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NIE GŁOSUJESZ – NIC NIE PSUJESZ!
Dlaczego nie warto iść na referendum — czytaj na stronie 2

PROGRAM IMPREZ
NA STRONIE 12

WYBORY MISS LATA

W sobotę 2 sierpnia nad kąpieliskiem w Szymanowicach wybieraliśmy 
Miss Lata razem z Echem Dnia. Nie zabrakło emocji sportowych, dobrej 
muzyki, tańca oraz śpiewu – o czym piszemy na stronie 9.

III Integracyjny Bieg Klimontowski – zorganizowany przez Polski Ko-
mitet Paraolimpijski przy współudziale UG Klimontów i klimontowskie-
go Domu Kultury – odbył się 12-13 lipca br. Piszemy o nim na str. 8.

W niedzielę 6 lipca odbyła się XIII edycja festynu pn. „Podaruj dzie-
ciom wakacje”. O tej imprezie, mającej na celu pozyskanie środków na 
organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin biednych, pisze-
my na stronie 3.

PODARUJ DZIECIOM 
WAKACJE

BIEGALIŚMY RAZEM BEZPIECZNE WAKACJE
 w BYSZOWIE...

... i w GOŹLICACH

W niedzielę 29 czerwca w Byszowie miejscowa 
jednostka OSP zorganizowała festyn pn. „Bezpiecz-
ne wakacje”. Głównym celem, jaki przyświecał or-
ganizatorom, było przypomnienie i utrwalenie dzie-
ciom wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w go-
spodarstwie rolnym. Konkursy tematyczne z nagro-
dami dla dzieci i młodzieży przeprowadzili przed-
stawiciele sandomierskiego oddziału KRUS. Pyta-
nia były zróżnicowane ze względu na wiek biorących 
udział w konkursach. Najmłodsi po konkursowych 
zmaganiach posilili się kiełbaską usmażoną na ogni-
sku, przy którym czuwali strażacy. Wszyscy zebra-
ni mogli posłuchać dziewcząt z zespołu „Fahrenhe-
it” oraz zespołu coverowego „Freedom”. Do późnych 
godzin nocnych zebranych bawili przy muzyce dys-
kotekowej DJ Tomek&Tomek.

BRUNONALIA 
2008

Od 12 do 19 lipca Klimontów stał się kulturalną 
stolicą województwa świętokrzyskiego. Teatr, muzy-
ka, malarstwo oraz sport przez osiem dni dyktowa-
ły rytm codziennego życia wielu mieszkańcom na-
szej gminy.

W środę odbyły się pierwsze warsztaty plastycz-
ne, które w synagodze poprowadziła Anna Rozen-
feld. Warsztaty trwały od środy do piątku, w trakcie 
których dzieci zapoznawały się z kulturą żydowską 
i tworzyły prace, m.in. ilustracje do wcześniej wy-
słuchanej opowieści, malowały na kamieniach. Prace 
zostały zaprezentowane w materiale wideo.

Fotoreportaż i szczegóły z tej cyklicznej imprezy 
prezentujemy na stronach 6 i 7. 

Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-Ossolińskiej 
– wykorzystując fundusze unijne – zorganizowało 
świetlicę wakacyjną dla dzieci w budynku Filii Szko-
ły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Goźli-
cach. Świetlica przeznaczona była dla ok. 30 dzieci 
w wieku od 5 do 14 lat, przebywających w okresie 
wakacji na terenie wsi należących do obwodu szko-
ły w Goźlicach. Zajęcia rozpoczęły się 7 lipca i trwa-
ły do 19 lipca (wyłączając niedzielę) w godzinach od 
9 do 13. Przygotowany wcześniej program zawie-
rał m.in. zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, zajęcia 
plastyczne, wycieczki. Dzieciaki chętnie korzystały 
z boiska szkolnego oraz komputerów. Dla młodszych 
dzieci największą atrakcją były nowe zabawki zaku-
pione z pozyskanych funduszy.

O szczególach przedsięwzięcia piszemy na str. 5.
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Szanowni Mieszkańcy Gminy!
W listopadzie 2006 roku wybraliście nową Radę Gminy i nowego 

Wójta na czteroletnią kadencję.
Decyzja Wasza była słuszna – ale niestety, mimo że mija już dwa 

lata, nie może się z nią pogodzić jeden z ówczesnych kandydatów a 
zarazem były wójt oraz jeden z radnych i rodziny z nimi powiązane. Je-
dyną nadzieją na pozbawienie stanowiska obecnego wójta, a tym sa-
mym powrotu do władzy i profitów stało się referendum.

Kto organizuje referendum widać gołym okiem. Były wójt Bogu-
sław Mrozowski wraz ze swoją żoną dokonują cudów, aby przekonać 
Was jak było wcześniej wspaniale, a jak dzisiaj jest źle. Unia nie daje 
pieniędzy, bo ten wójt jest zły; pracownicy są szykanowani, a może 
nawet bici; szkoły pełne dzieci są zamykane bez żadnych przesłanek 
ekonomicznych; ten zły wójt zatrudnia pracowników swojej byłej fir-
my; dzieci są niewłaściwie dowożone do szkoły, a pożyczki brane nie 
wiadomo po co i w milionowych kwotach. Treść zarzutów znacie Pań-
stwo wszyscy – mnie pozostaje więc tylko się do nich odnieść.

Niewłaściwa polityka oświatowa poprzedniego wójta pana Mro-
zowskiego doprowadziła do nadmiernego zatrudniania, czego pokło-
siem stały się wydatki wyższe niż przyznana subwencja oświatowa. 
Rada Gminy zmuszona była dofinansowywać szkołę z naszego – i tak 
już skromnego – budżetu kwotą 1,2 mln zł. 

Dziś wobec mnie stawia się zarzuty niewłaściwej polityki oświato-
wej, która głównie polegać ma na uciążliwościach dowożenia dzie-
ci do szkół. Nagle pan radny Polit zaczyna troszczyć się o przewo-
zy dzieci i brak przy tym opiekunów. A przecież do niedawna pan Po-
lit sam uczestniczył w tej „uciążliwości” i nie przeszkadzało mu to, 
że wozi dzieci poupychane w samochodzie „niczym śledzie” – bo za-
miast dwóch kursów (za które brał pieniądze) wykonywał jeden.

Teraz pan radny Polit i były wójt Mrozowski niczym dobrzy ojcowie 
troszczą się o wszystkie miejscowości naszej gminy, a ich troska o fi-
nanse gminy jest nad wyraz podkreślana. Straszy się podwyżkami po-
datków, wysokością zarobków obecnego wójta i wieloma innymi spra-
wami. A gdyby panowie tyle troski i energii wykazywali przez cztery 
lata poprzedniej kadencji, i gdyby wówczas nie umarzali sobie podat-
ków, to nasza gmina teraz opływałaby w luksusy. O ileż mniej byłoby do 
zrobienia dróg i wodociągów, a i dług gminny nie sięgałby 5 mln zł.

Dlatego teraz konieczna jest determinacja i konsekwencja, by przy 
pomocy obecnej Rady Gminy móc odrobić zaległości gospodarcze 
i zmniejszać zadłużenie pozostałe po poprzednikach. Dopiero teraz 
ani jedna gminna złotówka nie jest wydawana bez przetargu i odpo-
wiednich procedur, co można prześledzić na stronach internetowych 
Urzędu Gminy. I dopiero teraz przychodzi nam rozliczać działania po-
przedników, którzy w ostatnim przedwyborczym roku swojej kaden-
cji nabudowali dróg, a nawet postarali się o wodociąg dla Krobielic – 
tyle, że nie zdążyli za to wszystko zapłacić.  To z tego wziął się dwumi-
lionowy dług, na pokrycie którego trzeba było zaciągnąć kredyt – ale 
o tym lepiej było nie wspominać w referendum. Tak jak lepiej było nie 
wspominać o tym, że nie są jeszcze dostępne środki z pomocy unij-
nej, lejąc za to krokodyle łzy nad ich brakiem. Dopiero w sierpniu ru-
szyły pierwsze procedury dotyczące wodociągów – w tym wodociągu 
w Pęchowie...

