW
Sołtys: Jan Kurzępa
Liczba mieszkańców - 269,
(138 kobiet  i 131 mężczyzn)

Komisje Rady Gminy:

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy w składzie:
przewodnicząca: Anna Rębacz,
członkowie: Zbigniew Frejlich, Marek Kordyka, Piotr 
Lipiec, Józef Mazur, Edyta Michta, Bożena Pietrzyk.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:
przewodniczący: Zbigniew Frejlich,
członkowie: Jerzy Cukrowski, Stanisław Kawecki, Edyta 
Michta, Kazimierz Polit.

Komisja Spraw Społecznych w składzie:
przewodniczący: Piotr Lipiec,
członkowie: Jerzy Cukrowski, Tomasz Ferens, Ewa 
Gajewska, Maria Kogut.

Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodniczący: Józef Mazur
członkowie: Wacław Gach, Tomasz Ferens, Stanisław 
Kawecki, Bożena Pietrzyk.

Przewodniczący Rady: Jan Rębacz

Z-cy Przewodniczącego: Zbigniew Frejlich
Piotr Lipiec
Anna Rębacz

Członkowie Rady:  Jerzy Cukrowski
Tomasz Ferens
Wacław Gach
Ewa Gajewska
Stanisław Kawecki
Maria Kogut
Marek Kordyka
Józef Mazur
Edyta Michta
Bożena Pietrzyk
Kazimierz Polit
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Przedszkole Samorządowe w Klimontowie mieści się w adoptowa-
nych pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego. W minionym roku szkolnym na przełomie kwiet-
nia i maja odbyły się zapisy dzieci i pierwsze spotkania z rodzicami. 
Chętnych było dużo więcej niż miejsc w dwóch oddziałach. Priorytetem 
przedszkola stało się więc utworzenie trzeciego oddziału dla najmłod-
szych dzieci 3-4 letnich. Dyrektor mgr Barbara Bilska zaproponowa-
ła więc na zebraniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców opracowanie 
wstępnego projektu organizacyjnego wygospodarowania sali. Projekt 
ten został zrealizowany dzięki akceptacji Rady Gminy, Wójta Ryszarda 
Bienia, radnych i darczyńców wspierających finansowo i materialnie 
przedszkole.

Obecnie – od 3 września – z opieki, wychowania i nauczania korzy-
sta nie 50 a 74 dzieci (a chętnych nadal jest więcej). 

Przedszkole jest bardzo ważnym i pierwszym etapem w wszech-
stronnym rozwoju dziecka. Przygotowuje go do współżycia w grupie 
i środowisku społecznym. Naszym drogowskazem do pracy z dziećmi 
jest motto: „Dobro dzieci jest naszą wspólną troską i to my musimy za-
pewnić im dobre i szczęśliwe dzieciństwo”

MGR JOLANTA KACZMARCZYK

Ossolińskich. Kanclerz wielki ko-
ronny od 1643, podkanclerzy ko-
ronny od 1639, marszałek sejmu 
1631, podskarbi nadworny koron-
ny od 1633, podstoli koronny od 
1630, wojewoda sandomierski od 
1636. Dał się poznać jako znako-
mity mówca swej epoki, ambit-
ny polityk, wytrawny dyplomata 
szczególnie w powierzanych mu 
poselstwach i negocjacjach z ob-
cymi dworami oraz jako obroń-
ca katolicyzmu. Sukcesywnie piął 
się po szczeblach kariery dwor-
skiej. W 1621 roku otrzymał od 
ojca Ossolin, a po jego śmierci 
Klimontów. W Ossolinie wystawił 
rezydencję w duchu panującego 
renesansu. Nieco dalej, bo około 
pół kilometra od zamku, wzniósł 
w 1640 r. kaplicę zwaną dziś 
„Betlejkiem”. Budowla pokry-
ta jest ziemnym kopcem. Według 
tradycji pierwsza garść ziemi po-
chodziła z Betlejem, skąd została 

ROŚNIE NAM 
PRZEDSZKOLE

ŚWIĘTO
SZKOŁY

Część patriotyczną uzupełniły 
scenki z współczesnego życia szko-
ły i jej  uczniów. Przedstawienie 
rozbawiło wszystkich obecnych, 
dzięki oprawie muzycznej pana 
Marka Słowiakowskiego oraz 
specjalnym piosenkom przygoto-
wanym na tę okazję. Swoje zdol-
ności pokazała niespodziewanie 
grupa chłopców, która zatańczyła 
jak prawdziwi raperzy. 

Oprawa plastyczna, o którą 
zadbali Monika Zieja, Urszula 
Sadowska i Andrzej Aksamit, 
dopełniała podniosły klimat uro-
czystości.

Przypomnijmy pokrótce syl-
wetkę Jerzego Ossolińskiego.

Urodził się 15 grudnia 1595 
roku w Sandomierzu, zmarł  9 sierp-
nia 1650 roku w Warszawie. Był 
drugim z synów Jana Zbigniewa 
Ossolińskiego, przyrodnim bra-
tem Krzysztofa i Maksymiliana 

przywieziona przez jej fundatora. 
Obecnie kaplica należy do para-
fii Goźlice. W Klimontowie Jerzy 
Ossoliński wspomógł ukończenie 
klasztoru dominikanów i wysta-
wił opodal nowy kościół – kole-
giatę, gdzie został pochowany. Ta 
fundacja nadal służy społeczeń-
stwu klimontowskiemu. Nasz pa-
tron był także bardzo hojny dla in-
nych – ufundował hebanowy oł-
tarz dla obrazu Matki Boskiej 
w Klasztorze na Jasnej Górze 
w Częstochowie, wspierał klasz-
tory Kamedułów i Karmelitek 
w Warszawie oraz kolegium jezu-
ickie w Bydgoszczy. 

Jerzy Ossoliński – patron 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie – dumnie spoglą-
da dziś ze sztandaru szkoły, który 
towarzyszy uczniom we wszyst-
kich ważniejszych wydarzeniach 
szkolnych i lokalnych.

OPR. URSZULA SADOWSKA

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

KONKURS
Pod patronatem Wójta Gminy Klimontów  

i Przewodniczącego Rady Gminy

PLAN ODNOWY WSI
„SAMI  TWORZYMY  PRZYSZŁOŚĆ”

CEL KONKURSU:

• OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

• ZAINTERESOWANIE MIESZKAŃCÓW ZMIANAMI I POPRAWĄ STYLU 
ŻYCIA NA WSI

• AKTYWNE WŁĄCZENIE MIESZKAŃCÓW W DZIAŁANIA BIEŻĄCE 
ROZWOJU SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Idea tworzenia Programu

Nie można nakazać odgórnie jak dane wsie  gminy mają się rozwijać, to lokalna społeczność wie  
lub powinna wiedzieć czego chce lub do czego zmierza dlatego Urząd Gminy w Klimontowie 
ogłasza pierwszy konkurs na „plan odnowy wsi”,  w którym mogą swoje ambicje i marzenia za-
wrzeć lokalni patrioci, społecznicy, mieszkańcy.
 W ramach tego konkursu mamy nadzieję dowiedzieć się jak daleko zaawansowana jest działal-
ność społeczna ukierunkowana na rozwój społeczności lokalnej.

