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Redakcja: – Plakaty nawołujące do referendum nie są 
podpisane, czy jednak wiadomo kto stoi za tą inicjatywą?

Adam Przybylski: – W listopadzie 2006 roku przegrał 
wybory były wójt Bogusław Mrozowski i do dnia dzisiej-
szego nie może się z tym pogodzić. Jątrzy, podburza i za 
wszelką cenę chce wrócić do władzy. Zarzuty, jakie są sta-
wiane w stosunku do obecnego Wójta Gminy Klimontów 
świadczą, że zarówno radny Kazimierz Polit, który przewo-
dzi grupie referendalnej, jak też znajdujący się w niej sołtysi 
nie wiedzą, co się dzieje na sesjach Rady Gminy lub po pro-
stu nie rozumieją tego, co się do nich mówi.

W czasie kampanii wyborczej obecny wójt Ryszard Bień 
obiecywał utrzymanie szkół podstawowych na tym samym 
poziomie, poprawę i rozbudowę infrastruktury komunal-
nej w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji, dbałość 
o obiekty użyteczności publicznej, pomoc najuboższym, 
tworzenie nowych miejsc pracy, budowę obiektu sportowe-
go, pełnienie funkcji za 800 zł, współpracę ze społeczno-
ścią lokalną, przejrzystą Gminę.

Mija drugi rok kadencji i te obietnice są sukcesywnie 
wcielane w życie. Mimo donosów i paszkwili wysyłanych 
przez byłego wójta do władz różnych szczebli, oceniających 

W niedzielę 22 czerwca br. mieszkańcy gminy Klimontów (i nie tylko) bawili się wokół kąpieliska przy 
zbiorniku w Szymanowicach.                    Szczegóły i fotoreportaż na stronie 4

OTWARCIE SEZONU W SZYMANOWICACH

W tym roku szkolnym ostatni 
dzwonek w szkołach zabrzmiał 
20 czerwca. Uczniowie odebra-
li świadectwa, dyplomy i gratu-
lacje, nauczyciele – podziękowa-
nia i kwiaty.

Podziękowania, gratulacje 
i kwiaty otrzymali także rodzi-
ce oraz ci, którzy w jakiś spo-
sób pomogli szkołom. Wie-
lu uczniów dostało świadectwa 
z wyróżnieniem, tzw. paskiem. 
Aby je otrzymać należy uzyskać 
średnią z przedmiotów mini-
mum 4,75. Odebranie świadectw 

NIECH ŻYJĄ
WAKACJE!!!

PO CO NAM REFERENDUM 
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KLIMONTÓW?

– rozmowa z ADAMEM PRZYBYLSKIM Zastępcą Wójta Gminy Klimontów o zarzutach stawianych przez organizatorów referendum

„Wielką sztuką jest umieć jed-
noczyć” – tak brzmiało motto prze-
wodnie Pikniku Rodzinnego, dru-
giej już w dziejach naszej szkoły 
imprezy środowiskowej, która od-
była się 8 czerwca br. Pielęgnowana 
jest w ten sposób tradycja Dnia Mat-
ki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Jest 
to impreza wyróżniająca się wśród 
innych imprez szkolnych przede 
wszystkim rozmachem, ilością lu-
dzi zaangażowanych w jej powsta-
nie, jak również ilością uczestników 
widowiska. Dzień imprezy jest co 
roku poprzedzony żmudnymi przy-
gotowaniami wymagającymi czasu, 
wielkiego zaangażowania nauczy-
cieli, uczniów jak również rodziców. 
Nie inaczej było i tym razem.

OSSOLIŃSKIE KLIMATY

to także dobry moment, by wy-
różnić najlepszych uczniów – za 
udział w olimpiadach, konkur-
sach, zawodach – oraz podzię-
kować nauczycielom za ich trud 
włożony w edukację młodych 
Polaków.

Rozpoczęły się ponad dwu-
miesięczne wakacje. Wszystkim 
uczniom życzymy, abyście nad-
chodzący czas wakacji wyko-
rzystali jak najmądrzej. Życzy-
my pięknej pogody, wspaniałych 
przygód i szczęśliwego powrotu 
do szkoły.

Szkoła Uczniowie Absolwenci Świadectwa
z paskiem

PSP Klimontów
z filiami 500 101 93

PSP Nawodzice 64 11 8

Szkoła w Konarach 39 9 7

Gimnazjum 397 140 63

ZSP Klimontów 371 122 12Program imprezy był bardzo obszerny, ale wszystko udało się zreali-
zować pomimo tego, że plany pokrzyżowała burza połączona z ulewą.CIĄG DALSZY NA STRONIE 3

władze gminy na forum wojewódzkim i centralnym, pra-
ca Urzędu Gminy przebiega prawidłowo i posuwa się w do-
brym kierunku.

Ludzie ci dla władzy próbowali nawet doprowadzić do 
zwrotu dotacji na remonty dróg po szkodach powodzio-
wych z 2001 roku. Nie ważne tu było dobro gminy – dopro-
wadzili do tego, że nie możemy się więcej ubiegać o dofi-
nansowanie na poprawę dróg po powodzi z 2001 r., a dużo 
było jeszcze do zrobienia.

– Najpoważniejszym zarzutem stawianym przez opo-
nentów jest niewłaściwa polityka oświatowa, w tym likwi-
dacja trzech szkół filialnych.

– Reforma oświatowa to nie pomysł władz gminnych, 
a już na pewno nie obecnego wójta. Szkoły, które mają 
mniej niż stu uczniów stają się szkołami deficytowymi. To 
nie wójt o tym decyduje, tylko ekonomia poprzez pieniądze, 
jakie gmina dostaje na utrzymanie ucznia.

To właśnie niewłaściwa polityka wobec szkół w po-
przedniej kadencji doprowadziła do tego, że podjęto ta-
kie działania, jakie były niezbędne dla ratowania finansów 
gminnych. To niewłaściwa polityka kadrowa prowadzona 
w szkołach przez poprzedniego wójta doprowadziła gminę 

na skraj bankructwa. To zatrudnianie znajomych i rodziny 
stało się powodem odwołania niektórych pań dyrektorek. 
To złe zarządzanie szkołami i filiami powodowało, że sub-
wencja oświatowa nie wystarczała na wydatki w oświacie – 
a były to nie małe sumy, przekraczające milion zł rocznie!

Wszędzie zamykane są małe szkoły, zwłaszcza w gmi-
nach biednych, tak jak nasza, bo nas na to nie stać. Pró-
bowano to zrobić już w poprzedniej kadencji, tylko wtedy 
wójt stchórzył i wycofał się z tego na sesji, na której miały 
być podjęte decyzje.

W tej kadencji wójt Ryszard Bień wspólnie z Radą Gmi-
ny odważnie podeszli do problemu szkół, bo tylko racjo-
nalnie opracowana sieć szkół daje możliwości dobrej nauki 
i zmniejszenie dofinansowania z budżetu gminy, które się-
gało 1 mln 200 tys. zł. Trzeba było wybrać: czy dopłaca-
my coraz więcej do szkół czy też przeznaczymy więcej na 
gminną infrastrukturę.

Już dzisiaj widać, że krok w tym kierunku daje pozy-
tywne rezultaty: nauczyciele nie czekają na pieniądze – za-
równo te, które im się należą za pracę, jak też i te z fundu-
szu socjalnego.

CIĄG DALSZY NA STRONIE 2
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Uciążliwość dojazdów zawsze będzie 
i ten problem jest na bieżąco rozwiązywany. 
Dlatego rozwiązano umowę z panem Poli-
tem, ponieważ zabierał w jednym kursie 
zbyt dużo dzieci, by nie jeździć dwa razy. 
Ale wtedy nie martwił się pan radny jako-
ścią dowożenia i tym, że nie ma opiekuna – 
a dzisiaj zmienił zdanie, gdy umowa z jego 
synem została rozwiązana.

Ilość uczniów w szkole podstawowej 
w Klimontowie niestety maleje, tak jak 
i w innych szkołach, a likwidacja oddzia-
łów to skutek niskiej demografii i braku 
uczniów, które wymuszają na dyrekcji takie 
posunięcia. To klasy łączone, jakie musia-
łyby powstać w zlikwidowanych filiach, ob-
niżyłyby poziom nauczania, a nie stanie się 
tak przy obecnych klasach 26-osobowych. 
A ilość etatów jest podyktowana ilością 
uczniów, na którą władze gminy nie mają 
wpływu i nie wynika to z obojętności wła-
dzy wobec zwalnianych nauczycieli.

– Drugi z zarzutów dotyczyć ma nie-
odpowiedzialnego zarządzania finansami 
gminy, a przede wszystkim lekceważenia 
procedur i przepisów prawa.

– To brak przejrzystych procedur zwią-
zanych z utrzymaniem dróg był traktowa-
ny jako norma przez poprzednie cztery lata, 
a że sprzętu w ogóle na drogach nie było 
przez całą kadencję, to i pan radny pewnie 
nie ma pojęcia jak się to powinno rozliczać.

Wójt Ryszard Bień mając uzasadnione 
wątpliwości związane z pracą poprzedni-
ka, wystąpił z tym do sądu, stąd kuriozal-
ny zarzut niepotrzebnych wydatków, choć 
koszty sądowe nie stanowią wielkich kwot 
w naszym budżecie, w przeciwieństwie do 
2 mln zł kredytu jaki musiał zostać wzięty 
dla ratowania budżetu gminy. Budżetu, któ-
rego autorem był poprzednik pana Bienia, 
a każdy radny i każdy obywatel może sobie 
sięgnąć w internecie do naszego Biuletynu 
Informacji Publicznej, aby zobaczyć jakie 
koszty takiego gospodarowania poprzedni-
ka pokryto tym kredytem.