Podobnie jest z zarzutem nienależytej staranności o mienie gmin-
ne. To w ciągu niecałych dwóch lat tej kadencji wykupiliśmy budynek 
i teren po Rejonie Dróg oraz teren koło stadionu, przejęliśmy nieod-
płatnie budynek po starej Szkole Zawodowej oraz  kąpielisko, otrzy-
maliśmy nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji gimbusa do przewozu 
dzieci do szkoły, a gmina otrzymała również nieodpłatnie ministerial-
ny samochód osobowy Lancia. W tym czasie nie pozbyto się czego-
kolwiek z majątku gminnego, a przyjmując na początku roku wszyst-
kie te składniki przystąpiono „od ręki” do ich inwentaryzacji oraz przy-
gotowania projektów remontowych – a są to procesy długie, bardziej 

czasochłonne niż same remonty. Tymczasem obecna troska byłego 
wójta o mienie gminne nie wspomina o tym, że sprzedał on cegiel-
nię na Tenczynopolu, sprzedał wszystkie działki rolne na osiedlu (na-
wet najmniejsze skrawki i dzisiaj nie ma gdzie zrobić placu zabaw dla 
dzieci), sprzedał 15 ha łąk w Górkach Klimontowskich koło rzeki za 
„ogromną” sumę 30 tys. zł!

Czy to troska, czy może raczej rozrzutność mojego poprzednika?
Dzisiaj martwi się on także o brak przejrzystej koncepcji rozwo-

ju gminy – nie wspominając jednak nic o tym, co sam mógł zrobić 
od 2004 roku. Dopiero teraz – w szybkim tempie – powstały naj-
bardziej niezbędne programy jak: „Strategia Rozwoju Turystyki” (bar-
dzo dla nas ważna) czy zmodyfikowana „Strategia Rozwoju Gminy 
na lata 2008-13. W opracowaniu jest „Program Rewitalizacji Klimon-
towa”, „Program Usuwania Azbestu”, „Program Gospodarki Odpada-
mi”, „Program Oczyszczalni Przydomowych”. Te programy powinny 
powstać dużo wcześniej, ale lepiej wykorzystać teraz ich brak do wła-
snych celów...

To niewłaściwa polityka kadrowa mojego poprzednika doprowa-
dziła do zwolnień w szkołach. Obecnie każde zatrudnienie poprzedzo-
ne jest konkursem na poszczególne stanowiska, a wymagania przed-
stawiane są w internecie na stronach Urzędu Gminy – i nie ma przy-
jęć bez konkursów. Wypada więc zapytać, dlaczego nie było tak wcze-
śniej i dlaczego załatwiano te sprawy wg słusznego uznania lub przy-
należności rodzinnych? Może warto by było wymienić z nazwiska oso-
by przyjęte wówczas do Szkoły Podstawowej – a jedno przewija się 
dosyć często – i czy to ma być ta właściwa polityka kadrowa czy też 
nepotyzm?

Mój stosunek do mieszkańców gminy nigdy nie był, nie jest i nie 
będzie lekceważący. Tylko ktoś, kto się wstydzi bałaganu wokół sie-
bie boi się dokumentacji tego faktu w postaci wykonanych zdjęć prze-
wróconych pojemników ze śmieciami lub wyrzuconych śmieci do lasu. 
Czy naganne jest robienie zdjęć zniszczonych dróg po ulewach, dzięki 
którym łatwiej rozmawiać jest o dotacjach – a pozyskano ich w tym 
roku na kwotę 500 tys. zł. Dzisiaj panowie z komitetu referendalnego 
stroją się w piórka obrońców pracowników Urzędu Gminy i nie chcą 
pamiętać, jak były dzielone premie  przez byłego wójta… Im młodsze 
pracownice i ładniejsze nogi – tym większa premia i więcej kasy. A to 
nie było poniżające dla reszty pracowników?

Dla organizatorów referendum nie jest ważne dobro naszej gminy, 
ani problemy jej mieszkańców. Wymyślając tak niedorzeczne zarzuty 
dają jedynie wyraz swojej złości, zawiści i zaślepienia oraz chęci od-
zyskania utraconej władzy – a co za tym idzie dostępu do gminnych 
pieniędzy. Tym bardziej, że nie robią tego za swoje prywatne środki – 
to z gminnej kasy zostanie wydane 20 tys. zł na organizację referen-
dum, na którym zarobią jeszcze zasiadajcy w komisjach referendal-
nych czonkowie ich rodzin, bo dieta za dyżur wynosi 135 złotych!

Dlatego apeluję do wszystkich rozsądnych mieszkańców naszej 
gminy – zadajecie sobie pytanie po co to referendum i kto na nim 
ma skorzystać... Czemu ma służyć przerwanie w połowie tej kadencji 
przez ludzi, którzy liczą na powrót do władzy, bo nic więcej innego nie 
potrafią robić? Czy ci ludzie myślą o Was, czy też wyłącznie o sobie?

Korzystanie z demokracji czasem zmusza do siedzenia w domu, 
aby nie nie pogorszyć i tak trudnej sytuacji…  

Niech wszyscy, którym leży na sercu dobro naszej gminy nie idą do 
referendum tego dnia – i zostaną w domu. Nie wspierajcie prywatnej 
wendetty. Jeżeli uważacie, że dobrze zarządzam naszą gminą – nie 
bierzcie w nim udziału. 

Nasza gmina powinna się rozwijać i iść do przodu – dlatego liczę 
na Waszą mądrość i zdrowy rozsądek.

Z poważaniem
Ryszard Bień

Wójt Gminy Klimontów

NIEPOTRZEBNE 
REFERENDUM
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MECZE GRUPOWE

FC Oldboys 
3

(Czerwiński, Dywan, 
Gawryś)

–
:

Kormiag Dach 
0

FC Bakrut 
1

(Maciąg)

–
:

KonKar 
2 
(Pacholczak, Grobelski)

FC Oldboys 
1

(Ewiak)

–
:

FC Kępie 
0

KonKar 
1 

(Pacholczak)

–
:

Dachy P. Sośniak 
2 
(Madejski - 2x)

Kormiag Dach 
0

–
:

FC Kępie 
3 
(Lipiec /K/, Giza, Pietrzyk)

FC Bakrut 
1 

(Kubik /K/)

–
:

Dachy P. Sośniak 
3 
(Słomka, Madejski - 2x)

MECZ O 3. MIEJSCE

KonKar 
5 

(Szmuc, Ferens A., Gro-
belski, 

Ferens D., Pacholczak)

–
:

FC Kępie 
0

MECZ FINAŁOWY

FC Oldboys 
0 

(4

–
:
:

Dachy P. Sośniak 
0 
3)

W niedzielę 6 lipca 2008 roku zorganizowano 
XIII edycję festynu pn. „Podaruj dzieciom 
wakacje”. Imprezę mającą na celu pozyska-

nie środków na organizację letniego wypoczynku dla dzie-
ci z rodzin biednych rozpoczęła Msza św. odprawiona w in-
tencji dzieci w kościele parafialnym p.w. św. Józefa przez 
ks. Michała Majeckiego. Ksiądz Michał wspierał druży-
nę FC Oldboys Przyjaciele Dzieciom, która … ale nie wy-
przedzajmy faktów. 