REGULAMIN    KONKURSU

1.Cel konkursu:
Celem konkursu jest opracowanie miejscowe-
go planu rozwoju miejscowości, zwanego Planem 
Odnowy Wsi.
2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie Planu 
Odnowy Wsi przez społeczność lokalną,
3. Organizatorzy:
Organizatorem jest Wójt Gminy Klimontów,
4. Harmonogram:
- ogłoszenie konkursu – 1.XII.2007r.
- ostateczny termin składania Planów Odnowy Wsi 

– 1.II.2008r.
- ocena zgłoszonych projektów przez komisję – do 

15.II.2008r.
- ogłoszenie wyników konkursu – 1.III.2008r. 
5. Ocena:
Ocenę zgłoszonych projektów dokona powołana 
przez Wójta w oparciu o kryteria zawarte w niniej-
szym regulaminie.
6. Kryteria oceny:
- poziom zaangażowania społeczności lokalnej w 

tworzenie Planu Odnowy Wsi, w tym obecność 

lidera/liderów skupiających poszczególne śro-
dowiska (0-5 pkt)

- uzasadnienie planowanych przedsięwzięć 
(0-5pkt) 

- trwałość projektu – opis funkcjonowania zre-
alizowanych przedsięwzięć w przyszłych latach 
(0-5 pkt)

- zgodność projektu z dokumentami strategicz-
nymi gminy, powiatu, województwa oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   
Maksymalna ilość punktów wynosi 20

7. Nagrody:
Przewidziano nagrody pieniężne za zajęcie miejsc 
od I do III o wartości:
- 3 000 zł – I miejsce
- 2 000 zł – II miejsce
- 1 000 zł – III miejsce
Warunkiem przekazania wyżej wymienionych kwot 
pieniężnych jest ich wykorzystanie na cele związane 
z funkcjonowaniem społeczności lokalnej.
8. Źródło finansowania:
Środki przeznaczone na nagrody pochodzą z bu-
dżetu gminy. 
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Kasztanowce to piękne drzewa, które zaszczyci-
ły swoją obecnością naszą okolicę. Niestety od 
kilku już lat są systematycznie niszczone przez 

maleńkiego motylka – szrotówka kasztanowcowiaczka, 
który przywędrował do Europy Wschodniej z Bałkanów. 
Jego larwy gnieżdżą się na liściach kasztanowców białych, 
tworząc brzydko wyglądające brązowe plamy. Larwy od-
żywiają się miąższem liści, które przez to wcześniej opa-
dają (nawet już w maju czy czerwcu) i osłabiają drzewa, co 
w konsekwencji prowadzi do obumierania drzew. A prze-
cież to one dostarczają nam niezbędnego w przyrodzie tle-
nu, dają schronienie przed słońcem, ulewnym deszczem, są 
miejscem rekreacji, sportu i zajęć edukacyjnych, a owoce 
tych drzew są ważnym składnikiem farmaceutycznym.

Uroczyste obchody Złotych Godów w naszej gminie rozpoczęły się Mszą św. odpra-
wioną 25 listopada w kościele pw. św. Jóżefa przez ks. dziekana Adama Nowaka w konce-
lebrze z ks. Michałem Majeckim. Dostojni Jubilaci, tak jak 50 lat temu, stojąc przed ołta-
rzem ponowili przysięgę małżeńską. Każda para otrzymała dyplom i list gratulacyjny prze-
kazany przez biskupa diecezji sandomierskiej prof. dr hab. Andrzeja Dzięgę, a na dalszą 
drogę życia ks. Adam Nowak wręczył im laskę zakończoną symbolem krzyża.

Następnie Jubilaci wraz z rodzinami zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodka Kultury 
na spektakl pt. „Misterium Natury”, wystawiony przez Amatorski Teatr APOSTOLOS pro-
wadzony przez ks. Wojciecha Zasadę. Zafascynowani sztuką widzowie udali się potem do 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie gdzie przywitała ich Klimontowska Kapela.

Chcąc podnosić świadomość ekologiczną dzieci i mło-
dzieży, 30 października br. został przeprowadzony w ra-
mach zajęć świetlicowych Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie konkurs foto-
graficzny i plastyczny pod hasłem: „Jesienne spotkanie 
z aleją”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i mło-
dzieży na potrzebę ochrony środowiska jak również kształ-
towanie wrażliwości na piękno zabytkowej alei kasztano-
wej, która wpisała się w krajobraz Klimontowa i Górek 
Klimontowskich. Zainteresowanie obiema kategoriami 
konkursu było bardzo duże. Uczniowie dostrzegli piękno 

jesiennego krajobrazu alei, 
zwrócili również uwagę na 
stan drzew zmienionych cho-
robowo, tak zwane kikuty.

W konkursie fotogra-
ficznym za najciekawszą 
prace komisja uznała zdję-
cie Kamila Cieplińskiego 
ucznia kl. VIb (fot. po pra-
wej). Konkurs plastyczny 
w kategorii klas I-III wygra-
ła praca uczennicy kl. IIIa 
Kingi Goździewskiej  (na 
zdj. po lewej) a w kategorii 
klas IV-VI praca Małgorzaty 
Sudy z kl. IVa. Najciekawsze 
prace zostały wyeksponowa-
ne na szkolnej wystawie po-
konkursowej, a laureaci ory-
ginalnych pomysłów zostaną 
nagrodzeni na apelu podsu-
mowującym pracę semestral-
ną PSP w Klimontowie.

Jesienne spotkanie z aleją
„Jesienne spotkanie z aleją” to nie pierwsze zajęcia, 

w których uczniowie naszej szkoły zajęli się problematyką 
ochrony drzew kasztanowca. To kontynuacja działań podję-
tych przez Jana Prokopa, który zorganizował i przeprowa-
dził Pierwszy Szkolny Sejmik Ekologiczny „Ocalmy aleje 
kasztanowców”. Podczas sejmiku, który odbył się  w czerw-
cu br. uczniowie przekazali informację o szrotówku kasz-
tanowcowiaczku oraz uświadomili nam zagrożenia, jakie 
niesie masowe pojawienie się szkodnika żerującego na li-
ściach kasztanowca i zaktywizowali wszystkich do dbania 
o aleje.  Tylko drzewa, które są pod opieką ludzi mają szan-
sę na bycie wśród nas.

OPR. TERESA GRDEŃ-CIEPLIŃSKA

Szkoła Podstawowa im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie po raz kolejny 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Góra 
Grosza”. Uczniowie zebrali łącznie aż 40 ki-
logramów monet o wartości ponad 700 zło-
tych. Koordynatorami październikowej ak-
cji były: Teresa Grdeń-Cieplińska i Iwona 
Staszewska. Podobnie jak ponad 10 tysięcy 
innych szkół z terenu całego kraju, również 
my dołożyliśmy swoją cegiełkę, mającą słu-
żyć wsparciu dzieci z domów dziecka.