Dzieci dowozili tylko ci, którzy mieli 
ważne umowy, ponieważ tylko na tej podsta-
wie dostawali wynagrodzenie za swoją pra-
cę. Nie dowoził tylko syn naszego pana rad-
nego Kazimierza Polita, ponieważ zrezygno-
wano z jego wątpliwej jakości usług. Proce-
dury przetargowe także są do prześledzenia 
na stronie internetowej BIP naszego urzędu.

W tej chwili nie są jeszcze dostępne pie-
niądze unijne i opowiadanie o czymś, cze-
go nie ma jest czystą utopią. Jakoś poprzed-
ni wójt nie miał tyle polotu w pozyskiwa-
niu środków, jak obecnie w wypisywaniu ile 
nie zrobił następca. Skoro przez cztery lata 
tak niewiele zrobiono, to czemu teraz pisze 
się jednym tchem o inwestycjach na kwo-
tę ok. 50 mln zł? Chyba tylko po to, by po-
stawić kolejny absurdalny zarzut. Zastana-
wiające jest, co na sesjach Rady Gminy ro-
bią niektórzy panowie sołtysi i sam pan rad-
ny – bo tam z reguły najwięcej się mówi na 
ten temat.

Budżet gminy mógłby być zasilany także 
z podatków, gdyby przyjąć stawkę wg GUS 
– czyli 58 zł za kwintal żyta. Rada Gminy 
obniżyła jednak tą cenę do 30 zł i tym sa-
mym mamy najniższy podatek rolny w po-
wiecie sandomierskim. Skutki tego obniże-
nia stały się jednak dla budżetu dużo bar-
dziej dotkliwe po obniżeniu subwencji ogól-
nej – czyli dotacji dla gminy Klimontów ze 
skarbu Państwa. Być może pan radny Polit 
nawet taką obniżkę odczuwa boleśnie, bo od 
roku 2000 nie płacił podatków – były wójt 
hojną ręką umarzał mu zarówno podatek 
rolny, jak też od środków transportowych.

Jak kulą w płot trafiono natomiast z za-
rzutem wzrostu podatku od nieruchomo-
ści i od środków transportowych, które nie 
zostały zmienione. Widać po raz drugi pan 
radny i panowie sołtysi spali na tej sesji – 
chociaż nie, o swoje busy pan Polit zadbał 
i rzeczywiście obniżył sobie stawkę.

– Zarzut braku należytej staranno-
ści w gospodarowaniu mieniem gminnym 
wspierany jest przykładami braku koncep-
cji zagospodarowania budynku byłej szko-
ły zawodowej czy nieruchomości po by-
łym obwodzie drogowym, a remonty dróg 
zastąpione zostały zasypywaniem ich od-
padem hutniczym, narażającym ponoć 
mieszkańców na pylicę płuc...

– Zarzut braku należytej staranności 
w gospodarowaniu mieniem gminnym jest 
nadzwyczaj cyniczny, jeśli się wie, że dba-
łość poprzednika ograniczała się wyłącz-
nie do sprzedaży. Sprzedano wszystko, co 
się dało: cegielnię Tenczynopol (którą te-
raz można odkupić, bo właściciel chce tyl-
ko 300 tys. zł), 15 hektarów łąk (czyż nie 
po koleżeńsku, gdy dzisiaj mamy kupować 
działki pod obwodnicę i można było zosta-
wić je na wymianę), wszystkie rolne działki 

na osiedlu, a teraz nie ma gdzie zrobić placu 
zabaw (z czego też czyni się zarzut).

Wójt Ryszard Bień doprowadził do prze-
jęcia starej szkoły zawodowej, terenu po ob-
wodzie drogowym, zagospodarował kąpieli-
sko, stara się o wykup działek na potrzeby 
gminy. Wykonanie projektów na zagospo-
darowanie tych budynków i placów nie trwa 
miesiąc, a w niektórych wypadkach nawet 
nie rok lecz dłużej. Po raz kolejny pan rad-
ny i panowie sołtysi nie dotrwali do tych czę-
ści sesji, na których o tym mówiono. Wła-
dze gminy po to nabyły nieruchomości, aby 
je właściwie zagospodarować. Zostały one 
przejęte w roku 2008, i prace nad projektami 
już są rozpoczęte.

Remonty dróg zostały podjęte po czte-
rech latach nic nie robienia – bo czy ktoś wi-
dział wcześniej równiarkę na drodze, czy 
ktoś równał przywiezione materiały? Chy-
ba nie, to pewnie dlatego pan radny ma dzi-
siaj wątpliwości, kiedy się remontuje na bie-
żąco a odpad hutniczy ma wszystkie wyma-
gane prawem certyfikaty, że jest dobrym ma-
teriałem drogowym.

Kolejkę wąskotorową, a właściwie tere-
nem po niej zajął się właśnie dopiero pan wójt 
Bień wspólnie z panem Longinem Bokwą 
z firmy Dolomity. Gdzie był jego poprzednik 
przez cztery lata swojej kadencji, że nie zrobił 
nic w tej sprawie?

Pan radny Polit wcześniej z byłym panem 
wójtem mogli stworzyć przez cztery lata nie 
jedną koncepcję rozwoju gminy. Nie zosta-
wili nic, pewnie nie mieli żadnej koncepcji. 
Ich podstawowa zasada działania polegała na 
tym, aby „rozdać” po kawałku drogi przed 
wyborami, to może wybiorą – a teraz doma-
gają się aby kończyć to, co zaczęto na kredyt, 
bo oni o środkach po prostu nie pomyśleli.

– Brak koncepcji rozwoju gminy jest 
kolejnym zarzutem, a to co opracowano 
dotychczas określa się mianem „poboż-
nych życzeń” wobec niepozyskania fundu-
szy unijnych.

– To wójt Ryszard Bień doprowadził do 
tego, że w krótkim czasie powstały opra-
cowania niezbędne właśnie do wystąpienia 
o środki unijne takie jak „Strategia Rozwoju 
Gminy Klimontów na lata 2008-2013” czy 
„Strategia rozwoju turystyki”, a w opraco-
waniu jest plan rewitalizacji Klimontowa. 
Dopiero opracowanie tych planów jest pod-
stawą do wystąpienia o środki unijne, a nie 
odwrotnie. Nie można czynić zarzutu nie-

udolności gminie, że skrupulatnie spełnia 
wymogi unijne i robi wszystko, aby uzyskać 
wszelkie możliwe dofinansowania, jakie są 
w naszym zasięgu – nawet tak drobne, jak 
na drogi śródpolne w wysokości 20 tys. zł. 
Cztery lata nie sięgano po te środki – czy-
li na tym straciliśmy 80 tys. zł, a nie na są-
dach i komornikach.

– Jednym z ostatnich zarzutów jest nie-
właściwa polityka kadrowa w Urzędzie 
Gminy.

– Polityka kadrowa Urzędu Gminy jest 
jak najbardziej właściwa a każdy konkurs 
na stanowiska ogłaszany jest na stronie in-
ternetowej BIP Urzędu Gminy Klimontów. 
Tam były ogłaszane konkursy na stano-
wiska dyrektora GOK, dyrektora gminnej 
biblioteki, inspektora ds. drogownictwa. 
Mimo szumnych zapowiedzi i wielkiego 
zainteresowania na każde z tych stanowisk 
wpłynęło jedynie po dwie oferty. Żadna 
z tych osób nie pracowała w firmie Klim-
-Gaz i nie została zatrudniona po znajomo-
ści tylko w wyniku wygranego konkursu. 
Są ogłaszane następne konkursy i wszyscy 
zainteresowani będą mogli składać poda-
nia – lecz muszą spełniać określone w kon-
kursie warunki.

– I nikt w ciągu tych dwóch lat nie zo-
stał zatrudniony w Urzędzie Gminy z firmy 
Klim-Gaz?

Pracuje w UG były pracownik firmy 
Klim-Gaz. Jest to pracownik gospodar-
czy. Chętnie zatrudnimy jeszcze jedną oso-
bę w ramach PFRON-u na stanowisko go-
spodarcze lub na stanowisko ds. promocji, 
gdzie obecnie jest dużo pracy. Warunkiem 
jest jednak nie praca w Klim-Gazie lecz 
grupa inwalidzka i chęć do pracy.

– A zarzut lekceważącego i aroganckie-
go stosunku do mieszkańców?

Lekceważący stosunek do mieszkańców 
mają organizatorzy referendum, myśląc że 
ludzie dadzą się nabrać na ich wątpliwą tro-
skę o gminę, i do tego troskę kosztowną, bo 
na samo referendum trzeba będzie wydać 
ok. 20 tys. zł nie mówiąc już o kosztach sa-
mych przyspieszonych wyborów, do których 
i tak dojdzie za dwa lata. Nie przerywa sie 
maratonu w połowie biegu. 

Poczekajcie panowie i panie te dwa 
lata i wtedy pokażcie, co potraficie. Te-
raz ośmieszacie siebie i gminę takimi ar-
gumentami.

– Dziękujemy za rozmowę.