Około godz. 10:20 oficjalnego otwarcia imprezy doko-
nał Wójt Gminy Ryszard Bień. Corocznie w ramach festynu 
rozgrywany jest Wakacyjny Turniej Dobrych Serc w Piłce 
Nożnej o „Puchar Dziecka”. W tym roku w turnieju rywali-
zowało 6 drużyn: FC Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Kor-
miag Dach, FC Kępie, FC Bakrut, KonKar, Dachy Pa-
weł Sośniak. Rozgrywki prowadzone były systemem grupo-
wym, następnie drugie drużyny grup walczyły o 3. miejsce, 

Drużyna FC Oldboys Przyjaciele Dzieciom wygrała po 
bardzo zaciętej walce z drużyną Dachów Pawła Sośniaka. 
Pojedynek ten był bardzo wyrównany i zwycięzcę wyłoniły 
dopiero rzuty karne, które także były bardzo wyrównane. 

Końcowy wynik zawodów wygląda następująco:
pierwsze miejsce: FC Oldboys Przyjaciele Dzieciom;
drugie miejsce: Dachy Paweł Sośniak;
trzecie miejsce: KonKar.

Poza podium znalazły się drużyny:  FC Kępie, FC Bakrut 
i Kormiag Dach.

Królem strzelców turnieju został Marcin Madej-
ski z drużyny Dachów zdobywając 4 bramki. Najlepszym 
bramkarzem został Piotr Polit ze zwycięskiej drużyny, któ-
ry piłkę z siatki wyciągał dopiero w trakcie rzutów karnych. 
Puchary dla uczestników turnieju wręczał Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień.

Cały turniej sędziowali panowie Józef Zieleziński oraz 
Piotr Ślusarz, którym serdecznie dziękujemy.

Około godz. 17:30 rozpoczął się koncert pn. „Gramy, 
śpiewamy, tańczymy aby podarować dzieciom wakacje”, 
podczas którego wystąpiła formacja FRAM z Tarnobrze-
ga, Malwina Masternak z Opatowskiego Ośrodka Kultury 
oraz Julia Darowska, która zachwyciła wszystkich niesa-
mowitym wykonaniem utworu „Dziwny jest ten świat”.

W przerwach pomiędzy kolejnymi wykonawcami na 
scenę wyskakiwały dzieci, które brały udział w konkur-
sach nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i domo-
wym. Pytania do konkursów przygotował KRUS Opatów – 
fundator nagród wraz z Marszałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego Adamem Jarubasem, który objął honorowy 
patronat nad całą imprezą. 

Dodatkowo każdy z uczestników konkursu dostał infor-
mator pt. „Dozwolone od lat 16-stu – czyli niebezpieczne 
prace w gospodarstwie rolnym” wydany przez KRUS. Kon-
kursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, 
chętnych do udziału było dużo więcej niż nagród. Wszyscy 
odpowiadali na pytania bezbłędnie, a niektóre z dzieciaków 
podawały uzasadnienia do swoich odpowiedzi.

Przez cały dzień funkcjonowała loteria fantowa, z 800 
przygotowanych losów sprzedano ok. 750. W trakcie kon-
certów rozlosowano nagrody dla osób, które wykupiły wej-
ściówki. Głównymi nagrodami były rower oraz materac 
dwuosobowy.

Nie zabrakło także innych atrakcji dla dzieci: były ba-
lony, zjeżdżalnia oraz dmuchany zamek, gdzie dzieci mo-
gły się wyskakać.

Po koncertach i konkursach DJ Tomek&Tomek bawili 
do późnych godzin wszystkich zebranych przy muzyce me-
chanicznej, a około godz. 22 w powietrze wystrzeliły ognie 
sztuczne.

Impreza „Podaruj Dzieciom Wakacje” jako jedna 
z wielu całego cyklu zgłoszona została do VI edycji kon-
kursu „Pozwólmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”.

Na chwilę obecną policzono, że zebrano już 10 000 zł, 
lecz konto jest nadal otwarte i środki na nie cały czas wpły-
wają.

Przypominamy więc numer konta: 
GOK Klimontów, NBS Solec Zdrój o/Klimontów 
34 8517 0007 0091 0900 1485 0002 
z dopiskiem „Podaruj Dzieciom Wakacje”

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
przez cały dzień kibicowało, słuchało muzyki, oglądało 
występy i bawiło się ok. 5000 osób a wśród nich mnóstwo 
dzieci. 

Przez 12 poprzednich edycji udało zebrać się środki, 
które pozwoliły zorganizować letni wypoczynek dla 505 
dzieci.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą 
akcję serdecznie dziękujemy.

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE
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W naszej gminie 64 
rocznicę Akcji 
„Burza” obchodzi-

liśmy uroczyście 27 lipca w miej-
scowości Rybnica. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. polową 
koncelebrowaną przez ks. Win-
centego Suwałę z Sulisławic, któ-
rą muzycznie oprawiła Kapela 
Klimontowska. Ksiądz przywitał: 
posłów Przemysława Gosiew-
skiego i Marka Kwitka, człon-
ka Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Lecha Janiszew-
skiego, przedstawiciela Wojewody 
Świętokrzyskiego Jana Mazura, 
burmistrza Koprzywnicy Mar-
ka Jońcę, byłego „Jędrusia” Wło-
dzimierza Gruszczyńskiego „Ja-
cha”, radnego wojewódzkiego Jó-
zefa Adamczaka, radnego powia-
tu sandomierskiego Stanisława 
Bajura, Wójta Gminy Klimontów 
Ryszarda Bienia, radnych Gminy 
Klimontów, poczty sztandarowe, 
mieszkańców Rybnicy i wszyst-
kich przybyłych gości. 

Po mszy św., przy brzmieniu 
werbla, delegacje oddając hołd 
chwalebnej postawie bohaterów 
tamtego czasu złożyły pod pomni-
kiem „Jędrusiów” wieńce i wią-
zanki kwiatów. Następnie wystą-
pił Wójt Gminy Klimontów Ry-
szard Bień i zaproszeni Goście. 

Na zakończenie podpułkownik 
WP Władysław Janusz Obara 
wyrecytował wiersz „Świętokrzy-
skie Termopile” – jest to ballada 
o komendancie „Szarym”, żoł-
nierzu Armii Krajowej, legendzie 
polskiej partyzantki, walczącym 
o wolność Ojczyzny z okupantami 
niemieckim i sowieckim. 

Po części oficjalnej Wójt Gmi-
ny Klimontów w imieniu miesz-
kańców Rybnicy zaprosił wszyst-
kich na wspólną biesiadę.

Rybnica była na rozkaz do-
wództwa AK miejscem spotka-
nia pododdziałów „Jędrusie” 
przed wymarszem do Warsza-
wy. „Jędrusie” byli na Kielec-
czyźnie pierwszymi partyzanta-
mi po „Hubalczykach”. Działal-
ność zbrojną podjęli wiosną 1941 
roku. Nazwa „Jędrusie” stała się 
synonimem walczących z wro-
giem żołnierzy Podziemia. Orga-
nizatorem i pierwszym dowódcą 
„Jędrusiów” był Władysław Ja-
siński. 

W październiku 1939 roku 
z jego inicjatywy powstała gru-
pa konspiracyjna, której zada-
niem było m. in. zbieranie, kon-
serwowanie i ukrywanie broni po-
zostawionej przez polskie oddzia-
ły WP na polach walk we wrze-
śniu 1939 r. Działalność „Jędru-
siów” była wszechstronna. Prócz 
akcji bojowych i sabotażowych 
organizowali pomoc material-
ną dla rodzin osób ukrywających 
się, punkty wysyłkowe paczek do 
obozów jeńców wojennych i wię-
zień, punkty kolportażowe pisma 
„Odwet”, prowadzili akcję zwal-
czania bandytyzmu, ochronę la-
sów przed bezmyślnym wyrę-
bem, zabezpieczenie wsi przed hi-
tlerowskimi pacyfikacjami. Od-
dział stoczył dziesiątki walk i po-
tyczek z żandarmerią i Wermach-
tem, przetrwał trzy obławy. 