„Górę grosza” organizuje Towarzystwo 
„Nasz Dom”. Akcja ma na celu zebranie środ-
ków na pomoc dzieciom wychowującym się 
poza własną rodziną, w tym na tworzenie no-
wych domów dla dzieci, rodzinnych domów 
dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowa-
nych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej 
potrzebujących – domów dziecka, które re-
alizują prorodzinne programy wychowaw-
cze. Od ośmiu lat patronat nad akcją sprawuje 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tradycją stało się już, że w październi-
ku, uczniowie, oprócz książek i zeszytów w 
plecakach przynoszą drobne monety groszo-
we. Pieniądze uzbierane w pokaźną „górę 
grosza” mogą przyczynić się do poprawy 
losu dzieci, które nie z własnych przyczyn 
zostały odseparowane od domu rodzinnego, 
od najbliższych. SP w Klimontowie znaczą-
co poprawiła swój wynik sprzed roku, kie-
dy jej uczniowie zgromadzili 470 złotych 
z niewielkim „haczykiem”. 

Tym razem ostateczny wynik akcji za-
mknął się sumą 707,83 zł. Najwięcej – 
161,12 zł – zebrała klasa VId (na zdj. poni-
żej), której wychowawcą jest Piotr Lipiec, 
kolejne miejsce przypadło w udziale drugie-
mu oddziałowi „zerówki” z wychowawczy-
nią Joanną Hamerską – 67,94 zł, a tuż za 
maluchami uplasowali się uczniowie klasy 
IIIc (wychowawczyni Ewa Bokwa) – któ-
rzy zebrali tylko trochę mniej – 63,38 zł. 

IWONA STASZEWSKA

GROSZE PODLICZONE

Dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długo-
letnie pożycie małżeńskie dokonał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień (na zdjęciu po-
wyżej dekoruje Mariannę i Jana Kędzierskich). Po wręczeniu medali głos zabrali kolejno 
Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Rębacz, kierując do Jubilatów miłe 
słowa oraz kolejne serdeczne życzenia. Głos w imieniu rodzin dostojnych Jubilatów zabrała 
Pani Elżbieta Mazur dziękując w imieniu wszystkich za wyróżnienie i składane życzenia 
długich lat życia. Po tych przemówieniach i gratulacjach Wójt Gminy wzniósł toast lampką 
szampana, wszyscy odśpiewali Sto Lat i rozpoczęła się część artystyczna. Przy akompania-
mencie Klimontowskiej Kapieli śpiewał zespół „Wiarus” oraz wystąpiły dziewczęta z ze-
społu FAHRENHEIT, a spotkanie trwało do późnych godzin popołudniowych.

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Złote Gody
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Na wojskowym cmentarzu w Górach Pęchowskich 
wznosi się Pomnik Legionistów, na którym wid-
nieje napis: „Bohaterskiej Pamięci Legionistów 

poległych w bitwie pod Konarami, stoczonej w 1915 roku 
pod wodzą Józefa Piłsudskiego”. Na cokole pomnika ka-
mieniarz wyrył dłutem 54 nazwiska poległych, chociaż 
zginęło ponad stu. Listę otwiera Marcin Babicki, a zamyka 
Mieczysław Wojtulewicz.

Najmłodszy bohater to 17-letni Wincenty Borończyk. 
Legionista Julian Kaden–Bandrowski, autor książ-
ki pt. „Bitwa pod Konarami”, tak opisuje jej przebieg: 
„Spokojny przed kilkoma godzinami krajobraz przemienił 
się tymczasem w jakieś szaleństwo zniszczenia. W świe-

Profesjonalne jury przyznało I miejsce w powiatowym 
Konkursie Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Bogorii 
dziewczętom z zespołu „FAHRENHEIT” w składzie: Ania 
Pacholczak, Aneta Czarnecka, Karolina Wiatrowska, 
Justyna Frejlich, Julia Darowska i Sandra Kwiecińska, 
reprezentującym Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie. 
W konkursie, który odbył się 8 listopada, wzięło udział 
pięćdziesięciu uczestników.

Opiekunem artystycznym zespołu występującego od 
tego roku pod nazwą „FAHRENHEIT”, a utrzymanego 
w kanonie muzyki rozrywkowej jest Marcin Maziarz.

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
W KLIMONTOWIE 
INFORMUJE:

Prowadzone są zapisy dzieci i młodzieży 
do zespołów tanecznych (rytmika): 

Gest I, Gest II i Gest III. 

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
i czwartek od godz. 1530

Zapraszamy Panie na zajęcia aerobiku 
w każdy czwartek od godziny 18:15.

„Gminne studio piosenki i muzyki” 
prowadzi nabór na zajęcia nauki gry 

na keybordzie, pianinie, gitarze,
perkusji, wiolonczeli oraz naukę śpiewu

Novum - Komputerowa obsługa 
programów muzycznych.

Zajęcia odbywają się w każdą 
środę, czwartek i piątek od godz.1300

ZAPRASZAMY

Pierwszą niedzielą adwentu rozpoczę-
liśmy nowy rok liturgiczny, który w pew-
nym sensie jest powtórzeniem całej histo-
rii zbawienia. Słowo „adwent” jest nam na 
ogół znane, ale nie zawsze potrafimy wy-
jaśnić, co ono oznacza i jaki jest sens prze-
żywania tego czasu oczekiwania. Wywodzi 
się ono z łacińskiego słowa „adventus” czyli 
„przyjście, przybycie”. W cesarstwie rzym-
skim adwentem nazywano okres przygoto-
wawczy, poprzedzający  przyjazd monar-
chy do danej prowincji imperium. Z czasem 
Kościół przejął ten termin dla oznaczenia 
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 
Najwcześniej wprowadzono go w Galii. 
W samym Rzymie adwent przyjęto dopie-
ro w VI w. i trwał on tylko dwa tygodnie.  
Od czasów Papieża Grzegorza Wielkiego, 
adwent  przedłużono do czterech  tygodni  
i rozpowszechniono  go w całym Kościele. 
W rycie ambrozjańskim (Mediolan i okoli-
ce), adwent nie zmienił swojego pierwotne-
go kształtu i trwa do dzisiaj, z całym bogac-
twem tekstów mszalnych, sześć tygodni.