Założeniem programu jest udostępnienie społeczeństwu 
możliwości aktywnego uprawiania sportu, wiąże się to z ko-
niecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez 
budowę obiektów sportowych, przeznaczonych do masowe-
go użytku, zarządzanych głównie przez samorządy.

Zgodnie z programem w skład kompleksu wchodzić 
będą:
• boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 

30x62 m;
• boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej 

i piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanowa o wymia-
rach 18x32 m;

• budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60 m. kw.
Całość kompleksu będzie oświetlona i ogrodzona. Pla-

nowany teren inwestycji to plac położony między przystan-
kiem PKS a stadionem.

Złośliwy chochlik dziennikarski sprawił, że w ostatnim 
numerze naszej gazety pojawiło się kilka błędów, które wy-
pada nam teraz sprostować. 

W relacji z II Biegu Najdłuszą  Aleją Kasztanową w Eu-
ropie o „Liść Kasztanowca” w tabeli wyników na 2500 m 
zamienił ze sobą pozycje kobiet i mężczyzn – co zapewne 
zauważyli uważni Czytelnicy. Zamiast napisać, że Andrzej 
Borycki wręczał nagrody wraz z Markiem Barglem (mię-
dzy innymi), podaliśmy, że ufundował on wraz z nim napo-
je dla zawodników. 

Pragniemy teraz już prawidłowo poinformować, że na-
grody zwycięzcom wręczał wraz z Wójtem Gminy Ryszar-
dem Bieniem, dyrektorką PSP Klimontów Elżbietą Czaj-
kowską i Markiem Barglem także Andrzej Borycki, 
a samemu Markowi Barglowi należą się podziękowania za 
ufundowanie napojów dla zawodników. Dla porządku mu-
simy także przyznać, że w numerze 79 „GK” trzeci odcinek 
cyklicznych „Warsztatów dziennikarskich” oznaczony zo-
stał jako drugi...

W imieniu chochlika wszystkich zainteresowanych ser-
decznie przepraszamy i obiecujemy poprawę.

Z okazji Dnia Dziecka wychowankowie Przedszkola Sa-
morządowego w Klimontowie zostali zaproszeni przez pań-
stwa Lisę i Bogusława Gorczyców do Górek Klimontow-
skich. W ten dzień blisko 70-ro dzieci miało okazję przenieść 
się w zaczarowany świat księżniczek i książąt. Piękne słońce 
przygrzewało dzieciom podczas skoków na trampolinie, ka-
ruzeli, huśtawkach i wielu innych zajęciach. Zabawy i kon-
kursy podczas „Królewskiego Dnia Dziecka” przeprowadziła 
Grażyna Sierant, a Lucyna Furmanek sprawiła natomiast, że 
na pałacowym dziedzińcu pojawiły się motylki, żabki, diabeł-
ki i wiele innych pomalowanych przez nią postaci. Daniel Fe-
rens przygotował oprawę muzyczną oraz zawody sportowe, co 
w szczególności zaciekawiło chłopców rządnych zwycięstwa 
i jak najlepszego zaprezentowania się przed księżniczkami.

Wszystkie dzieci otrzymały od państwa Gorczyców upo-
minki w postaci słodyczy i zabawek. Wyczerpani, ale peł-
ni wrażeń, entuzjazmu i euforii wróciliśmy do przedszko-
la, gdzie czekali już stęsknieni rodzice. Był to najpiękniejszy 
Dzień Dziecka, jaki nie tylko nasi wychowankowie, ale i per-
sonel przedszkola zapamiętają na zawsze.

BARBARA FOCH

PO CO NAM REFERENDUM 
W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KLIMONTÓW?

– rozmowa z ADAMEM PRZYBYLSKIM Zastępcą Wójta Gminy Klimontów o zarzutach stawianych przez organizatorów

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

SPROSTOWANIEDZIEŃ DZIECKA W GÓRKACH Gmina Klimontów 
przystąpiła do programu

 „Moje Boisko – Orlik 2012”
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W niedzielne popołudnie na 
placu przed szkołą zgromadzi-
li się licznie rodzice, nauczyciele, 
uczniowie, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz zaprosze-
ni goście. Po okolicznościowym 
przemówieniu kierownik Joanny 
Brzyszcz na scenę wyszli ucznio-
wie klas IV-V, którzy zaprezento-
wali program artystyczny. Następ-
nie w pięknych strojach małpek 
na tle dżungli zaprezentowali się 
uczniowie młodszych klas w hu-
morystycznej inscenizacji pt. „Ba-
jeczka o małpce”. Rodzice i go-
ście nie szczędzili braw wspania-
łym wykonawcom.

Kolejnym punktem progra-
mu były improwizowane działa-
nia ratowniczo-gaśnicze przygo-
towane przez Jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Klimon-
towie, Krobielicach, Zakrzowie, 
Wilkowicach i Ossolinie. Uczest-
nicy imprezy zebrali się na przy-
szkolnym boisku i z dużym zainte-
resowaniem oglądali tę niewątpli-
wie dużą atrakcję pikniku.

Po udanej akcji ratowniczej, 
kiedy emocje nie zdążyły jesz-

cze opaść, na uczestników czeka-
ła kolejna wielka atrakcja. Na bo-
isko szkolne zajechały – robiąc 
niesamowite wrażenie – stalowe 
rumaki: motocykle harleye. Każ-
dy mógł z bliska dokładnie przyj-
rzeć się tym niezwykłym maszy-
nom, a nawet skorzystać z krótkiej 
przejażdżki.

Potem entuzjazm wzbudził po-
jedynek na miecze i szable, wy-
strzały armatnie oraz pokaz Tańca 
Dawnego w wykonaniu Rycerstwa 

Ziemi Staszowskiej na czele z kasz-
telanem Ciepielą. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się również 
pozostałe towarzyszące imprezie 
atrakcje. Uczestnicy niedzielnego 
festynu chętnie korzystali z prze-
jażdżki na kucyku oraz corocznej 
loterii fantowej. W mgnieniu oka 
wszystkie losy wysprzedano, a ich 
nabywcy nie mogli narzekać, gdyż 
nagrody były jak zawsze atrakcyj-
ne. Ogromnym powodzenie na-
szych milusińskich cieszył usytu-
owany na placu szkolnym powietrz-
ny zamek oraz trampolina. Uczen-
nice tutejszej szkoły zaprezentowa-
ły układy taneczne, do muzyki lu-
bianej i słuchanej. Można było po-
słuchać także piosenek w wykona-
niu solistów i zespołu działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultural-
nym w Klimontowie, a w zachwyt 
wprawił wszystkich taniec nowo-
czesny w wykonaniu klimontow-
skiej grupy.

W trakcie imprezy można było 
smacznie zjeść. Rodzice przygo-
towali na tę okazję wiele bardzo 
smacznych potraw: bigos, kiełba-
ski z grilla, chleb z masłem, serem 
lub smalcem wiejskim oraz ciasta.

Bardzo ważnym punktem im-
prezy były sportowe rozgrywki. 
Dzieci i rodzice zmagali się mię-
dzy sobą pokonując zadania spor-
towe. Główną konkurencją było 
przeciąganie liny. Wszyscy za-
wodnicy poszczególnych konku-
rencji otrzymywali wspaniałe na-
grody.

W trakcie imprezy rozpro-
wadzane były specjalne cegiełki 
z widokiem ossolińskiej szkoły – 
dochód z ich sprzedaży przezna-
czony zostanie na remont szkoły. 
W tym miejscu pragniemy podzię-
kować wszystkim, którzy w ten 
sposób wsparli nas finansowo. Ca-
łość zgromadzonych środków fi-
nansowych przeznaczona zostanie 
na potrzeby szkoły.

Po tak różnorodnej części ar-
tystyczno-sportowej pikniku za-
prosiliśmy wszystkich przybyłych 
gości do wspólnej zabawy, któ-
rą profesjonalnie poprowadził To-
masz Ferens. W tzw. międzycza-
sie gościliśmy również zawodni-
ków LKS Klimontowianka, któ-
rzy po wygranym meczu w Osieku 
świętowali z nami awans do klasy 
okręgowej.

Impreza nie mogła by się odbyć 
bez pełnej mobilizacji wielu osób: 
począwszy od kierownika szkoły, 
wszystkich nauczycieli, uczniów 
i rodziców aż po ludzi dobrej woli, 
wspierających naszą akcje na róż-
ne sposoby. Nad całością czuwała 
kierownik mgr Joanna Brzyszcz 
oraz przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Barbara Suroń. Część arty-
styczną klas starszych przygotowa-
ła mgr Jolanta Juda, klas młod-
szych – mgr Anna Skubis, deko-
racje i stroje – mgr Alicja Szem-
raj. Loterię fantową poprowadzi-
ła mgr Iwona Baran-Baraniak. 
Za rozgrywki sportowe odpowie-
dzialni byli mgr Paweł Saniawa 
i mgr Andrzej Aksamit. Kwiaty, 
które dzieci wręczyły Rodzicom 
i zaproszonym Gościom wykona-
ła mgr Magdalena Domoradzka. 

OSSOLIŃSKIE KLIMATY
Podczas imprezy pomagali licznie 
rodzice, którym za wszystko ser-
decznie dziękujemy.