Od 29 czerwca 1943 roku no-
wym miejscem zakwaterowa-
nia  „Jędrusiów” były rejony Su-
lisławic. Partyzanci nazwali ten 
teren „Sulisławską republiką”. 
W podziemiach zabytkowego 
XIII-wiecznego kościoła od wrze-
śnia 1943 roku zainstalowano taj-
ną drukarnię „Odwetu”, a na Suli-
sławskim cmentarzu składano po-
ległych w walce „Jędrusiów”, po-
wierzając ich opiece Matki Bożej 
Sulisławskiej (w zakrystii starego 
Kościoła znajduje się obecnie Izba 
Pamięci partyzantów).

Jesienią 1943 roku oficjalnie 
doszło do połączenia „Jędrusiów” 
z AK na szczeblu Inspektora-
tu Sandomiersko–Opatowskiego. 
W roku 1944 nastąpiło powięk-
szenie oddziału poprzez wciele-
nie do „Jędrusiów” grupy „Lot-
nej” z Obwodu AK Sandomierz. 
Po ogłoszeniu 20 lipca 1944 roku 
akcji „Burza” na Sandomiersz-
czyźnie i rozpoczęciu koncentra-
cji oddziału w Rybnicy, party-
zancki oddział „Jędrusiów” zo-
stał przekształcony w 4 kompa-
nię 2 Pułku 2 Dywizji Armii Kra-
jowej. W trakcie akcji „Burza” 4 
kompanią „Jędrusiów” dowodził 
Józef Wiącek, a następnie porucz-
nik Roman Niewójt, a od jesieni 
1944 roku na czele partyzanckie-
go zgrupowania „Jędrusiów” stał 
major Tadeusz Struś „Kaktus”. 

Wchodząc w skład 2 Pułku „Ję-
drusie” przeszli cały szlak bojowy 
II Dywizji Piechoty AK. 

Na przestrzeni swojej działal-
ności w latach 1939-1945 „Jędru-
sie” przeprowadzili ponad 170 ak-
cji bojowych, z których ważniejsze 
to uderzenia na banki w Staszowie 
i Mielcu, zdobycie transportu ko-
lejowego na stacji w Bogorii, odbi-
cie więźniów politycznych z wię-
zień w Opatowie i Mielcu, obro-
na wsi Strużki przed hitlerow-
ską pacyfikacją, rozbicie taborów 
w Osieczku; walka z batalionem 
artylerii w Dziebałtowie, dwu-
dniowa bitwa w obronie ludno-
ści Radoszyc, bitwa z jednostkami 
dywizji pancernej SS pod Radko-
wem, walka w lasach siekierzyń-
skich (Góry Świętokrzyskie) z jed-
nostkami przeprowadzającymi ob-
ławę na partyzantów. Po wyzwole-
niu wielu „Jędrusiów” było repre-
sjonowanych przez NKWD i UB. 

Dopiero po 1989 roku doce-
niona została walka i poświece-
nie żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego i III Rzeczpospoli-
ta sprawiła, że podkomendni Wła-
dysława Jasińskiego znów stali się 
legendą ucieleśniającą poczucie 
godności narodowej. Ich walka 
pozostanie symbolem powszech-
nie uznanych wartości ducha, na 
których wzrastać będą kolejne po-
kolenia Polaków.

64 ROCZNICA
AKCJI „BURZA”
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WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. VI

FELIETON

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. 

Oto kolejne wyróżnione teksty, które przedstawia-
my w kolejnych numerach naszej gazety.

Felieton jest gatunkiem dziennikarskim zaliczanym do 
publicystyki. Najbardziej charakterystyczną cechą tej wy-
powiedzi jest to, że prezentuje subiektywny punkt widzenia 
autora na tematy zwykle aktualne. Felietony mają najczę-
ściej swoje stałe miejsce w gazecie, są pisane przez tę samą 
osobę nawet przez kilkadziesiąt lat. Stały jest także tytuł ru-
bryki z felietonem, np. „Widziane z góry” (S. Kisielewski), 
„Pies, czyli kot” (S. Tym).

Felieton to swoista gra z czytelnikiem. Największe zna-
czenie ma „ja” autora. Prowadzi on jakby rozmowę z czytel-
nikiem, prezentując swój subiektywny punkt widzenia. Fe-
lieton to doskonałe narzędzie perswazji, niekoniecznie jaw-
nej i bezpośredniej, raczej tej ukrytej, ale bardzo skutecznej.

Tematyka felietonu jest właściwie nieograniczona, choć 
powinna nawiązywać do spraw bieżących. Bywa, że temat 
jest ukryty, odkrycie go wymaga od czytelnika aktywności.

Jest to gatunek dziennikarski, w którym w odróżnieniu 
od innych, autor ma prawo pisać osobiście, emocjonalnie 
i tendencyjnie. Teksty felietonowe charakteryzują się skraj-
nym subiektywizmem, mogą być w osądach niesprawiedli-

we, prowokatorskie lub moralizatorskie. Autor może być 
gorliwym rzecznikiem jakiejś sprawy.

Felieton nie posiada funkcji informacyjnej. Jego zada-
niem jest zmuszać odbiorcę do interpretacji opisywanych 
zjawisk, wydarzeń, posiada funkcję opiniotwórczą.

Styl w felietonie też nie jest jednorodny. Mieszają się 
słownictwo literackie i potocyzmy. Język jest żywy, zwroty 
dosadne, styl dopasowany do odbiorcy gazety, w której uka-
zuje się cykl. Najczęściej jest to styl lekki, żartobliwy, ga-
wędziarski z elementami ironii, satyry, parodii. Kompozy-
cja jest dowolna, od ogółu do szczegółu, bądź odwrotnie.

Najważniejszy w tekście jest tytuł. On przyciąga uwa-
gę, ma zachęcić do przeczytania całości tekstu, może szo-
kować lub bawić.

Specjaliści wyróżniają felietony tematyczne (literackie, 
filmowe, teatralne, motoryzacyjne), funkcjonalne (ekspre-
sywne, perswazyjne, ludyczne), ze względu na środek prze-
kazu: prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, ze wzglę-
du na kompozycję: asocjacyjne (skojarzeniowe), logiczno-
-dyskursywne (wywód), fabularne (opowieść o bohaterze), 
udramatyzowane (dialogiczna budowa).

AGNIESZKA KRUPA

Artykuły tworzone są na podstawie książek: Stanisława Bort-
nowskiego „Warsztaty dziennikarskie”, Warszawa 2003 oraz Ja-
niny Fras „Dziennikarski warsztat językowy”, Wrocław 2005.

Tomasz Stępień
Gimnazjum kl. IIa

P O L S K A

Niegdyś mocarstwem wielkim Ona była
I każda inna monarchia się z nią liczyła.
Wojsko było potężne, a władcy doskonali
Lecz po tych latach pięknych wrogowie Polskę rozebrali.
Z map zniknął nasz kraj wspaniały
A jednak w sercach Polaków wspomnienia pozostały.
Tak silne były rodaków wspomnienia,
Że Polskę zdołały doprowadzić do wyzwolenia.
Wielu patriotów za nią życie oddało,
Wielu też za nią na obczyźnie płakało.
Teraz patrząc z góry radują się w niebie,
Bo ich piękna ojczyzna już nie jest w potrzebie
I kraj nasz choć mały i nie jest najważniejszy,
Ważne jest, że wolny, a dla nas najpiękniejszy.

Magdalena Rogala
Gimnazjum kl. IIIc

KLIMONTÓW - MOJA MAŁA OJCZYZNA

Wiele wierszy o Klimontowie już powstało,
Lecz dla mnie to ciągle za mało.
Wiec biorę do ręki wieczne pióro,
I wierzę, że swoją tworze naturę.
Nie mogę określić co teraz czuję,
Gdy wreszcie talent mój się nie marnuje.
To wiosna tak na mnie wpływa,
Że energii do pracy mi przybywa,
Nastrój mi się łatwiej poprawia,
Gdy zielenieje na łąkach trawa
Lustro wody nad Szymanowskim zalewem
Piękno ptaków ze swoim śpiewem,
Urok swych wiernych kościoła,
Kto ujrzy zapomnieć nie zdoła.
Klasztor podominikański za grubymi murami,
Synagoga i Brunonalie z Żydami,
Autokary z turystami.
Jak to wszystko objąć oczami?
Jak określić prostymi słowami?
To moja mała ojczyzna,
Bardzo piękna, niech każdy to przyzna!