W okresie adwentu wierni gromadzą się 
na roratach, czyli Mszy św. ku czci Maryi 
oczekującej na narodzenie Syna. Nazwa „ro-
raty” pochodzi od słów rozpoczynającej ją 
pieśni łacińskiej: „Rorate, coeli desuper et 
nubes plurant Iustum (…) – Niebiosa, spuść-
cie rosę i Sprawiedliwego wylejcie chmury. 
Najstarsze ślady tej pieśni sięgają XIII w. 
W Polsce, za czasów panowania Bolesława 
Wstydliwego i błogosławionej Kingi, w ka-
tedrze wawelskiej wytworzył się zwyczaj za-

palania świec na siedmioramiennym świecz-
niku. Zapalali je przedstawicie wszystkich 
stanów państwa. W czasie tej ceremonii, 
każdy z reprezentantów swojego stanu wy-
powiadał słowa: „Jestem gotów iść na sąd 
Boski!”. Zwyczaj ten poetyckimi strofami 
opisał Władysław Syrokomla (1823-1862):

A stany Państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świecę rozżarza:
Król, który berłem potężnym włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada –
Senator, świecki opiekun prawa,
Szlachcic, co królów Polsce nadawa,
Żołnierz, co broni swoich współbraci,
Kupiec, co handlem ziomków bogaci,
Chłopek, co z pola, ze krwi i roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli.
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży
I każdy gotów iść na Sąd Boży!
Dzisiejsze roraty gromadzą, w niektó-

rych wspólnotach parafialnych, dość licz-
ne grupy wiernych przy ołtarzu, na którym 
pali się świeca przepasana białą lub nie-
bieską wstążką symbolizującą Najświętszą 
Maryję Pannę. W niektórych regionach za-
chował się zwyczaj zanoszenia do domów 
zapalonych świec, które towarzyszyły mo-
dlitwom wiernych podczas rorat.

Innym zwyczajem tego okresu, przyby-
łym do nas z Zachodu, jest wieniec adwen-
towy. Na wieńcu, wykonanym z gałązek 
świerku, ustawione są cztery świece, któ-
re zapala się w każdą kolejną niedzielę ad-
wentu. Ich płomyki są symbolem obecności 
Chrystusa i mają nas stopniowo doprowa-

dzić do wiekuistego Światła, które rozbły-
sło podczas betlejemskiej nocy. Zielone ga-
łązki świerku są natomiast znakiem nadziei 
przezwyciężającej ciemności śmierci.

Okres adwentu łączy w sobie dwa aspekty 
oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. 
Pierwszy to ten, kiedy oczekujemy na Jego 
powtórne przyjście w Chwale, a drugi jest 
wspomnieniem Jego, już raz dokonanego 
przyjścia w czasie ziemskim, rozpamięty-
wanego cyklicznie w roku liturgicznym. Te 
dwa rodzaje oczekiwań na Zbawiciela po-
dzieliły adwent na dwie części, a granicą 
tego podziału jest dzień 17 grudnia. Podział 
ten najbardziej uwidacznia się w tekstach 
liturgicznych. Jednak, ponad podziałem 
i pewnego rodzaju wspólnym mianowni-
kiem, są czytania, jakie słyszymy podczas 
Mszy św. całego okresu adwentu, pocho-
dzące z Księgi Proroka Izajasza. To właśnie 
w nich najbardziej uwidacznia się tęsknota 
za wyczekiwanym Mesjaszem. Rzeczą war-
tą zauważenia w tym okresie jest domina-
cja koloru fioletowego w szatach liturgicz-
nych. Należałoby tutaj wyjaśnić, że na prze-
strzeni wieków nigdy jednak nie rozumia-
no tego właśnie okresu jako czasu pokutne-
go, tak, jak ma to miejsce np. w Wielkim 
Poście. Nigdy też w adwencie nie zaniecha-
no radosnego śpiewu: „Alleluja”.

Przeżywamy obecnie, razem z ca-
łym Kościołem pielgrzymującym, ten ra-
dosny czas oczekiwania. To oczekiwa-
nie powinno mieć charakter czuwania, bo 
Chrystus może przyjść w każdej chwili. Św. 

Augustyn napisał: „Adwent ma utrzymy-
wać nas w gotowości na rzeczy ostateczne, 
bo dla tego oczekiwania i z powodu niego 
jesteśmy chrześcijanami”. Zatem całe nasze 
życie jest  oczekiwaniem. Z pewnością ża-
den chrześcijanin nie może powiedzieć, że 
niczego już nie oczekuje, że wszystko, co 
miało być, już było. Nawet dla tych, którzy 
przeżywają jesień swojego życia, pozosta-
nie prawdą stwierdzenie, że nie było jeszcze 
tego najważniejszego spotkania. Do niego 
właśnie my wszyscy przybliżamy się i ocze-
kujemy go z każdym dniem, z każdą chwi-
lą. To spotkanie będzie konfrontacją całego 
naszego życia z bezmiarem Chrystusowego 
Miłosierdzia. Idźmy zatem na nie z ufno-
ścią, bo Pan jest blisko.

Jeszcze tylko kilka 
niecierpliwych westchnień
i przyjdziesz znowu
kiedy najdłuższa noc
rozleje ciemności
nad czynami ludzkimi
a Wiara wskrzesi iskrę
betlejemskiej Miłości
Gwiazdy się Tobie
w pokorze pokłonią
wszystkie żywioły
hołd Tobie oddadzą
i czekać będą dalej
jak na komendę
ostatniego przyjścia
w Chwale

(z tomiku „Misterium natury”, 2005)
DON ADALBERTO

tle zachodu słońca łany zboża czerwieniły się, jak gdy-
by kłos był umaczany we krwi. Pogodną przestrzeń nieba 
wypełnił ryk armat wspomagających piechotę, zwłaszcza 
że równocześnie dziesięć baterii przygotowało I pułkowi 
swym ogniem atak na wieś Grabinę. Dokoła wznosiły się 
olbrzymie czarne słupy dymu płonących wsi i niby złote 
miecze tnące w jedno miejsce, splątane w gęstwinach ja-
snych płomieni”.

Główny atak Legionistów skierował się na Kozinek, 
Beradz, Grabinę, Płaczkowice, Kamieniec, Przepiórów, 
Swojków i Włostów. Zacięta walka toczyła się w lesie pod 
Kozinkiem i Płaczkowicami, gdzie dowodził ppłk Edward 
Rydz–Śmigły. Brygadier Józef Piłsudski chwalił męstwo 

WYGRANA w BOGORII

My Pierwsza Brygada

ADWENT - czas oczekiwania

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła 
się 24 listopada o godz 1800 premiera sztuki pt. ,,Misterium 
Natury” wystawiona przez Amatorski Teatr APOSTOLOS. 

„Apostolos” znaczy „posłany”. Zdajemy sobie sprawę, 
że jesteśmy posłani, aby przez żywe słowo, zmuszać człowie-
ka do refleksji nad swoim życiem tak, aby mógł przemieniać 
je na lepsze i tym samym przybliżać się do Boga. Jesteśmy 
niejako drogowskazem, który wskazuje na wartości nieprze-
mijające – mówi twórca teatru ks. Wojciech Zasada. 

Relację z tak wielkiego wydarzenia w naszej gminie za-
mieścimy w następnym numerze. Nadmieniamy, iż jest to już 
piąta premiera dorobku artystycznego tej trupy teatralnej.

swoich legionistów, których ponad stu poległo, a sześciu-
set było rannych.