Mamy nadzieje że tegorocz-
ny II Piknik z okazji Dnia Rodzi-
ny na długo pozostanie w pamię-
ci wszystkich uczestników i bę-
dzie przywoływał miłe wspomnie-
nia. Szkoła zaś będzie kojarzo-
na nie tylko z miejscem nauki, 
ale również zabawy dzieci i doro-
słych, miejscem do którego chęt-
nie będziemy kierować swoje kro-
ki i myśli.

OPRACOWAŁY:
MGR A. SKUBIS

MGR J. BRZYSZCZ

*  *  *
Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
Szkoły Podstawowej w Ossolinie 
pragną podziękować:
- Wójtowi Gminy Klimontów Ry-

szardowi Bieniowi
- Radzie Gminy Klimontów,
- Stowarzyszeniu „Bezpieczny 

Powiat Sandomierski”,
- Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych 
w Klimontowie,

- Państwu Dorocie i Andrzejo-
wi Goździewskim, właścicielom 
firmy KONKAR,

- Panu Mariuszowi Zarodzie, 
kierownikowi PZU SA w San-
domierzu,

- Państwu Danucie i Krzysztofo-
wi Nowosielskim, właścicielom 
sklepu w Ossolinie,

- OSP Klimontów, Zakrzów, Kro-
bielice, Wilkowice i Ossolin,

- Panom: R. Zimnickiemu, 
M. Salwa, A. Krasowskiemu, 
właścicielom firmy „GRACIK”,

- Pani Marii Kurkiewicz,
- Panu Rafałowi Staszewskiemu, 
- Panu Dariuszowi Nowosiel-

skiemu,
- Pani Barbarze Suroń, 
- Panu Markowi Polit,
- a także tym wszystkim, którzy 

pomagali i wspierali nas przy 
organizacji Pikniku.

Raz jeszcze dziękujemy!!!

Z okazji Dnia Dziecka na stadionie LKS 
Klimontowianka zorganizowany został 
1 czerwca festyn połączony ze świętowaniem 
Dnia Matki i Ojca. O godz. 1500 piłkarze co-
raz liczniejszej grupy kadetów LKS Klimon-
towianka rozegrali mecz piłki nożnej „FC 
Barcelona – Real Madryt”. Mecz był bardzo 
zacięty i po regulaminowym czasie gry za-
kończył się remisem. Rozstrzygnięciem mia-

ły dać rzuty karne, jednak i tu poziom był 
bardzo wyrównany i ostatecznie pojedy-
nek zakończył się remisem 6:6. Puchary dla 
obu drużyn na ręce kapitanów wręczył Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Bień. Młodzi 
piłkarze dostali także nagrody, których fun-
datorem był Marek Bargiel.

Po meczu dostaliśmy kolejną dawkę 
sportowych emocji. Rozegrany został mecz 

piłki nożnej o mistrzostwo klasy A pomię-
dzy drużynami LKS Klimontowianka – 
Zryw Zbigniewice. Zwycięstwem w tym 
meczu nad drugą w grupie drużyną mieli-
śmy przypieczętować swój awans do kla-
sy okręgowej. Niestety, sąsiedzi byli lepsi 
i mecz zakończył się wynikiem 1:2. Na po-
twierdzenie awansu czekaliśmy do następ-
nej niedzieli.

Po sportowych emocjach na muszli kon-
certowej wystąpiły dzieci i młodzież z ze-
społów działających przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w koncercie „Kocham Cię 

Mamo i Tato”. Po występie wszyscy dosta-
li dyplomy i certyfikaty za udział w zaję-
ciach w roku kulturalnym 2007/2008. Do-
datkowo Wójt Gminy nagrodził dziewczę-
ta z zespołów Gest i Fahrenheit nagroda-
mi w postaci dwutygodniowych kolonii let-
nich. Grupa Gest letni wypoczynek spę-
dzi w Międzywodziu, natomiast dziewczy-
ny z zespołu Fahrenheit wypoczywać będą 
w Sromowcach Wyżnych.

Do późnych godzin wieczornych trwała 
dyskoteka pod gwiazdami, na której zebra-
nych gości bawił DJ Tomek&Tomek.

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

FESTYN RODZINNY
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Uroczystego otwarcia sezonu 
letniego 2008 przy zalewie w Szy-
manowicach dokonał w niedzielę 
22 czerwca Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień, witając licznie 
przybyłych gości, a wśród nich Wi-
cewójta Gminy Samborzec Wie-
sławę Marzec z mężem, radnych 
Gminy Klimontów oraz przedsta-
wicieli mediów. Gorąco podzię-
kował za nawiezienie piachu wo-
kół kąpieliska panu Marcowi oraz 
za pomoc radnemu Zbigniewo-
wi Frejlichowi i tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tak pięknej perełki naszej 
Gminy.

Po oficjalnym otwarciu wy-
stąpiły dzieci z zespołów Gest 1 
i Gest 2, a swój dorobek artystycz-
ny pokazał zespół Fahrenheit. Dla 
przybyłych gości zagrała także 
Kapela Klimontowska i zaśpiewał 
zespół Wiarus.

Fani piłki nożnej mogli obej-
rzeć na nowopowstałym boisku 
mecz pomiędzy drużynami Szy-
manowic Dolnych i Szymanowic 
Górnych, który rozpoczął wyko-
paniem piłki Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień. Po zaciętej 
walce zwyciężyli zawodnicy Szy-
manowic Dolnych wynikiem 10:5. 
Kapitanom obu drużyn Wójt wrę-
czył po trzy piłki z życzeniami, 
aby jak najdłużej służyły. Przy ką-
pielisku powstało również boisko 
do piłki plażowej, gdzie odbyły się 
rozgrywki amatorów. 

Tomasz Ferens przeprowa-
dził konkursy plażowe dla dzie-
ci i wodny taniec na materacu 
dla dorosłych. Wszyscy zwycięz-
cy otrzymali z rąk Wójta nagrody 
rzeczowe, a biorący udział nagro-
dy pocieszenia. Nad bezpieczeń-
stwem fanów kąpieli czuwali ra-
townicy, strażacy OSP Klimontów 
i OSP Nawodzice oraz klimontow-
scy policjanci. Dodatkową atrak-
cja dla uczestników festynu były 
przejażdżki łodzią ratowniczą po 
kąpielisku.

Główną atrakcją wieczoru był 
wspaniały pokaz sztucznych ogni. 
Do późnych godzin nocnych naj-
wytrwalsi bawili się pod gwiaz-
dami przy muzyce dyskoteko-
wej. W niedługim czasie zostanie 
otwarta wypożyczalnia drobnego 
sprzętu wodno-sportowego.

Gmina Klimontów przystą-
piła do Konkursu na najbardziej 
bezpieczne i najlepiej zorganizo-
wane kąpielisko sezonu letnie-
go 2008 i mamy dużą nadzieję na 
wygraną.

OTWARCIE SEZONU W SZYMANOWICACH
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WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. V

WYWIAD

Motto:
,,Ja się Miłości swojej nie wypieram,
  Dla tej Ziemi żyję, kocham i umieram.”

Rosamond
Kocham tę Ziemię jak Matkę swoją, 

uwielbiam jej głęboką ciszę, szumiący gło-
śno wodospad i wdzięczny ptaków śpiew. 
Grabowiec to mój ukochany las niczym ro-
dzinny dom, w którym przeżyłem dzieciń-
stwo i młodzieńcze lata.

 ,,Gdzie się podziały nasze młode lata?
   Lata wiosenne, ciepłe i pogodne.”
Ciepło domowego ogniska i żar złoto-

-czerwonych płomieni ogniska na polanie, 
na które chrust zbierałem na Grabowcu. Pa-
miętam cudownie pachnące borowiki, czer-
wone kozaki, kurki, opieńki i zielone gąski, 
z których Mama przyrządzała wyśmienity 
sos i wyborną zupę grzybową z łazankami, 
najlepszą zupę na świecie. Jeszcze dziś czu-
ję cudowny zapach poziomek i jagód, z któ-
rych można wyczarować fantastyczne pie-
rogi z bitą śmietaną i cukrem słodkim jak 

Wywiad to rozmowa dziennikarza z kimś, kto 
jest osobą publiczną lub znajduje się w kręgu 
zainteresowań mediów. Rozmowa ta może 

mieć charakter rozrywkowy, służący poznaniu danej oso-
by, ale jest to też sposób pozyskiwania informacji od uczest-
ników wydarzeń, świadków, specjalistów i znawców dane-
go tematu.

Wyznacznikami wywiadu są:
- dialog dziennikarza i osoby udzielającej wywiadu,
- ciąg pytań przekazywanych w mowie niezależnej,
- funkcja perswazyjna i informacyjna.

Istnieją dwie odmiany wywiadu:
• wywiad-rozmowa – który jest jednorazowy, a rozmówca 

traktowany jest w sposób indywidualny;
• wywiad-ankieta – wielokrotnie przeprowadzany z dużą 

grupą osób, której zadaje się te same pytania. Jego celem 
jest uzyskanie zbiorowego portretu ankietowanych osób, 
uzyskanie opinii danej społeczności itp.

Aby przeprowadzić dobry wywiad, należy się do niego 
wcześniej przygotować – poznać problem, którego będzie 
on dotyczyć, znać informacje o rozmówcy oraz zaplanować 
wcześniej potencjalne pytania.

usta ukochanej dziewczyny. Nie zapomnę 
wspaniałego zapachu jeżyn (leśnych dzia-
dów) i czerwonych jak wino malin, z któ-
rych świetne soki i nalewki leżakują u mnie 
w piwnicy. Na Grabowcu szumią sędziwe 
dęby, buki i graby, kłaniają się nisko lamen-
tujące wierzby, drżą włoskie smukłe topo-
le, a wśród nich śpiewa wodospad. Nieste-
ty, bardzo zaniedbany i częściowo zasypa-
ny (dzikie wysypisko śmieci) czeka na przy-
wrócenie dawnego piękna.