Lato to czas wypoczynku i swobody dla uczniów wszyst-
kich typów szkół, a dla rolników to przede wszystkim okres 
wytężonej pracy przy zbiorze plonów – więc dzieci wiejskie 
zazwyczaj spędzają wakacje w domu. Wynika to zarówno 
z konieczności zaangażowania całej rodziny przy pracach 
polowych, jak i braku środków finansowych na wysłanie 
dziecka na wakacje.

Dużym problemem jest wzrastająca w miesiącach wa-
kacyjnych liczba nieszczęśliwych wypadków w gospodar-
stwach rolnych z udziałem dzieci zatrudnionych do pomocy 
lub po prostu zostawionych bez opieki.

Przed laty organizowano w tym czasie dziecińce, gdzie 
pod okiem opiekuna najmłodsi mogli bezpiecznie bawić się 
i rozwijać zainteresowania. Obecnie byłby to dla gminy zbyt 
duży koszt. Można jednak na ten cel wykorzystać fundusze 
unijne. Tak też uczyniło Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-
-Ossolińskiej, organizując świetlicę wakacyjną dla dzieci 
w budynku Filii Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Goźlicach.

Świetlica przeznaczona była dla ok. 30 dzieci w wie-
ku od 5 do 14 lat, przebywających w okresie wakacji na te-
renie wsi należących do obwodu szkoły w Goźlicach. Za-
jęcia rozpoczęły się 7 lipca i trwały do 19 lipca (wyłącza-
jąc niedzielę) w godzinach od 9 do 13. Przygotowany wcze-
śniej program zawierał m.in. zajęcia sportowe, zabawy ru-
chowe, zajęcia plastyczne, wycieczki. Dzieciaki chętnie ko-
rzystały z boiska szkolnego oraz komputerów. Dla młod-
szych dzieci największą atrakcją były nowe zabawki zaku-
pione z pozyskanych funduszy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też nowe gry planszowe i puzzle. Już drugie-
go dnia trwania świetlicy odbyła się wycieczka autokarowa 
do Kurozwęk. Uciechy było co nie miara, bo oprócz zwie-
dzania zabytkowych pomieszczeń pałacowych można było 
wjechać specjalnym pojazdem konnym na łąkę, gdzie pasły 
się bizony i z bliska podziwiać te przypominające naszego 
żubra zwierzęta. Po powrocie z „safari” i spożyciu posiłku 
czekały inne atrakcje: zabawy na palcu zabaw i przejażdżka 
na osiołku lub wielbłądzie. Ponieważ nie doszedł do skutku 

WAKACYJNA ŚWIETLICA W GOŹLICACH
pobyt nad kąpieliskiem w Chańczy, cała grupa świetlicowa 
z opiekunami wybrała się nad pobliski zalew do Szymano-
wic. Okazało się to dobrym wyborem, ponieważ miejsce to 
jest wprost idealne do wypoczynku dzieci, które mogły ko-
rzystać do woli z niezbyt głębokiego, a co za tym idzie bez-
piecznego, kąpieliska.

W drugim tygodniu trwania zajęć świetlicowych na 
uczestników czekała następna wycieczka–niespodzianka, 
tj. wyjazd na basen do Sandomierza. Dzieci odbyły też ro-
werowe i piesze wędrówki po najbliższej okolicy, zwiedza-
jąc zabytki i poznając charakterystyczne cechy środowiska 
przyrodniczego naszego regionu. Grupa skorzystała z za-
proszenia rodziców Kasi i Mateusza – państwa Paluchów 
z Goźlic, na których posesji zostało zorganizowane ognisko 
z kiełbaskami oraz zabawy na łące.

Program „Świetlicy wakacyjnej” zawierał nie tylko roz-
rywkę i zabawę, odbyły się też zajęcia, na których dzieci 
pod okiem fachowców zdobywały wiadomości i umiejętno-
ści dotyczące bezpieczeństwa, zachowania się w momencie 
zagrożenia oraz profilaktyki uzależnień.

Jak zwykle nie zawiódł i służył pomocą p. B. Pawlik 
oraz strażacy z Goźlic. Z Opatowa przyjechali przedstawi-
ciele KRUS-u, którzy przeprowadzili pogadankę i konkurs 
dla dzieci i dość licznie zgromadzonych rodziców. O tym 
dlaczego alkohol szkodzi nie tylko zdrowiu opowiedziała 
psychoterapeuta uzależnień pani Barbara Goździewska. 
Dzieci z pomocą opiekunek wykonywały piękne prace, któ-
re zaprezentowały na wystawce w budynku szkoły. Dzięki 
pozyskanym funduszom nie zabrakło tez małego „co nieco” 
na drugie śniadania, w których przygotowaniu bardzo chęt-
nie pomogły mamy.

Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami świetlicy spra-
wowały nauczycielki: Magdalena Domoradzka, Joanna 
Ozdoba i Olga Piórkowska.

Zaproponowana przez Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-
-Ossolińskiej forma letniego odpoczynku dla dzieci wiej-
skich spotkała się z duża aprobatą rodziców. Organizatorzy 
planują powtórzyć przedsięwzięcie w roku następnym.
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Od 12 do 19 lipca Klimontów stał się kultu-
ralną stolicą województwa świętokrzy-
skiego. Teatr, muzyka, malarstwo oraz 

sport przez osiem dni dyktowały rytm codziennego życia 
wielu mieszkańcom naszej gminy.

Tegoroczna – siódma już – edycja Brunonalii rozpo-
częła się w sobotę 12 lipca III Integracyjnym Biegiem Kli-
montowskim. W niedzielę odbyły się biegi dla dzieci. Tuż 
przed uroczystą inauguracją festiwalu, która miała miej-
sce w poniedziałek w sali widowiskowej GOK, w świetli-
cy domu kultury otwarta została wystawa obrazów autor-
stwa Krzysztofa Maja i Tomasza Żelazowskiego – arty-
stów plastyków z Ostrowca Świętokrzyskiego. Na niektó-
rych pracach mogliśmy zobaczyć znajome elementy kli-
montowskiego krajobrazu.

Otwarcia Brunonalii dokonała Maria Więckowska 
wraz z Piotrem Banasiakiem. Pokrótce został przedsta-
wiony program oraz zostały wręczone pamiątkowe medale 
i statuetki tym, którzy pomogli w organizacji i przebiegu te-
gorocznego biegu klimontowskiego, m.in. Wójtowi Gminy 
Klimontów Ryszardowi Bieniowi, policjantom, strażakom, 
panu Markowi Barglowi. Po dekoracji wszyscy chętni mo-
gli zapisać się na warsztaty teatralne i plastyczne.

Gdy w sali GOK trwała inauguracja, w świetlicy akto-
rzy Jerzy Łazewski oraz Agata Meilute ustalali ostatnie 
szczegóły z reżyserem spektaklu „Dwa pokoje” Szczepa-
nem Szczykno. Spektakl ten oparty jest na jednoaktowym 
dramacie Herberta pt. „Drugi pokój”, który napisany został 
w latach sześćdziesiątych, jako słuchowisko radiowe. Wi-
dzowie stają się świadkami podsłuchanej rozmowy młode-
go małżeństwa, czyhającego na śmierć staruszki, mieszka-
jącej w sąsiednim pokoju. Jej śmierć umożliwi zajęcie przez 
nich całego mieszkania. Podczas spektaklu sala świetlicy 
była wypełniona po brzegi, a po spektaklu aktorzy i reżyser 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wieczorem na Rynku wszyscy chętni mogli przypo-
mnieć sobie w trakcie projekcji filmów zarejestrowanych 
przez TV Klimontów, co działo się podczas ubiegłorocznej 
edycji Brunonalii.