Te krwawe walki nazwano bitwą pod Konarami. 
Bohaterstwo swych kolegów tak opiewa poeta i legionista 
Roman Woynicz–Horoszewicz w wierszu pt. „Na śmierć 
Grudzińskiego”:

Był już Go nie ma, salwy przebrzmiały
Rozkaz nas dalej posyła,
On został, wiejski krzyż – prosty, biały
Znaczy, gdzie wodza mogiła...

Legiony ruszyły dalej szlakiem bojowym ku Lublinowi, 
żeby pod Jestkowem stoczyć kolejną zwycięską walkę.

OPR. ST. SAS TARNAWSKI

Z ostatniej chwili...

FAHRENHEIT.ART.PL
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DOPŁATA DO MATERIAŁU
SIEWNEGO 

i SADZENIOWEGO

W dniu 13 marca 2007 r. we-
szło w życie rozporządzenia Rady 
Ministrów oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dotyczące dopłat z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego.

Stawka dopłaty do 1 ha po-
wierzchni gruntów ornych obsia-
nych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany wynosiła:
• 50 zł – w przypadku zbóż;
• 60 zł – w przypadku roślin strącz-

kowych;
• 300 zł – w przypadku ziemnia-

ków.
Dopłatami z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany objęto materiał siewny ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowa-
ny następujących gatunków roślin 
uprawnych:
1. w przypadku zbóż:
• pszenica zwyczajna,
• żyto (populacyjne, syntetyczne lub 

mieszańcowe),
• jęczmień,
• pszenżyto,
• owies;
2. w przypadku roślin strączkowych:
• łubin (żółty, wąskolistny lub 

biały),
• groch siewny,
• bobik,
• wyka siewna;
3. ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewne-
go, jaka powinna być użyta do obsia-
nia lub obsadzenia 1 ha powierzchni 
gruntów ornych, wynosiła:

• 150 kg – w przypadku pszenicy 
zwyczajnej;
• 130 kg – w przypadku żyta popu-
lacyjnego
• 80 kg – w przypadku żyta mie-
szańcowego lub syntetycznego;
• 130 kg – w przypadku jęczmienia;
• 150 kg – w przypadku pszenżyta;
• 150 kg – w przypadku owsa;
• 150 kg – w przypadku łubinu (żół-
tego, wąskolistnego lub białego);
• 200 kg – w przypadku grochu 
siewnego;
• 80 kg – w przypadku wyki 
siewnej;
• 270 kg – w przypadku bobiku;
• 2500 kg – w przypadku ziem-
niaka.

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podwyższyło stawki do-
płat do zużytego materiału siewne-
go i sadzeniowego, które wynoszą 
odpowiednio: 
• zboża i mieszanki zbożowe  - 

100 zł do ha; 
• rośliny strączkowe - 160 zł do ha; 
• ziemniaki - 500 zł do ha

Aby uzyskać dopłatę producent 
rolny powinien złożyć we właści-
wym oddziale terenowym Agencji 
Rynku Rolnego wniosek o dopłatę 
do zużytego materiału siewnego i 
dołączyć faktury zakupu oraz za-
świadczenie o udzielonej pomocy 
de minimis, jakie otrzymał w cią-
gu 3 ostatnich lat przed dniem zło-
żenia wniosku – jeżeli taką pomoc 
producent rolny wcześniej otrzy-
mał.

Zainteresowani tą formą wspar-
cia, mogą składać wnioski o dopła-
tę za zużyty ozimy materiał siewny 
od 1 grudnia 2007 roku do 15 lute-
go 2008 roku lub łącznie za mate-
riał zużyty (ozimy, jary, strączkowy 

Ułatwianie startu młodym rolnikom ma na celu 
zachęcać młode osoby do podjęcia samodziel-
nej działalności rolniczej, jednakże warunki ja-

kie muszą spełnić aby uzyskać bezzwrotną premię w wyso-
kości 50.000 złotych w latach 2007–2013 są trudne do speł-
nienia. Podstawowy problem stanowi wielkość powierzch-
ni użytków rolnych, jakie powinna przejąć lub nabyć osoba 
w wieku od 18 do 40 lat.

Powierzchnia ta nie może być:
- mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w go-

spodarstwie rolnym w województwie, w którym położo-
ne jest gospodarstwo – w przypadku gdy jest ona mniej-
sza niż średnia dla kraju, wówczas powierzchnia użytków 
rolnych w przejmowanym/nabytym gospodarstwie nie 
może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rol-
nych w gospodarstwie rolnym dla kraju.

- większa niż 300 ha.
W województwie świętokrzyskim powierzchnia użyt-

ków rolnych w przejmowanym bądź nabytym gospodar-
stwie musi wynieść 9,57 ha. Średnia wielkość gospodar-
stwa rolnego w gminie Klimontów wynosi ok. 3 ha, więc 
młoda osoba chcąca uzyskać pomoc musiała by przejąć lub 
nabyć ponad trzy średnie gospodarstwa, co dla większości 
młodych beneficjentów chcących po raz pierwszy podjąć 
samodzielnie działalność rolniczą jest prawie nie do speł-
nienia.

Osoba ubiegająca się o pomoc musi też spełniać nastę-
pujące warunki:
1) posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynika-

jące z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie, bądź 
uzupełnić wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

2) rozwijać działalność rolniczą zgodnie z założeniami biz-
nesplanu;

3) co najmniej 70% kwoty premii wykorzystać na cele 
związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założe-
niami biznesplanu;

4) przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy być 
ubezpieczoną w KRUS na podstawie przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy usta-
wy i w pełnym zakresie;

5) prowadzić gospodarstwo objęte pomocą przez okres co 
najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy;

6) nie może mieć ustalonego prawa do renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy;

7) nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, a w szcze-
gólności nie była posiadaczem nieruchomości rolnej o po-
wierzchni co najmniej 1 ha UR albo 

8) prowadzi działalność rolniczą, a w szczególności stała 
się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co 
najmniej 1 ha UR:
a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trak-

cie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub
c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b – wyłącznie w 

ramach pierwszego naboru wniosków (w roku 2007).
Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.
Konieczne jest przedstawienie biznesplanu, który powi-

nien zawierać:
1) cele, koncepcję i etapy rozwoju gospodarstwa;
2) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w szczególności 

informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struk-
tury produkcji;

3) opis i harmonogram planowanych inwestycji, z uwzględ-
nieniem inwestycji służących dostosowaniu do wymaga-
nych przepisami prawa standardów w zakresie higieny, 
ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt;

4) początkowy i docelowy wynik ekonomiczny gospodarstwa;
5) informacje na temat sposobu uzupełnienia wykształcenia 

(jeżeli dotyczy) oraz planowanych szkoleń lub doradztwa;
6) informacje na temat innych zamierzeń dotyczących roz-

woju gospodarstwa.
Przejmowane gospodarstwo spełnia warunki, jeżeli:

1) stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub 
dzierżawę (przez okres co najmniej 5 lat) z zasobu wła-
sności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego;

2) spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowi-
ska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie 
lub dostosuje się do tych standardów w ciągu 3 lat od 
rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.
Jest możliwość łączenia pomocy w ramach różnych 

działań za pośrednictwem biznesplanu.
Uwaga: Pomoc podlega zwrotowi w całości lub części 

w przypadku gdy beneficjent nie spełni zobowiązań doty-
czących w szczególności prowadzenia gospodarstwa oraz 
ubezpieczenia w KRUS przez wymagany okres, realizacji 
założeń biznesplanu, uzupełnienia wykształcenia oraz do-
stosowania do standardów.