Niezapomniane wiosenne majówki, ro-
mantyczne zabawy na leśnych polanach i 
nad pięknym górskim wodospadem, gdzie 
tańczyły urocze dziewczęta w ramionach 
przystojnych mężczyzn przy dźwiękach 
słynnych orkiestr Sierantów, Ziomkowskich 
i Krupów. Las na Grabowcu upodobali sobie 
Cyganie, których orientalne kolorowe wozy 
i romantyczne czarujące tabory stały na zie-
lonych polanach. Wieczorem płonęły ogni-
ska, a przy dźwiękach płaczącej hawajskiej 
gitary rozlegały się sentymentalne cygań-

skie pieśni. Idąc przez Grabowiec, spowi-
ty srebrzystym wartkim strumykiem płyną-
cym wśród szmaragdowych starych świer-
ków i brunatnych wyniosłych sosen dojdzie-
my do Julianowa, gdzie patrzą na nas zielo-
no-błękitne stawy niczym oczy zakochanej 
kobiety. Na tle lasu widnieje stara zaduma-
na gorzelnia, w której nie zachodzi już fer-
mentacja zacieru do produkcji spirytusu – 
mówią z żalem wytrawni znawcy i smako-
sze ,,ognistej wody”. Nazwa wioski pocho-
dzi od imienia właściciela –Juliana hr. Le-
dóchowskiego herbu Szaława. Pragnę przy-
pomnieć, że pałac w Górkach Klimontow-
skich wg projektu Henryka Marconiego zo-
stał wzniesiony przez Ledóchowskich, lecz 
dzięki małżeństwu przeszedł w posiadanie 
Karskich herbu Jastrzębiec. W podziemiach 
pokolegiackiego kościoła pw. św. Józefa w 
Klimontowie spoczywa Franciszek hr. Le-
dóchowski, dziadek błogosławionej Urszu-
li wyniesionej na ołtarze przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Jeden z potomków tego 
zacnego magnackiego rodu – Ben hr. Ledó-
chowski – mieszka w stanie Alberta w Ka-
nadzie, gdzie jest właścicielem sieci hote-

li. W Polsce przebywał 5 lat temu we wrze-
śniu, a korzystając z okazji złożył wizytę 
obecnym właścicielom pałacu – Państwu 
Elżbiecie i Andrzejowi Widuchom.

Na Grabowiec wracamy piękną modrze-
wiową aleją, z której ,,już tylko kilka drzew 
zostało z przepychu dawnych pióropuszy.” 
Rzeczywiście niewiele już pozostało tych 
przeuroczych starych drzew, o których za-
pomniał Wojewódzki Konserwator Przyro-
dy. Wiosna pierwej objawia się na Zagaju, 
Grabowcu i Wistkach – przyroda nie zapo-
mniała obdarować nas swym pięknem, po-
ezją i wspomnieniami. Jaśminy w bieli po-
stanowiły zachować tajemnicę miłości dla 
siebie. Cud Wiosny dotknął drzewa, któ-
re tak bardzo wycierpiały i przeszedł starą 
kasztanową aleją wiodącą do pałacu w Gór-
kach. Zatrzymał się przed wieczną lipą szu-
miącą na tle wieży pałacowej w parku. Dru-
ga ogromna lipa upiększa barokową kole-
giatę św. Józefa w Klimontowie. Nie zapo-
minajmy o tych przepięknych starych drze-
wach, które pamiętają powstania narodowe 
i są dziedzictwem naszej kultury.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

GRABOWIEC

Wśród wiosennych dat dwie wyróżniają się szczegól-
nie – to Dzień Matki i Dzień Dziecka. W Szkole Podsta-
wowej w Goźlicach dzieci i ich Mamy obchodziły swo-
je święto 3 czerwca. Utartym już od kilku lat zwyczajem 
dzień ten objęła swoim patronatem OSP w Goźlicach pod 
dowództwem Bogusława Pawlika. 

Strażacy przeprowadzili pokazy akcji ratunkowej pod-
czas pożaru w szkole oraz sprzętu strażackiego a także 
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dużo 
emocji wywołały zawody w polewaniu celu wodą przy 
użyciu węża strażackiego rozegrane między drużynami 
rodziców i nauczycieli. Zwyciężyli rodzice dokładniej tra-
fiając w cel.

Następnie odbyła się akademia przygotowana dla Mam 
przez wszystkich uczniów pod kierunkiem pań: Doroty 
Kity, Beaty Polit i Kingi Cieplińskiej. Złożyły się na nią 
wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów klas 0-V a także 
układ taneczny w wykonaniu dziewcząt z klas IV-V. 

Mamy zrewanżowały się przygotowaniem słodkiego 
poczęstunku w postaci ciast domowego wypieku. Nie za-
brakło też słodyczy od sponsorów, którymi byli w tym 
roku Piotr Gajek, Józef Adamczak i Bogusław Paw-
lik. Imprezę zakończyła dyskoteka, z którą przyjechali do 
Goźlic Marcin Śledź i Tomasz Ferens z klimontowskie-
go GOK-u. Oni też przygotowali dzieciom niespodziankę 
w postaci loterii, gdzie każdy los dawał możliwość wy-
grania czekolady a główną nagrodą był wielki pluszowy 
miś. Szczęśliwym właścicielem zabawki został Arek z IV 
klasy.

Zadowolone dzieci jeszcze długo wspominały atrak-
cje, jakie czekały na nich tego dnia.

Podczas wywiadu dziennikarz może korzystać z notat-
nika i dyktafonu, ale wprowadza to atmosferę sztuczną, roz-
mówcy denerwują się i próbują zmieniać ton swojej wypo-
wiedzi. Mikrofon jednym słowem niszczy naturalność.

Po zapisie przeprowadzonego wywiadu, należy oddać 
tekst do autoryzacji, czyli zatwierdzenia go przez rozmów-
cę. Dziennikarz nie ma prawnego obowiązku by to robić, 
ale nie może odmówić autoryzacji, gdy rozmówca go o nią 
poprosi. Zwykle unika się oddawania tekstu do sprawdze-
nia z tego powodu, że rozmówcy zmieniają swoje wypo-
wiedzi i zbyt mocno ingerują w przebieg rozmowy, czasa-
mi zmieniając ją całkowicie. Jednak autoryzacja ma swoje 
dobre strony i dla dziennikarza - w razie wytoczenia pro-
cesu sądowego o zniesławienie, autor wywiadu ma podpis 
rozmówcy zatwierdzający wypowiedziane przez niego sło-
wa. W wywiadzie najważniejsze są pytania, od nich zale-
ży przebieg rozmowy. Największe znaczenie ma początek 
wywiadu, czyli pierwsze pytanie. Musi ono zaskoczyć roz-
mówcę, być ciekawe, żeby zainteresować także czytelni-
ków. Pytania muszą być konkretne, szczegółowe i ciekawe. 
W dialogu takim lepszą pozycję zajmuje dziennikarz, który 
swoimi pytaniami kieruje rozmową w danym kierunku.

Wywiad może być poprzedzony krótkim zarysem syl-
wetki rozmówcy, jego dokonań lub problemu, jakiego doty-
czy konwersacja. Zakończenie wywiadu to zwykle grzecz-
nościowe „dziękuję”, od którego coraz częściej odchodzi 
się w kierunku trafnej puenty rozmowy, ale ostatnie zdanie 
może też należeć do rozmówcy.

AGNIESZKA KRUPA

opr. na podst.: J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 
1999; S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.

RODZINNIE
W GOŹLICACH

W kwietniu br. w Gimnazjum im. Papieża  Jana 
Pawła II w Klimontowie ogłoszony został konkurs po-
etycki pod hasłem: ,,Ojczyzna – wielka sprawa!”. Przy-
stępujący do konkursu uczniowie mieli za zadanie zre-
dagować teksty poetyckie o tematyce patriotycznej. 
Do konkursu przystąpiło 52 uczniów z różnych klas. 
Spośród zebranych tekstów wyróżnienia otrzymali: 
Agnieszka Chmielowiec, Konrad Cichoń, Karolina 
Wiatrowska, Piotr Wójcik, Mateusz Zaroda, Adrianna 
Zioło – uczniowie z klasy IIIb, Magdalena Rogala i Se-
bastian Michalik z klasy IIIc, Tomasz Stępień z klasy 
IIa, Paulina Beraś z IIb, Sebastian Zieliński z klasy Id 
oraz Wojciech Ślusarz z klasy Ia.

Wyróżnione teksty będziemy przedstawiać w kolej-
nych numerach naszej gazety.