We wtorek pierwszy raz na warsztatach teatralnych spo-
tkał się z dziećmi Jacek Wolszczak – aktor dubbingowy, 
który użycza swojego głosu głównie do filmów i seriali 
dla dzieci, jak również do gier komputerowych. W trakcie 
warsztatów dzieci poznawały kulisy dubbingu i same uczyły 
się swoich ról do spektaklu wg poematu Jerzego Brzechwy 
„Trupa Pana Dropsa”, którego akcja ma miejsce w Kli-
montowie. Na koniec warsztatów w piątek spektakl został 
zarejestrowany, a wzięli w nim udział dzieci i dorośli.

W ramach projektu „Kadisz za Sąsiadów” odbyło się 
w świetlicy spotkanie Marii Więckowskiej z mieszkań-
cami Klimontowa nt. przywrócenia pamięci o klimontow-
skich Żydach.

Około godz. 19 w synagodze rozpoczął się wieczór opo-
wieści Studni O. Studnia O to pierwsze w Polsce stowa-
rzyszenie opowiadaczy, które tworzą Magda Górska, Pa-
weł Górski, Jarek Kaczmarek, Agnieszka Aysen Kaim, 
Dorota Maciejuk, Gosia Litwinowicz. Przedstawili oni 
widowisko narracyjne pt. „Taniec Opowieści, czyli Cha-
sydzi Piaseczna” opowiadające o historii Żydów z Piasecz-
na.

Na Rynku w ramach Klimontowskich „Ech K” wystą-
piły dziewczyny z grupy Fahrenheit, które w chłodny wie-
czór rozgrzały swym występem zgromadzonych widzów. 

W środę odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne, któ-
re w synagodze poprowadziła Anna Rozenfeld. Warsz-
taty plastyczne trwały od środy do piątku, w trakcie któ-
rych dzieci zapoznawały się z kulturą żydowską i tworzy-
ły prace, m.in. ilustracje do wcześniej wysłuchanej opowie-
ści, malowały na kamieniach. Prace zostały zaprezentowa-
ne w materiale wideo.

Od godz. 19 na scenie gościł Duży P. Koncert był nie-
codziennym muzycznym zdarzeniem. Jazzowe trio (Koni-
kiewicz, Jurczyszyn, Sobura) pod przywództwem legen-
darnego klawiszowca Wojciecha Konikiewicza skonfron-
towane zostało z uprawiającym hip-hop duetem Cisza & 
Spokój (Duże Pe, DJ Spox), wspieranym przez dwóch mło-
dych mistrzów freestyle’u - rytmicznej, rymowanej słownej 
improwizacji (Muflon, Flint). Na koniec Duże P wystąpił 
razem z Klimontowską Kapelą, która następnie zaprezen-
towała się w ramach Klimontowskich „Ech K”.

W czwartek na Rynku rozegrano finałowe rozgrywki 
w Boccia. Głównym arbitrem był Piotr Banasiak. Zwy-
cięzcą został Piotr Ferens, który pokonał Pawła Słowia-
kowskiego, Łukasza Zielonkę oraz Olę Mazur.

Recital poetycki Włodzimierza Przybyła miał miejsce 
w świetlicy GOK, a wiersze czytał Jacek Wolszczak.

BRUNONALIA
2008
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Na rynku teatr uliczny Gry i ludzie zaprezentował 
spektakl „Kuglarze” – barwną opowieść o grupie średnio-
wiecznych wędrownych artystów, outsiderów, wysoko ce-
niących niezależność i swobodę. W mury miast wnosili oni 
śmiech i radość, ale też i zamęt, podważając ustalone nor-
my społeczne. Spektakl ten zgromadził liczną widownię, 
która nagrodziła aktorów donośnymi brawami.

Z dużym opóźnieniem rozpoczął się koncert zespo-
łu KakofoNIKT. Charakterystyczną cechą grupy jest róż-
norodność instrumentarium: theremin, perkusja zbudowa-
na ze złomu, lira korbowa, szlifierka kątowa, anteny i inne 
niespodziewane przedmioty.

W czwartkowy wieczór na Rynku z cyklu Klimontow-
skich „Ech K” wystąpiła grupa Kind of Blue w składzie: 
Marcin Maziarz – instrumenty klawiszowe, Szczepan 
Krupa – perkusja, Rafał Panek – gitara, Marian Zych – 
gitara basowa oraz Martyna Puszka – vocal.

We wczesne piątkowe popołudnie w sali widowiskowej 
krótkie warsztaty muzyczne z dziećmi prowadzili muzy-
cy grupy Horny Trees – Paweł Szamburski, Hubert Ze-
mler oraz Maciej Bielawski. Horny Trees zaprezentował 
się wieczorem w Bożnicy, wykonując muzykę z pogranicza 

jazzu i innych gatunków muzycznych. A gdy zrobiło się od-
powiednio ciemno pokaz swych umiejętności zaprezento-
wał sandomierski Teatr Ognia „Skorpion”.

Codziennie od soboty do soboty były rejestrowane ma-
teriały wideo, które po zmontowaniu można było oglądać 
wieczorami na Rynku w ramach TV Klimontów. Realiza-
torami obrazu i montażystami materiału audio-video byli 
Dariusz Chmielowiec oraz Wojciech Gruszczyński.

Finał Brunonalii miał miejsce na „Dworze na Wi-
chrowym Wzgórzu”. Wójt Gminy Ryszard Bień serdecz-
nie podziękował Marysi Więckowskiej oraz Piotrowi 
Banasiakowi – przedstawicielom Stowarzyszenia Miło-
śników Twórczości Brunona Jasieńskiego – za zorgani-
zowanie tegorocznego festiwalu i podarował im niespo-
dziankę – obraz przedstawiający bramę przy klimontow-
skim klasztorze.

Następnie jury konkursu poetyckiego pn. „Euter-
pe na Wichrowym Wzgórzu” ogłosiło wyniki: pierw-
sze miejsce zdobył Jarosław Owczarek z Łodzi, drugie 
miejsce Arkadiusz Stosur z Krakowa, a na trzecim miej-
scu znalazła się Zofia Marduła z Rudy Śląskiej. Konkurs 
został ogłoszony w kwietniu br., prace napłynęły z ca-

łej Polski w liczbie 108 zestawów po trzy utwory w każ-
dym. W skład jury wchodzili: Jarosław Paczkowski – 
pomysłodawca konkursu oraz właściciel dworku, Elżbie-
ta Lubera – filolog klasyczny, Grzegorz Kociuba – po-
eta, krytyk literacki oraz Stanisław Sas Tarnawski – kli-
montowski animator kultury. Nagrodzone wiersze zapre-
zentowali Grzegorz Kociuba oraz Wawrzyniec Ciesiel-
ski. Utwory nagrodzone i wyróżnione oraz zauważone 
przez konkursowe jury znalazły się w pokonkursowym 
tomiku.

Następnie poezja mówiona zamieniła się w śpiewaną. 
Na scenie pojawiali się kolejno: Joanna Pilarska i Arka-
diusz Zawiliński, dalej Marek Gałązka z zespołem i na 
końcu gwiazda wieczoru – Robert Kasprzycki – Trio.

Organizatorami Brunonalii są jak co roku Stowarzy-
szenie Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie. Spon-
sorami tegorocznej edycji festiwalu byli: Fundacja Bato-
rego, Fundacja Forda, Fundacja Tada Taubego, Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Gmi-
ny w Klimontowie.
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III Integracyjny Bieg Klimontowski – zorganizowany przez Polski Komitet Para-
olimpijski przy współudziale UG Klimontów i klimontowskiego GOK-u – odbył się 12-
-13 lipca br. Honorowy patronat nad biegiem objęli Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. 