Tak wygórowane warunki uzyskania pomocy i wielkość 
przejmowanego lub nabytego gospodarstwa rolnego sprawi, 
że niedługo działanie pod hasłem „Ułatwienie...” rozumiane 
będzie jako „Utrudnianie startu młodym rolnikom”, co przy-
czyni się do spowolnienia pożądanych zmian w strukturze 
agrarnej gospodarstw rolnych i do zmniejszenia konkuren-
cyjności całego sektora rolnego. Zniechęci też to młode oso-
by do podjęcia samodzielnej działalności rolniczej!

LESZEK GALATA

PORADNIK ROLNICZY

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM
WARUNKI DZIAŁANIA TRUDNE DO SPEŁNIENIA

Od 1 maja 2004 roku 
Agencja Rynku Rolne-

go jako agencja płatnicza - po uzy-
skaniu akredytacji - działa zgodnie 
z prawodawstwem unijnym, admini-
strując w Polsce wybranymi mechani-
zmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej.

Bezpośrednie stosowanie Wspólnej 
Polityki Rolnej w Polsce oznacza, że 
programy interwencyjne uruchamiane 
są w przypadkach określonych w pra-
wodawstwie UE bądź decyzją Komisji 
Europejskiej podejmowaną po przeana-
lizowaniu sytuacji na rynkach rolnych.

Agencja Rynku Rolnego jako agen-
cja płatnicza:
• wydaje decyzje administracyjne 
umożliwiające producentom rolnym, 
przedsiębiorcom z branży rolno-spo-
żywczej, w tym podmiotom skupują-
cym i przetwórczym oraz importerom 
i eksporterom uczestniczenie w me-
chanizmach WPR, za które odpowie-
dzialna jest ARR,
• kontroluje prawidłowość wykorzy-
stania środków finansowych wypła-
canych uczestnikom poszczególnych 
mechanizmów WPR,
• wypłaca środki finansowe uczestnikom 
poszczególnych mechanizmów WPR,
• przekazuje Komisji Europejskiej in-
formacje dotyczące mechanizmów 
WPR realizowanych przez ARR,

• informuje uczestników mecha-
nizmów o decyzjach podjętych na 
szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do 
realizowanych przez ARR mechani-
zmów WPR.
Agencja Rynku Rolnego swoją dzia-
łalnością obejmuje ponad 20 grup 
towarowych, realizując w ich obrę-
bie 50 mechanizmów Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, między innymi:
• interwencyjny zakup i sprzedaż pro-
duktów rolnych i ich przetworów,
• dopłaty do prywatnego przechowy-
wania produktów,
• administrowanie regulacjami han-
dlowymi, w tym wydawanie pozwo-
leń na przywóz i wywóz oraz wypła-
canie refundacji wywozowych,
• administrowanie systemami kwo-
towania produkcji wybranych pro-
duktów: mleka, skrobi ziemniaczanej 
oraz tytoniu,
• wsparcie popytu wewnętrznego po-
przez stosowanie dopłat, w tym do-
płat do przetwórstwa, spożycia oraz 
sprzedaży po obniżonych cenach 
produktów organizacjom o charakte-
rze niedochodowym.

Agencja Rynku Rolnego 
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

tel.: 041/3433190   fax: 041/3687049
www.arr.gov.pl

INFORMACJA O AKTUALNIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ ARR MECHANIZMACH 
WPR I KRAJOWYCH OBSŁUGIWANYCH W ARR ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH

i sadzeniaki) od 15 kwietnia 2008 r.  
do 15 czerwca 2008 r.

RESTRUKTURYZACJA
RYNKU CUKRU

Pomoc restrukturyzacyjna bę-
dzie przyznana plantatorom, któ-
rzy posiadają w roku gospodarczym 
2007/2008 prawo do dostawy kwo-
towego buraka cukrowego do da-
nego Producenta cukru (pod wa-
runkiem nie przeniesienia prawa 
na żadną stronę trzecią) i od roku 
gospodarczego 2008/2009 zobo-
wiążą się do zaprzestania dostaw 
tych ilości buraka kwotowego do 
Producenta cukru. 

Wypełniony formularz wnio-
sku Plantatora o pomoc restruk-
turyzacyjną należy dostarczyć do 
Oddziału Terenowego ARR osobi-
ście lub przesłać faksem lub droga 
pocztową w terminie do 30 listopa-
da 2007 r. 

Wnioski plantatorów będą roz-
patrywane do dnia 15 marca 2008 
roku i uznawane do wysokości 10% 
kwoty danego producenta cukru we-
dług chronologicznej kolejności ich 
wpływu do ARR, pod warunkiem 
że do dnia 31 stycznia 2008 roku 
Producent cukru (cukrownia) nie 
przejmie inicjatywy i nie złoży wła-
snego wniosku restrukturyzacyjne-
go. Plantator uzyska pomoc restruk-
turyzacyjną w wysokości 259,38 
Eur/tonę zrzeczonego cukru.

REKOMPENSATY
ZA ZRZECZENIE SIĘ 

POSIADANEJ  IIR

Z dniem 14 lipca 2007 r. weszły 
w życie przepisy ustawy z dnia  
15 czerwca 2007 r. o zmianie 
ustawy o organizacji rynku mle-

ka i przetworów mlecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 115, poz. 794), które przewi-
dują możliwość zrzekania się IIR 
w zamian za rekompensatę finan-
sową. 

Zgodnie z przepisami ww. 
ustawy dostawcy hurtowemu lub 
dostawcy bezpośredniemu, któ-
ry zobowiąże się do zaprzesta-
nia produkcji i wprowadzania  
do obrotu mleka lub przetworów 

mlecznych oraz zrzeknie się prawa  
do indywidualnej ilości referen-
cyjnej stanowiącej jego własność, 
przyznaje się z budżetu państwa, 
na jego wniosek, rekompensatę.