Sebastian Zieliński
Gimnazjum kl. Id

ŚMIERĆ NA GRUNWALDZKIM POLU

Na zielonym grunwaldzkim polu

Wśród liści dębów wiekowych

Szumi wiatr swe opowieści

O rycerzach, co za Ojczyznę polegli

Walczyli do ostatniej krwi kropli

Szablami, mieczami, kopiami

Aby wolny był nasz kraj ojczysty

W szranki wciąż stawali z wrogami 

Wokół słychać było szczęk oręża

Ciągłe krzyki, ostatnie modlitwy

Pieszo, na koniach do boju ruszyli

Wszyscy mężczyźni 

Gdy zginęły tysiące rycerzy 

Zagrał wiatr w młodej dębinie 

Smutną pieśń żałobną

O patriotach co za Ojczyznę polegli

Na tym polu zielonym... grunwaldzkim
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We Wrocławiu odbył się 7-8 czerwca br. IX Ogólnopol-
ski Festiwal Młodych Piosenkarzy Budzik 2008, za udział 
w którym zespół Fahrenheit dostał specjalne wyróżnienie 
od jury. Sukces jest tym większy, gdyż udział w nim wzię-
ło kilkaset uczestników w różnych przedziałach wiekowych 
z całej Polski. Budzik to Festiwal z tradycją i z ugruntowa-
ną marką na mapie polskich festiwali dla dzieci i młodzie-
ży. Sponsorami wyjazdu Anety, Ani, Julii, Justyny, Karo-
liny i Sandry na festiwal byli Alicja Majewska i Włodzi-
mierz Korcz oraz Krzysztof Śmieszek.

Ludzie ze złymi nawykami i złym sposobem myślenia są 
słabi. Nie ulegaj im!
Szanuj swój organizm, nie pozwól swojemu ciału i umy-
słowi szkodzić.
Bądź sobą! Ty decydujesz o sobie!

Na rynku w Klimontowie 2 czerwca br. odbył się hap-
pening dzieci, młodzieży, nauczycieli ze szkół Gminy Kli-
montów oraz społeczności lokalnej.

Pomysłodawczyniami akcji były: Barbara Bzdyra, Bo-
żena Chłodnicka, Monika Cichoń, Joanna Bednarska, 
Małgorzata Dobko.

Młodzież i mieszkańcy Gminy Klimontów chcieli 
zwrócić uwagę środowiska lokalnego na problem narasta-
jącej agresji wśród młodzieży oraz zgubnych skutków uza-
leżnień i nałogów.

Mottem naszego spotkania były słowa piosenki ,,Tole-
rancja” Stanisława Sojki:

 „Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie,
 budować ściany wokół siebie – marna sztuka...”
Piosenkę tę wykonał Radosław Tomczak, uczeń kl. 

IIIa Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.
Z uczestnikami happeningu spotkali się:

- Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień,
- Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Dzięki zwycięstwu 0:1 w wyjazdowym 
spotkaniu z Piastem Osiek LKS Klimon-
towianka zapewniła sobie awans do kla-
sy okręgowej na jedną kolejkę przed zakoń-
czeniem rozgrywek. Z tej okazji w przerwie 
ostatniego spotkania kolejki Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień wręczył pucha-
ry i listy gratulacyjne dla drużyny Klimon-
towianki, trenera Rafała Kodyry oraz pre-
zesa klubu Artura Ferensa życząc im ko-
lejnych tak prestiżowych sukcesów. „Doce-
niając Wasz wysiłek i zaangażowanie w celu 
odniesienia tak spektakularnego sukcesu, 
jakim jest awans drużyny do klasy okrę-
gowej, w imieniu własnym oraz wszystkich 
mieszkańców gminy Klimontów pragnę zło-
żyć Panom serdeczne gratulacje i podzięko-
wania” – powiedział R. Bień. Po pokonaniu 

KULINARIA
SKŁADNIKI:

• 20 dkg mąki
• 12 dkg masła
• 12 dkg cukru
• 4 jaja
• 10 dkg migdałów

TORCIK TRUSKAWKOWY

blemów Alkoholowych Zdzisław Nowakowski,
- Dzielnicowy asp. Bogdan Zaroda,
- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesław Kwie-

cień,
- radni Gminy Klimontów,
- dyrektorzy Szkół z Gminy Klimontów,
- młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-

skiego w Klimontowie na czele z Dyrektor Elżbietą 
Czajkowską,

- młodzież ze szkoły Podstawowej z Konar na czele z Dy-
rektor Teodorą Baran-Kosmacińską,

- młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie na czele z Dyrektor Małgorzatą Kordyką,

- młodzież ze Szkoły Ponadgimnazjalnej na czele z Dy-
rektor Marią Kubik.

Na nasze decyzje mają wpływ ludzie, z którymi jesteśmy 
– przebywając z nimi dłużej lub krócej. Jednak wybór myśli, 
słów i czynów zależy od naszej woli. Jeśli tak myślę, mówię 
i czynię, to znaczy, że tak chcę, taki jest mój wybór. Nie po-
zwolę nikomu ograniczać lub odebrać swoich marzeń.

W czasie happeningu wysłuchaliśmy montażu słowno- 
muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II. Wiersz „Agresja w sercu” wykonał uczeń 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Sebastian Zieliński:

Pozornie silny- krzyczysz człowieku
Na drugiego pozornie słabego 
W ocenie twoich myśli w mroku.
Za dużo w tobie strachu złego,
źle bronisz narosłych słabości,
Zrzuć beton z serca swoich myśli i oczu- zacznij kochać.

Jeśli nauczę się akceptować siebie, to również potrafię 
żyć z innymi w przyjaźni miłości.

Uczennica z Gimnazjum zarecytowała wiersz pt. ,,Za-
cznijmy kochać”:

Żyć, to kochać siebie i ludzi.
Żyć, to co rano z uśmiechem się budzić 
Brać w płuca powietrza  do syta 
I wszystkie radości garściami chwytać.
Swój promyk nadziei w płomienie rozniecać
nie pytać nikogo o rady,
czy tak to,czy nie tak?
Bo szczęście jest twoje
I rozum, i serce, i oczy otwarte na życie – nic więcej.

drużyny Strzelca Chroberz 4:1 (1:0) zawod-
nicy udali się na trzydniowy wyjazd do Za-
kopanego ufundowany przez władze klubu.

DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO
„MÓWIĘ NIE”

AWANS KLIMONTOWIANKI

KOLEJNY SUKCES

• 1 szklanka mleka
• 1 laska wanilii
• 25 dkg truskawek
• 1 szklanka śmietanki
• 2 łyżki cukru pudru
• masło do formy

WYKONANIE:
Migdały zalać wrzącą wodą, po 10 mi-

nutach odcedzić, obrać ze skórek i zemleć 
w maszynce. Jaja umyć, oddzielić białka. 
Masło utrzeć, a gdy uzyska konsystencje gę-
stej śmietany dodać zmielone migdały oraz 
12 dkg cukru i ucierać do uzyskania jedno-
litej masy. Następnie wymieszać z ubitymi 
na pianę białkami i przesianą mąką. Z cia-
sta upiec w tortownicy 2 placki.

Wanilię pokrajać i utłuc z z cukrem 
(10 dkg) lub zemleć wraz z cukrem w młyn-
ku elektrycznym, dodać do żółtek i utrzeć. 
Przesianą mąkę (1 łyżka) rozprowadzić kil-
koma łyżkami mleka. Pozostałe mleko za-
gotować, do wrzątku wlać mąkę (mieszając), 
gdy zgęstnieje odstawić i natychmiast połą-
czyć z utartymi zółtkami. Ubijać na zmniej-
szonym do minimum ogniu, uważając, by 
masa nie zagotowała się. Gdy zgęstnieje, od-
stawić i wystudzić.

Zimny krem nałożyć na krążek ciasta, 
przykryć drugim. Śmietankę oziębić w lo-
dówce a następnie ubić na pianę. Pod koniec 
ubijania dodać cukier puder. Ubitym kre-
mem pokryć powierzchnię tortu i obłożyć 
umytymi truskawkami.

W związku z naszą wielką manifestacją przeciwko agre-
sji i przemocy został ogłoszony konkurs na transparent pod 
hasłem „Bezpieczna szkoła”.

Powstały piękne kolorowe hasła:
,,Zgaś papierosa nim on zgasi Ciebie”
,,W zdrowej szkole zdrowy uczeń, zdrowe społeczeństwo”
,,Szkoła tu czuję się bezpiecznie” 
,,Chcesz być zdrowym tak jak ja, to o szkołę dbaj co dnia”
,,Każdy pierwszak grzeczny czuje się bezpieczny”
,,Bezpieczna szkoła radość w nas wywoła”
,,W bezpiecznej szkole bezpieczne dzieci”

Komisja w składzie: Teodora Baran-Kosmaciń-
ska, Mirosław Szeląg, Elżbieta Mazur, Anna Szczypiń-
ska i Aneta Kwiecień wyłoniła cztery najciekawsze prace 
w czterech kategoriach wiekowych:
• w kategorii wiekowej klas I-III SP najpiękniejszy trans-

parent wykonała  klasa Ic Szkoły Podstawowej im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie.

• w kategorii wiekowej klas IV-VI SP najciekawszy trans-
parent wykonała klasa IVc ze Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

• z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II najciekawszy 
transparent wykonała klasa IIIb.

• w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych wygrała klasa 
IIa Liceum Ogólnokształcącego z ZSP w Klimontowie.