W SOBOTĘ

Udział w biegu wzięło 97 zawodniczek 
i zawodników z całej Polski oraz z zagra-
nicy. Biegacze startowali w kilku kate-
goriach na dwu dystansach: 7 500 m oraz 
15 000 m. Trasa biegu wiodła z Rynku uli-
cą Osiecką w stronę kąpieliska, następnie 
przez Szymanowice Górne w kierunku le-
śniczówki, dalej przez Górki wokół parku 
i pałacu Karskich, aleją kasztanowców do 
stadionu i stąd ulicą Zysmana do placu Jana 
Pawła II, skąd ulicą Krakowską zawodnicy 
docierali do mety na Rynku. Wśród star-
tujących znalazło się wiele osób niepełno-
sprawnych: na wózkach, o kulach, po am-
putacji rąk jak również niewidomi, niedo-
widzący i słabowidzący. Ci ostatni w ra-
mach Biegu Klimontowskiego startowali 
w zorganizowanych Mistrzostwach Polski 
na dystansie 10 km.

Gdy padł strzał do startu na niebie świe-
ciło piękne słońce, jednak w trakcie biegu 
zaczął padać ulewny deszcz i ci, którzy byli 
jeszcze na trasie zostali schłodzeni kropla-
mi z nieba. Zmiana aury nie przeszkodziła 
nikomu w ukończeniu biegu.

Najlepszym na dystansie 15 000 km 
w grupie osób niewidomych startujących 
z przewodnikiem został Maciej Dąbrow-
ski, w grupie osób słabowidzących i nie-
dowidzących najprędzej do mety dobiegł 
Przemysław Musiał. Wśród kobiet startu-
jących na wózkach sportowych na tym dy-
stansie najszybciej dojechała Monika Pu-
dlis, spośród mężczyzn Bogdan Król. Bo-
żena Czechaniuk i Piotr Pieńkosz to naj-
szybsi na dystansie 7 500 m na wózkach 
aktywnych. Robert Pawłowicz był naj-
szybszy o kulach, natomiast Jan Ignasiak 
wśród osób z amputowanymi kończynami. 
Z niepełnosprawnych biegaczy na dystansie 
7 500 m najszybszy był Andrzej Andrysz-
czyk, a na dystansie 15 000 m Zygmunt 
Olenderek. Na dystansie 7 500 m najszyb-
ciej do mety dobiegli Olena Serdyk oraz 

BIEGALIŚMY RAZEM

W NIEDZIELĘ

Na linii startu stanęły dzieci, które kon-
kurowały na dystansach od 100 do 2 400 m 
wokół klimontowskiego Rynku. Do biegu 
zapisało się blisko 80 dzieciaków, wśród 
których znalazły się dzieci niepełnospraw-
ne. To one jako pierwsze wystartowały.

Yuriy Zavgorodniy, na dystansie 15 000 m 
Olga Kotowska oraz Anton Pototsky.

Każdy ze startujących otrzymał medal, 
wybity specjalnie z okazji 10-lecia Pol-
skiego Komitetu Paraolimpijskiego, a naj-
szybsi także pamiątkowe puchary oraz na-
grody pieniężne.

Serdeczne podziękowania składa-
my Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, Komendzie Powiatowej Po-
licji w Sandomierzu, Posterunkowi Po-
licji w Klimontowie oraz Jednostce OSP 
w Klimontowie za pomoc w zabezpiecze-
niu trasy biegu i pilotowanie zawodników. 
Jednostce OSP należą się również gorące 
podziękowania za zorganizowanie i obsłu-
gę punktów odżywczych i punktów z wodą: 
w Górkach i na Rynku.

Gdyby nie pomoc sponsorów, organiza-
cja tak dużego przedsięwzięcia byłaby bar-
dzo trudna. Wśród sponsorów finansowych 
III edycji biegu znaleźli się: właściciel Stacji 
Kontroli Pojazdów oraz Domu Weselnego 
„Dario” Dariusz Kubik, kierownik NZOZ 
„Gabinet Medycyny Rodzinnej” lek. med. 
Dariusz Kwapiński, który również zabez-
pieczał imprezę od strony medycznej oraz 
Marek Margiel, właściciel sklepów „Sió-
demka”. Nagrody rzeczowe ufundowali: 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień dla 
zwycięzców w Mistrzostwach Polski niewi-
domych i słabowidzących, Izabela Zator-
ska dla najstarszego uczestnika biegu, nato-
miast nagrodę niespodziankę dla ostatniego 
zawodnika na mecie ufundował Zbigniew 
Socha. Serdecznie im dziękujemy.

W pierwszej grupie rywalizowały dziew-
czynki na wózkach, a pierwsza linię mety 
przekroczyła Martyna Kochanek, wśród 
chłopców niepełnosprawnych najszybszy 
był Jaś Rębacz.

Wśród dziewczynek najszybsze w po-
szczególnych kategoriach wiekowych były: 
Weronika Nowosielska, Natalia Saniawa, 
Olga Orłowska, Eliza Kucharska, Klau-
dia Jadłocha, Ewelina Kucharska. W gro-
nie chłopców najszybszymi okazali się: Pa-
weł Miksiewicz, Jakub Bargiel, Kewin 
Pyza, Damian Sator, Łukasz Zielonka. 

W kategorii open zwyciężyli Katarzy-
na Rożek oraz Zdzisław Peripeczko. Każ-
dy uczestnik biegu dostał medal a najlepsi 
zostali nagrodzeni upominkami ufundowa-
nymi przez Wójta Gminy Klimontów Ry-
szarda Bienia.

Serdecznie dziękujemy sędziom – w tym 
roku byli to: Danuta i Zdzisław Nowakow-
scy, Cezary Pyszczek, Paweł Saniawa oraz 
Piotr Lipiec.

Wszystkich – zarówno zawodników, 
jak i tych, którzy kibicowali im na trasie 
– serdecznie zapraszamy na kolejną edy-
cję tej wspaniałej, integracyjnej imprezy 
już za rok.
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W sobotę 2 sierpnia nad kąpieliskiem w 
Szymanowicach wybieraliśmy Miss Lata 
z Echem Dnia. Nie zabrakło emocji spor-
towych, dobrej muzyki, tańca oraz śpiewu. 
Dla najmłodszych zorganizowane były kon-
kursy z nagrodami. Ale zacznijmy od po-
czątku.

Cała impreza rozpoczęła się oficjal-
nym otwarciem jednego z nielicznych w na-
szym regionie boiska do plażowej piłki noż-
nej przez Wójta Gminy Klimontów Ryszar-
da Bienia. Rozegrano trzy mecze pomiędzy 
drużynami Kon–Karu, Krzcin i LKS Ju-
nior. Zwyciężyła drużyna Kon-Karu, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Krzcina, która 
w ostatniej rozgrywce pokonała Juniorów.

Do klimontowskich eliminacji Miss 
Lata z Echem Dnia zgłosiło się 10 kandy-
datek. Zwyciężyła 24-letnia brunetka Ania 
Kordyka z Klimontowa. To także ją pu-
bliczność wybrała na swoją Miss. Pierw-
szą Vicemiss została dwudziestoletnia blon-
dynka z Byszowa Ania Gach, a na II Vi-
cemiss jury wybrało zielonooką siedemna-
stolatkę z Bodzentyna Kasię Sochacką – 

WYBORY
MISS LATA

tegoroczną Miss Sielpi. Tytułem Miss Bu-
skowianki jury uhonorowało piętnastoletnią 
tarnobrzeżankę Angelikę Cymińską, która 
przyjechała do Klimontowa razem z grupą 
FRAM.