Dnia 15 września 2007 roku 
upłynął termin składania wnio-
sków. W chwili obecnej ARR 
OT Kielce zakończył wydawanie 
decyzji, co oznacza, że w ciągu 
30 dni przyznana rekompensata 
wpłynie na konto wnioskodawcy.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 866-18-47 

www.klimontow.ugm.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
27-640 Klimontów, ul. Krakowska 1
tel. (015) 866-17-50

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy w Klimontowie, pok. nr 6
27-640 Klimontów, ul. Krakowska 15
d.potocka@klimontow.ugm.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, ks. Wojciech Zasada, 
Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 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: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

Uchwała Nr XII/81/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty targowej na 2008 r., terminu płatności, sposobu jej po-
boru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

CENNIK OPŁAT TARGOWYCH W ROKU 2008

Lp. Określenie rodzaju działalności
Wysokość 

opłaty 
targowej

1
Sprzedaż z :
- ręki, kosza, wózka, worka
- łóżka turystycznego

3,00 zł
5,00 zł

2 Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych z wozu, przy-
czepy, naczepy, platformy, samochodu dostawczego 3,00 zł

3

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów z :
- wozu, przyczepy, naczepy, platformy,
- samochodu ciężarowego
- samochodu ciężarowego z przyczepą

8,00 zł
13,00 zł
17,00 zł

4 Sprzedaż ze stołu będącego na wyposażeniu targowicy 
oraz stoiska o szerokości do 3 m 10,00 zł

5 Sprzedaż artykułów poza samochodem lub stołem powyżej 
3 m szerokości 15,00 zł

6 Sprzedaż wyrobów gastronomicznych i garmażeryjnych „MINI 
BARY” 14,00 zł

7 Sprzedaż innych artykułów z samochodów dostawczych, np. Żuk 8,00 zł
8 Sprzedaż z ruchomego straganu 8,00 zł

9

Sprzedaż zwierząt:
- za każdą sztukę trzody chlewnej i bydła z wyłączeniem 

prosiąt i cieląt
- za konia 
- za prosięta na wozie, samochodzie, naczepie, za cielęta itp. 

2,00 zł
6,00 zł
4,00 zł

 

Uchwała Nr XII/82/07 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2008 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2008 R.

1 Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 
lub ich części 0,30 zł

2

Od 1 m2 powierzchni budynków lub ich części związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części 
tych budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej :
1) połączoną ze sprzedażą napojów alkoholowych
2) pozostałej działalności z wyłączeniem usług
3) od działalności usługowej
4) od aptek

15,50 zł
12,50 zł
10,00 zł
17,00 zł

3
Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

5,70 zł

4
Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,00 zł

5

Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków 
lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego

3,00 zł

6

Od budowli :
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych 
przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów 
sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli 
służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
b) od pozostałych budowli

2% ich wartości 
ustalonej na 

1 stycznia roku 
podatkowego

2% ich wartości

7
Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,50 zł

8
Od 1m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie se-
zonowych punktów skupu owoców i warzyw oraz zajętych 
na wymianę butli z gazem płynnym

0,60 zł

9
Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

0,15 zł

10 Od gruntów pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne re-
tencyjne 3,65 zł/ha

Uchwała Nr XII/84/07 w sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych 

1

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
c) powyżej 9 t a poniżej 12 t 

500,00  zł
800,00 zł

1 200,00 zł

2

Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 t - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy cał-
kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w wysokości jak w załączniku Nr 1 
do niniejszej uchwały (tabela poniżej).

3

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t i poniżej 5,5 t
b) od 5,5 t i poniżej 9 t
c) od 9 t i poniżej 12 t 

1 000,00 zł
1 100,00 zł
1 200,00 zł

4

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t - w zależności od licz-
by osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju za-
wieszenia stawki podatku w wysokości jak w załączniku Nr 2 do uchwa-
ły (tabela poniżej).

5

Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i 
poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego od 7 t i poniżej 12 t 1 000,00  zł

6

Stawki podatku od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego – w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia  
zamieszczone są w tabeli poniżej.

7.

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 9 miejsc do 20 miejsc włącznie
b) od 21 miejsc do 30 miejsc włącznie
c) powyżej 30 miejsc

900,00 zł
1 200,00 zł
1 500,00 zł

Stawki podatku w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneu-
matycznym lub zawi-

eszeniem uznanym za 
równoważne

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

dopuszczalna masa 
całkowita

Dwie osie

12 t 13 t 1 500,00 zł 1 500,00 zł

13 t 14 t 1 500,00 zł 1 500,00 zł

14 t 15 t 1 500,00 zł 1 500,00 zł

pow. 15 t 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Trzy osie

12 t 17 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

17 t 19 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

19 t 21 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

21 t 23 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

23 t 25 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

25 t 1 550,00 zł 1 550,00 zł

Cztery osie i więcej

12 t 25 t 1 600,00 zł 1 500,00 zł

25 t 27 t 1 600,00 zł 1 600,00  zł

27 t 29 t 1 700,00 zł 1 600,00 zł

29 t 31 t 1 700,00 zł 2 452,80 zł

pow. 31 t 1 700,00 zł 2 452,80 zł

Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody należące do jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostek organizacyjnych Gminy.

GMINNE PODATKI 
i OPŁATY w 2008 r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

Podczas sesji Rady Gminy w Klimontowie, która odbyła się 5 listopada br., zostały podjęte uchwały określające 
stawki opłaty targowej, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.



GŁOS KLIMONTOWA

Tak śpiewali zawodnicy drużyny 
Klimontowianki 11 listopada po  wysoko 
wygranym ostatnim meczu rundy jesiennej 
w wyjazdowym meczu  z drużyną Strzelca 
Chrobierz 5:1. Na zawodników w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Klimontowie 
czekało skromne przyjęcie zorganizowa-
ne przez Zarząd LKS Klimontowianka. 
W oficjalnym zakończeniu rozgrywek run-
dy jesiennej o mistrzostwo klasy „A” gru-
py III uczestniczyli goście: Wójt Gminy 

Tabela po rundzie jesiennej 
sezonu piłkarskiego 2007-2008 Klasa „A”

Grupa III
  1. Klimontowianka Klimontów 13 35 41:9
  2. Zryw Zbigniewice 13 28 44:10
  3. Jawornik Gorzków 12 22 17:11
  4. Piast Osiek 13 21 29:15
  5. Piast Stopnica 13 21 27:16
  6. Źródło Solec Zdrój 13 17 20:32
  7. Baszta Rytwiany 12 17 25:27
  8. GKS Szydłów 13 16 22:19
  9. GKS Łoniów 13 16 13:13
10. Sokół Jachimowice 13 15 15:17
11. Polesie Wiązownica 12 14 17:33
12. Strzelec Chrobierz 13 11 17:34
13. Świt Działoszyce 12  7 15:36
14. GKS Koniemłoty 13  6 16:46
Najlepszym strzelcem w drużynie LKS Klimon-
towianka jest Rafał Krakowiak – zdobywca 16 
bramek.

Zarząd LKS Klimontowianka w Klimon-
towie składa serdeczne podziękowania:

- Wójtowi i Radzie Gminy w Klimontowie
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych
- Firmie „Kon-Kar” Doroty i Andrzeja 

Goździewskich
- Firmie „Dachy” Pawła Sośniaka
- Doktorowi Dariuszowi Kwapińskiemu
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
- wszystkim tym, którzy pomagają w pro-

wadzeniu statutowej działalności klubu.