W konkursie wzięło udział 16 klas ze szkół Gminy Kli-
montów. Wszyscy biorący udział w konkursie dostali dyplo-
my i drobne upominki. Serdeczne podziękowania kieruje-
my sponsorom, dzięki którym realizacja naszego happenin-
gu była możliwa, a mianowicie:
- Stowarzyszeniu Bezpieczny Powiat,
- Wójtowi Gminy Klimontów,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Klimontowie,
- Dyrektorowi Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Miłą niespodzianką Wójta Gminy Klimontów było speł-
nianie życzeń Dyrektorów Szkół uczestniczących w happe-
ningu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy trzymając się za 
ręce w geście solidarności wysłuchali piosenki Czesława 
Niemena „Dziwny jest ten świat” w wykonaniu Juli Darow-
skiej – uczennicy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

OPRACOWAŁY:
BARBARA BZDYRA, BOŻENA CHŁODNICKA, MONIKA CICHOŃ
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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, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na ad-
res mailowy: 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.

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

Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie i Dwór na Wichro-
wym Wzgórzu w Przybysławicach serdecznie zapraszają na festiwal Brunonalia. Impreza odbędzie się już po raz siódmy. Jak zwy-
kle w programie znajdzie się miejsce na teatr, muzykę i warsztaty twórcze. Wystąpią:

BRUNONALIA 2008

HORNY TREES – grupa złożona z mło-
dych muzyków improwizujących, wykonują-
cych muzykę z pogranicza jazzu i innych ga-
tunków muzycznych (etno, funk, elektroaku-
styka) wystąpi w budynku opuszczonej syna-
gogi z programem przygotowanym specjalnie 
na Brunonalia. Muzyka inspirowana twór-
czością Jasieńskiego zostanie wzbogacona o 
przekaz werbalny. Podstawowy skład zespo-
łu to Paweł Szamburski (klarnet), Maciej Bie-
lawski (gitara basowa) i Hubert Zemler (in-
strumenty perkusyjne), ale podczas klimon-
towskiego koncertu do muzyków dołączy DJ 
Lenar pracujący z gramofonami, wplatają-
cy w warstwę muzyczną fragmenty tekstów 
Brunona Jasieńskiego, Tytusa Czyżewskiego 
i innych futurystów.

GRY I LUDZIE - w swoim Manifeście 
w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia 
z 1921 roku Bruno Jasieński wzywał: Arty-
ści na ulicę! Nawiązując do tej futurystycznej 
idei ułatwienia kontaktu ze sztuką pragnie-
my zaproponować mieszkańcom rodzinnej 
miejscowości Jasieńskiego nie tylko impre-
zy w zamkniętych pomieszczeniach, ale rów-
nież przedstawienie plenerowe na klimon-
towskim rynku. Wybraliśmy spektakl „Ku-
glarze” w wykonaniu teatru ulicznego „Gry 
i ludzie” – jest to barwna opowieść o gru-
pie średniowiecznych wędrownych artystów, 
outsiderów, wysoko ceniących niezależność i 
swobodę. W mury miast wnosili oni śmiech i 
radość, ale też i zamęt, podważając ustalone 
normy społeczne. Jakkolwiek historia nawią-
zuje do czasów średniowiecza, jej przekaz na 
temat roli artysty wpisuje się w myśl futury-
styczną.

Spektakl grupy „Gry i ludzie” (wielo-
krotnie występującej na poznańskim festiwa-
lu „Malta” i warszawskiej „Sztuce ulicy”) łą-
czy wysokie walory artystyczne z elementa-
mi atrakcyjnymi dla szerokiej publiczności 
takimi jak popisy akrobatów, żonglerów i po-
łykaczy ognia.

DUŻE PE - Warszawski MC, koncertują-
cy w składach Cisza & Spokój, Masala i Cinq 
G, Człowiek „zderzany” scenicznie (wraz z 
DJ’em Spox’em) z artystami takimi jak Adam 
Zagajewski, Grzegorz Turnau czy Daniel Ol-
brychski. Mistrz Polski we Freestyle’u w roku 
2004. Uczestniczył w wielu ciekawych projek-
tach muzycznych, np. Fogga Ragga – opraco-
waniu dancehallowych wersji utworów Mie-
czysława Fogga. Ceni futuryzm i uważa mu-
zykę hip-hop za współczesną poezję miejską i 
kontynuację myśli twórczej futurystów.

STUDNIA O – pierwsze w Polsce sto-
warzyszenie opowiadaczy. Źródłem opowie-
ści Studni jest bogata i różnorodna tradycja 
literatury ustnej: bajki i baśnie, mity i epo-
sy z różnych kultur a także historie autorskie. 
Działalność opowiadaczy nie jest jednak pró-
bą rekonstrukcji dawnych praktyk opowiada-
nia czy wiernym odtwarzaniem tradycyjnych 
narracji. Sztukę opowiadania traktują jako in-
dywidualną twórczość artystyczną, inspiro-
waną tradycją, lecz wpisującą się w kontekst 
współczesności. Praktykę opowiadania histo-
rii łączą z rozległą działalnością animacyjną 
i edukacyjną. Opowiadacze przyjadą do Kli-
montowa w ramach projektu Kadisz za sąsia-
dów, przestawią widowisko narracyjne Taniec 
Opowieści, czyli Chasyszi Piaseczna i popro-
wadzą warsztaty sztuki opowiadania historii.

KAKOFONIKT - poznański kolektyw 
muzyczny eksperymentujący z rozmaity-
mi konwencjami industrial-noise’u oraz tzw. 
free-improv. Istotnym elementem koncertów 
i perfomance z udziałem grupy jest również 
rozbudowana odsłona wizualna. Charakte-
rystyczna cecha grupy jest różnorodne i mo-
bilne instrumentarium akustyczne i elektro-
niczne m.in.: gitara basowa, theremin, laptop 
i synergia rozmaitego software’u muzyczne-
go, perkusja zbudowana ze złomu, saksofon, 
lira korbowa, keyboard, drumle, wiolonczela 
chińska, szlifierka kątowa, anteny, przestery, 
samplery i inne niespodziewane przedmioty 

produkujące lub modulujące dźwięk. Koncer-
ty odbywają się głównie w miejscach alterna-
tywnych.

TEATR OGNIA „SKORPION” - wido-
wiskowy pokaz w plenerze. Zespół zaprezen-
tuje pokazy żonglerki ogniem, dmuchanie i 
połykanie ognia, walki ognistą bronią.

Robert KASPRZYCKI - krakowski po-
eta, pieśniarz i kompozytor. Autor przeboju 
Niebo do wynajęcia. Laureat Studenckiego 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, olsztyńskich 
spotkań „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie, 
konkursu literackiego o „Złamane Pióro”. 
Współpracował z Piwnicą pod Baranami.

Klimontowskie Echa K – Prezentacja 
zespołów i formacji artystycznych działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie

WARSZTATY POPROWADZĄ:
• Anna ROZENFELD (malarka – warsztaty 

plastyczne)
• Jacek WOLSZCZAK (aktor – warsztaty 

teatralne)
• Beata FRANKOWSKA (opowiadaczka z 

grupy STUDNIA O – warsztat sztuki opo-
wiadania)

• Paweł SZAMBURSKI i Hubert ZEMLER 
(muzycy – warsztaty muzyczne)

NADTO W PROGRAMIE:
• TV KLIMONTÓW - ekipa profesjonal-

nych filmowców codziennie, przez cały ty-
dzień filmować będzie przebieg festiwa-
lu i życie codzienne miasteczka. Reportaże 
będą od razu montowane i prezentowane 
wieczorami na dużym ekranie na klimon-
towskim rynku.

• ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU 
POETYCKIEGO

• WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH 
Tomasza Żelazowskiego w świetlicy GOK 
– od wtorku do piątku w godz. 13-18 
(otwarcie wystawy w poniedziałek godz 
1630)

• …oraz NIESPODZIANKI :-)

PONIEDZIAŁEK, 14 lipca
- godz. 1800, uroczyste otwarcie festiwalu 

WTOREK, 15 lipca
- godz 1000-1200 – warsztaty teatralne 

(prowadzi Jacek Wolszczak)
- od godz 1600 – spotkanie w ramach projektu 

Kadisz za Sąsiadów. Pamięć o kirkucie w 
Klimontowie (rozmowy z zaproszonymi gośćmi, 
pomysły na realizację projektu)

- godz. 1900 – wieczór opowieści Studni O 
(w synagodze)

- godz. 2130 – TV Klimontów
- godz. 2200 – Klimontowskie Echa K

ŚRODA, 16 lipca
- godz 1000-1200 – warsztaty teatralne (prowadzi 

Jacek Wolszczak)
- godz. 1430-1630 – warsztaty muzyczno-plastyczne 

(prowadzi Anna Rozenfeld)
- w ciągu dnia – warsztaty sztuki opowiadania 

(prowadzi Studnia O)
- godz. 1900 – koncert Dużego Pe
- godz. 2130 – TV Klimontów
- godz.2200  – Klimontowskie Echa K

CZWARTEK, 17 lipca
- godz 1000-1200 – warsztaty teatralne (prowadzi 

Jacek Wolszczak)
- godz. 1430-1630, warsztaty muzyczno-plastyczne 

(prowadzi Anna Rozenfeld)
- godz. 1830 – spektakl teatru Gry i ludzie (na 

Rynku)
- godz. 2000 – koncert zespołu Kakofonikt
- godz. 2130  – TV Klimontów
- godz. 2200  – Klimontowskie Echa K

PIĄTEK, 18 lipca
- godz 1000-1200 – warsztaty teatralne (prowadzi 

Jacek Wolszczak)
- godz. 1430-1630 – warsztaty muzyczno-

plastyczne (prowadzi Anna Rozenfeld)
- godz. 1800 – pokazy pracy warsztatowej
- godz. 1900 – koncert Horny Trees (w synagodze)
- godz. 2030 – pokaz teatru ognia Skorpion 

(na Rynku)

SOBOTA, 19 lipca (Przybysławice)
- od 1400 – piknik rodzinny
- godz. 1800 – rozstrzygnięcie konkursu 

poetyckiego i koncert poezji śpiewanej (Robert 
Kasprzycki, Marek Gałązka)

PLANOWANY ROZKŁAD JAZDY:

PROGRAM, KONTAKT – http://www.klimontow.ugm.pl, INFO – http://www.brunonalia.pl



GŁOS KLIMONTOWA

cz. II

TWÓJ PRZYJACIEL ALOES
Jedną z przyczyn starzenia się skóry jest 

utrata wody. W miąższu aloesu znajdują 
się substancje higroskopijne zatrzymujące 
wodę. Pielęgnując skórę kosmetykami za-
wierającymi aloes zyskujemy pewność, że 
będzie głęboko nawilżona i nie utraci szyb-
ko wilgotności.

Aloes poprawia mikrokrążenie w skó-
rze, utrzymuje jej prawidłowe pH, ujędr-
nia i wygładza, pobudzając produkcją kola-
genu. Saponiny zawarte w miąższu dodat-
kowo ją uelastyczniają. Łączy więc w sobie 
wszystkie cechy niezbędne do walki z cel-
lulitem. Pomimo, że ciągle nie zbadano do-
kładnie przyczyn powstawania „pomarań-
czowej skórki”, wiadomo, że występuje ona 
w zaburzeniach przemiany materii i obniża 
jej zdolności organizmu do usuwania tok-
syn. Picie preparatu z miąższu aloesowego 
w połączeniu ze stosowaniem kremów do 
tonizacji i pielęgnacji pozwala uzyskać do-
skonałe efekty.

Wzmacnia i pielęgnuje włosy. Stoso-
wanie szamponów i odżywek z zawarto-
ścią aloesu wzmaga mikrokrążenie w skó-
rze głowy. Uaktywniają się w ten sposób 
mieszki włosowe, poprawia się ich kondy-
cja i wydajność. Zachowując się adaptogen-
nie (to też niezwykła właściwość!) aloes 
„poprawia” każdy rodzaj włosów. W przy-
padku włosów tłustych gruczoły łojotoko-
we działają wolniej, hamując przetłuszcza-
nie. Włosy wiecznie suche zyskują – na sku-
tek nawilżenia – skręt i piękny połysk. Na-
cierając skórę głowy preparatem z miąż-
szu leczymy jej podrażnienia i stany zapal-
ne, likwidujemy łupież i swędzenie. Efek-

III Integracyjny Bieg Klimontowski
Honorowy Patronat

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień

Klimontów 12.07.2008
Trasa posiada atest PZLA

1) Cele imprezy:
a) popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu
b) promowanie zdrowego stylu życia
c) upowszechnianie prawidłowych wzorców oraz idei trzeźwości
d) stymulowanie aktywności twórczej młodzieży w realizacji zamiłowań 

i zainteresowań
2) Organizator: 

Polski Komitet Paraolimpijski
3) Termin i miejsce: 

12-13.07.2008r.,  Rynek w Klimontowie
4) Program imprezy:

12.07.2008 (sobota)
1300-1400 – zapisy do biegu, odbiór kart startowych
1455 – powitanie zawodników na linii startu
1500-1700 – start biegu – dystans 7500 m i 15000 m
· klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– kategorie wiekowe mężczyzn
– kategorie wiekowe kobiet

· open zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na 
wózkach typu:
– HAND BIKE
– RIM PUSH
– ACTIVE WHEELCHAIR

· niepełnosprawni biegacze (min. II gr. inwalidzka)
· osoby niewidome z przewodnikiem
· osoby niedowidzące i słabo widzące startujące samodzielnie
1700 – ogłoszenie wyników
Przewiduje się nagrody dla mężczyzn, kobiet i osób niepełnosprawnych za 
zajęcie I, II, III miejsca. Ponadto zostanie wyłoniony najmłodszy i najstarszy 
zawodnik z spośród wszystkich uczestników biegu. Wszyscy uczestnicy, któ-
rzy ukończą bieg otrzymają: medal oraz okolicznościowe materiały. W dniu 
biegów organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne napoje na trasie i po biegu.

13.07.2008 (niedziela)
1600-1700 – zapisy do biegu, odbiór kart startowych
1700-1800 – start do biegu
· dzieci od 5 do 6 lat – 100 m
· dzieci od 7 do 8 lat – 200 m
· dzieci od 9 do 10 lat – 300 m
· otwarty bieg amatorów „dla każdego” na dystansie 900 m

5) Trasa biegu:
Trasa asfaltowa, oznakowana co 1 km, punkty odżywcze i odświeżania 
na 4 i 7,5 km trasy.

6) Uczestnictwo:
a) W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek i miejsce za-

mieszkania.
b) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub opie-

kunów, pełnoletni uczestnicy biegu biorą udział na własną odpowie-
dzialność.

c) Obowiązują aktualne badania lekarskie.
7) Zgłoszenia:

Biuro organizacyjne III Integracyjnego Biegu Klimontowskiego
Rynek, Klimontów; 
tel. 609-471-912 (Marek Bargiel), 516-086-868 (Tomasz Ferens)

8) Noclegi:
Organizator zapewnia bezpłatny nocleg z 11/12 lipca 2008 w Szkole Podsta-

wowej w Klimontowie. Odległość noclegu do miejsca startu – 200 m.
9) Przepisy końcowe

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organiza-
tor zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poin-
formować przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zapewnia fachową 
obsługę medyczną oraz ubezpieczenie uczestników.

ORGANIZATOR BIEGU GŁ. INSP. PIOTR BANASIAK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE 
LKS KLIMONTOWIANKA W KLIMONTOWIE

ZAPRASZAJĄ 6 lipca 2008 r.
na imprezę pod nazwą

„PODARUJ DZIECIOM WAKACJE 2008”
Program:
- godz. 900:   Msza św. w intencji dzieci 
        w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Klimontowie.
- godz. 1015:  uroczyste otwarcie XIII Wakacyjnego Turnieju Dobrych Serc
        w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka”
- godz. 1730:  koncert pn. „Gramy, śpiewamy, tańczymy
        aby podarować dzieciom wakacje”
- godz 2000:   zabawa taneczna z zespołami i DJ
- godz. 2200:  pokaz sztucznych ogni
Dodatkowe atrakcje:
- konkursy i zabawy dla dzieci
- loteria fantowa
- losowanie nagród wśród osób które wykupią wejściówki
- zamek dmuchany i inne atrakcje dla dzieci

Prosimy wszystkich ludzi dobrych serc o wsparcie naszej inicjatywy. Środki zebrane 
dzięki Państwa hojności podczas dotychczas przeprowadzonych Akcji pozwoliły wy-
jechać na wakacyjny wypoczynek 505 dzieciom z terenu gminy Klimontów. Mogły one 
zamienić szarość dnia codziennego na kolorową wakacyjną przygodę, którą pamiętać 
będą bardzo długo. Zdobywały górskie szczyty, podziwiały przepiękne nadmorskie za-
chody słońca, poznawały historię wielu regionów Polski, uprawiały sport i być może 
miały jedyną taką możliwość w swoim dotychczasowym życiu, aby wyjechać poza miej-
sce swojego zamieszkania. Wszystko to dzięki Państwa dotychczasowej i bezinteresow-
nej pomocy. W imieniu dzieci, które tak wiele Państwu zawdzięczają oraz Komitetu orga-
nizacyjnego jeszcze raz wszystkim dziękujemy.

Nr konta: GOK Klimontów NBS Solec Zdrój O/Klimontów
34 8517 0007 0091 0900 1485 0002 z dopiskiem „Podaruj Dzieciom Wakacje”

tel.: 015-866-17-50; tel. kom.: 0-783-643-610, 0-516-086-868

ty działania miąższu na włosy mogą poja-
wić się w różnym czasie, zależnym od ogól-
nej kondycji organizmu i stanu mieszków 
włosowych. Jednak uzyskana poprawa jest 
bardziej trwała, niż to często bywa w przy-
padku stosowania szamponu zawierającego 
przewagę składników chemicznych.

W NASTĘPNYM ODCINKU: 
KOSMETYKI Z ALOESEM

NAWILŻA, ODTRUWA, WZMACNIA

ALOESOWE WINKO DOMOWE
wzmacniające i oczyszczające organizm

wg przepisu księdza Klimuszki
Wybrać dobrze uliściony, co najmniej 5-

-letni aloes. Przed obcięciem liści nie nale-
ży go podlewać przez 10 dni. Potem ścię-
te, oczyszczone i owinięte luźno w papier 
liście przechowywać w ciemnym i chłod-
nym miejscu przez 5 dni. Wycisnąć sok, 
przecedzić i połączyć z miodem (1:1). Za-
lać czerwonym winem w takiej samej ilości, 
jaką ma mieszanka soku aloesowego z mio-
dem. Po 12 dniach przechowywania winko 
jest gotowe do picia. Pije się je po łyżeczce 
3 razy dziennie przed jedzeniem. Po tygo-
dniu można zwiększyć dawkę do 3 dużych 
łyżek dziennie. Jeśli ilość dodanego mio-
du zmniejszymy o połowę, można stosować 
winko jako specyfik przeciw zaparciom.