Członkowie zarządu: 
Prezes  Artur Ferens
Wiceprezes Dorota Goździewska 
Kier. drużyny Piotr Ziomek
Sekretarz Piotr Lipiński
Członkowie Marcin Śledź
  Tomasz Ferens
  Zbigniew Ciepliński

Stoją od lewej: kierownik drużyny Piotr Ziomek, wiceprezes Dorota Goździewska, prezes 
Artur Ferens, Krzysztof Dywan, Łukasz Chwała, Łukasz Pawłowski, Łukasz Sajda, Ro-
bert Brzyszcz, Wojciech Gawryś, trener Rafał Kodyra. W dolnym rzędzie od lewej: Dariusz 
Krawczyk, Maciej Psiuch, Tomasz Szmuc, Mirosław Baran, Daniel Ferens, Michał Ferens, 
Rafał Krakowiak, Piotr Polit. W drużynie grają ponadto: Mateusz Słowiński, Grzegorz 
Gawryś, Dominik Skórski, Sylwester Rowiński.

Klimontów Ryszard Bień oraz jego zastęp-
ca Adam Przybylski. Niewątpliwym za-
skoczeniem dla zawodników było powita-
nie ich na progu GOK przez Klimontowską 
Kapelę która odśpiewała chóralne „Sto lat”. 

Spotkanie w gronie zawodników, człon-
ków zarządu, gości zaproszonych , sponso-
rów i przyjaciół przebiegało w miłej, spor-
towej, pełnej radości atmosferze. Wszyscy 
życzyli drużynie awansu do klasy okręgo-
wej na wiosnę.

KLIMONTÓW MIASTO LIDERA
SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy w Klimontowie zawiadamia, że w dniach 

8-9 grudnia (sobota-niedziela) br. w godz. 900-1200 
w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO w Klimontowie 
przy ul. Krakowskiej 15 będą przyjmowane wnioski 

o wydanie dowodów osobistych.
Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków o nowy dowód 
powinny zgłosić się osobiście. Prosimy zabrać ze sobą:
— dwie fotografie,
— odpis skrócony aktu małżeństwa lub odpis skrócony aktu 

urodzenia (w zależności od stanu cywilnego),
— dotychczasowy dowód osobisty.
Opłata za wyrobienie dowodu osobistego wynosi 30 zł.

OSTATECZNY TERMIN WYMIANY DOWODÓW 
OSOBISTYCH UPŁYWA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Wójt Gminy Klimontów
Ryszard Bień

Uroczyste otwarcie nowe-
go placu zabaw pod nazwą 
„Środowiskowe Centrum Zabaw 

dla Dzieci” odbyło się 29 października 2007 
roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie. Wraz z uczniami oddziałów przed-
szkolnych, klas pierwszych i czwartych 
Panie z kształcenia zintegrowanego przy-
gotowały krótki program artystyczny pro-
mujący zdrowy styl życia i bezpieczne ko-
rzystanie z placu zabaw. Wiersze, piosen-
ki i układy taneczne zachęcały zgromadzo-
nych uczniów do czynnego spędzania wol-
nego czasu i uprawiania sportu. 

To wspaniałe miejsce do zabawy dla 
małych dzieci zostało zorganizowane w ra-
mach programu „Działaj lokalnie” współfi-
nansowanego przez Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Projekt 
został opracowany i realizowany od kwiet-

nia do października 2007 roku przez nauczy-
cieli kształcenia zintegrowanego Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w 
Klimontowie. W ramach projektu podejmo-
wano szereg zadań i działań. 

Ogłoszono i zorganizowano konkurs 
plastyczny „Plac zabaw moich marzeń”, 
w którym brali udział uczniowie klas 0–
–III naszej szkoły. Zebrano 40 prac, spo-
śród których wyłoniono trzy najlepsze. 
Pierwsze miejsce zajęła praca uczenni-
cy Aleksandry Szypenbejl z kl. IIa, dru-
gie miejsce zajęła praca uczennicy  Pauliny 
Sierant z kl IIc, a trzecie miejsce praca 
uczennicy Kingi Goździewskiej z kl. IIa.

Dzięki zaangażowaniu i pomocy ro-
dziców został przygotowany teren, na któ-
rym powstał plac zabaw. Aby zachęcić spo-
łeczność lokalną do czynnego włączenia się 
w realizację projektu przygotowano plaka-
ty i informacje dotyczące „Środowiskowego 
Centrum Zabaw dla Dzieci”, które przesła-
no do KRUS, Powiatu Sandomierskiego 
oraz do Komisji do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 
Gminy w Klimontowie.

Najwspanialszą jednak okazją do pro-
mocji projektu okazał się VI Gminny 
Piknik Rodzinny odbywający się cyklicz-
nie w pierwszą niedzielę czerwca każde-

go roku. Zgromadzeni rodzice, ucznio-
wie i  zaproszeni goście mieli okazję brać 
udział w licznych konkursach, turnie-
jach i pokazach przygotowanych przez 
uczniów naszej szkoły. Ponadto rodzice 
uczestniczyli w spotkaniu z lekarzem, po-
licjantem, strażakiem i przedstawicielem 
KRUS dotyczącym bezpieczeństwa dzieci 
w czasie wakacji i prac polowych. W trak-
cie Pikniku członkinie miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprezentowały swój 
dorobek artystyczny oraz umiejętności ku-
linarne. Nauczyciele i rodzice przygoto-
wali cegiełki, które rozprowadzano pod-
czas pikniku oraz uroczystości szkolnych 
z udziałem zaproszonych gości i władz lo-
kalnych. Łączny dochód ze sprzedaży ce-
giełek wyniósł 1.034 zł.

Plac zabaw nie powstałby, gdyby nie 
było wsparcia i pomocy finansowej ze stro-
ny władz gminy, rodziców, przedsiębiorców 

i ludzi dobrej woli darczyńców. Ośrodek 
Promowania  Przedsiębiorczości w San-
domierzu dofinansował projekt w kwocie 
3.000 zł. Pozostałe środki potrzebne na wy-
posażenie placu zabaw pozyskano ze środ-
ków przekazanych przez samorząd lokal-
ny – 3.074.40 zł, Radę Rodziców – 3.089.66 
zł, przedsiębiorców – 200 zł. Zgromadzone 
środki pozwoliły na zakup elementów pla-
cu zabaw, a po zamontowaniu i dokona-
niu przeglądu sprzętu pod względem BHP 
„Środowiskowe Centrum zabaw dla Dzieci” 
zostało przekazane tym, którym ma służyć. 
Całkowity koszt projektu zamknął się kwo-
tą 10.398,06 zł. 

Mamy nadzieję, że nasze starania i wy-
siłek nie pójdą na marne. Dzieci mają oka-
zję do czynnego i bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Liczymy na dalszą pomoc ludzi dobrej woli 
o wielkim sercu, aby z każdym kolejnym 
rokiem plac zabaw mógł wzbogacać się 
o nowe elementy. Korzystając z okazji jesz-
cze raz dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
których wsparcie finansowe i pomoc przy-
czyniły się do powstania tego wspaniałe-
go miejsca. Niech podziękowaniem będzie 
uśmiech wesołego, szczęśliwego i zdrowe-
go dziecka.

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT

ŒRODOWISKOWE CENTRUM ZABAW 
DLA DZIECI    –    JU¯ OTWARTE!