Wybierano także Mistera Klimontowa. 
Kandydatów na początku było sześciu, lecz 
na wieść o tym, że będą mieli pokazać pu-
bliczności swoje zdolności wokalne dwóch 
z nich ulotniło się ze sceny niczym kamfo-
ra. Ostatecznie Misterem został wybrany 
młody mieszkaniec Sandomierza, którego 
w klimontowskie strony przyciągnęło z ro-
dziną kąpielisko.

DJ z PlanetaFM muzyką, a dziewczy-
ny z tarnobrzeskiej formacji FRAM śpie-
wem i występami tanecznymi umilały czas 
publiczności w przerwach między kolejny-
mi występami kandydatek na scenie. Po go-
rących emocjach związanych z wyborami 
Miss, które podgrzewały zarówno dziew-
czyny jak i upalne słońce, atmosferę ostu-
dziła ulewa, która pokrzyżowała organiza-
torom plany i wieczorna dyskoteka została 
odwołana.
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KULINARIA
CIASTO 

ZE ŚLIWKAMI

Grupa Fahrenheit wystąpiła na Sandomierskiej Starówce.
 W sobotnie popołudnie 19 lipca w ramach „Spotkań z muzyką i fil-

mem” dziewczyny zaśpiewały znane i lubiane przeboje, m.in. Anny Jan-
tar, Abby, Czerwonych Gitar. 

Czarujące swym głosem dziewczyny gościły na scenie dwa razy i po 
każdym występie były nagradzane gromkimi brawami.

Koncert został zorganizowany przez Fundację Kultury Ziemi San-
domierskiej.

cz. III

TWÓJ PRZYJACIEL ALOES
KOSMETYKI

Zdrowotne i pielęgnacyjne wła-
ściwości aloesu wykorzystują fir-
my farmaceutyczne i kosmetycz-
ne. Wybór aloesowych produktów 
jest duży. Kilka polskich firm do-
daje aloes do kremów, balsamów, 
toników i kremów do rąk. Są to m. 
in. Firmy: Oceanic (całe serie bio-
logiczne aktywnych preparatów do 
cery wrażliwej AA), Ziaja (krem 
do rąk i nawilżający do twarzy), 
Bielenda (krem aloesowy z wit.
B5), Ban Di (tonik i krem nawil-

żający do twarzy), Flos-Lek (żel 
aloesowy do twarzy), Miraculum 
(krem nawilżający do twarzy z se-
rii Generation i Nature). Wśród za-
chodnich kosmetyków z aloesem 
można znaleźć: krem do ciała Pon-
d’s z Aloe Vera, krem nawilżają-
cy i ochronny do rąk z dodatkiem 
miąższu aloesowego, wit. E i zioła-
mi firmy Parmer’s. Ponadto szwaj-
carska firma St. Ives Swiss For-
mula oferuje szampon i odżyw-
kę do włosów z Aloe Vera, balsam 

do ciała z żelem aloesowym i zio-
łami, a amerykańska firma Texas 
International Trade stworzyła sys-
tem liftingujący na bazie Aloe Vera 
wygładzający zmarszczki i odbu-
dowujący epidermę oraz produ-
kuje stuprocentowy naturalny sok 
z aloesu o działaniu przeciwłupie-
żowym, przeciwzmarszczkowym, 
gojącym, regenerującym. Firma 
Avon w serii Basics oferuje emul-
sję nawilżającą do twarzy z dodat-
kiem aloesu, balsam do ust z eks-

traktem aloesowym oraz balsam 
do ciała  i żel do mycie z witami-
nami i aloesem. Oriflame pole-
ca zestaw kosmetyków z aloesem 
do cery młodej. W ofercie jest to-
nik z alkoholem, mleczko do de-
makijażu, żel oczyszczająco-ście-
rający i oczyszczający z oczarem 
wirginijskim, krem nawilżający 
i balsam do ciała z gliceryną. Bo-
gatą ofertę produktów z aloesem 
prezentuje także amerykańska fir-
ma Forever Living Products będą-
ca światowym liderem w produkcji 
preparatów aloesowych. Oferuje 
pitny miąższ Aloe Vera Barbaden-
sis Miller, również z sokiem z żu-
rawin i jabłek, stabilizowany wita-
minami (patent firmy), linię pro-
duktów aloesowych do pielęgnacji 
skóry i włosów: kremy do twarzy, 

SKŁADNIKI na 12 porcji:
 • 1 kg śliwek           
 • 2 łyżki zmielonych orzechów     
 • 12 połówek orzechów włoskich   
 • 2 łyżki mąki ziemniaczanej    
 • 1/2 szklanki śmietany kremówki  
 • 1 jajko
 •  30 dkg cukru
 •  20 dkg mąki
 • 20 dkg masła
 • 10 g żelatyny

WYKONANIE:
Mąkę przesiać, posiekać z masłem, dosypać odrobinę 

cukru i wbić jajko. Zagnieść kruche ciasto i włożyć je na 2 
godziny do lodówki.

Ciasto rozwałkować na stolnicy, wyłożyć nim dno i boki 
tortownicy (o śred. 28 cm). Spód ponakłuwać, a następnie 
wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 20 minut w tem-
peraturze 2000 C.

Żelatynę rozpuścić w 3 łyżkach zimnej wody. Śliwki 
umyć, wydrylować i gotować z cukrem przez 5 minut. Mąkę 
ziemniaczaną rozmieszać w zimnej wodzie, dolać do śliwek 
i zagotować. Dosypać zmielone orzechy. Do masy śliwko-
wej dodać również żelatynę.

Masę ułożyć na cieście, całość odstawić do lodówki do 
zastygnięcia na 1 godzinę. Śmietanę ubić na sztywno. Cia-
sto ozdobić bitą śmietaną i połówkami orzechów.

SMACZNEGO!

emulsje do ciała, piling, masecz-
kę liftingującą i odżywczo-nawil-
żającą, żel do kąpieli z zestawem 
ziół, szampon i odżywkę oraz płyn 
do układania włosów. Do higieny 
intymnej firma proponuje mydło 
w płynie i aloesowy dezodorant do 
ciała, zestaw tonizujący składający 
się z kremu tonizujacego z blusz-
czem i morszynem, kremu pielę-
gnacyjnego oraz żelu do kąpie-
li. Kolorowe kosmetyki z aloesem 
to szminki, tusze do rzęs, podkła-
dy kompaktowe oraz sztyft do ust. 
Produkowana jest także pasta do 
zębów aloesowo-propolisowa i ga-
laretka z czystego miąższu aloeso-
wego o bakteriobójczych właści-
wościach. Smakoszom firma pro-
ponuje herbatkę z kwiatem aloesu 
orzeźwiającą i dodającą energii.

Z  ALOESEM

FAHRENHEIT

NA SANDOMIERSKIEJ
STARÓWCE

Depresja – ta tajemnicza choroba jest wg WHO 
(Światowej Organizacji Zdrowia) czwartym 
najpoważniejszym problemem zdrowotnym 

na świecie! Do niedawna, ze względu na słabą znajomość 
społeczną oraz brak wyraźnych przyczyn zachorowalno-
ści „złego stanu” chorego, było często lekceważona. Osoba 
z depresją albo nie przyznawała się do niej, albo była pozo-
stawiana samej sobie i zbywana słowami „weź się w garść”. 
Obecnie coraz więcej ludzi poznaje istotę choroby, zaczy-
namy poznawać „co to jest depresja”, a kolejne mity np. na 
temat leków przeciwdepresyjnych są obalane.

Depresja jest ciężką chorobą, która bezwzględnie wyma-
ga pomocy psychiatry. Ktoś, kto nigdy nie przeżył ciężkiej, 
porażającej depresji nigdy nie zrozumie w pełni przejmują-
cych doznań towarzyszących tej chorobie. Stan głębokiej de-
presji zbliża się do granic tego, co nazywamy cierpieniem nie 
do opisania. I nie chodzi tu (jak sądzą niektórzy) o przygnę-
bienie, tyle że głębsze niż zazwyczaj. Jest to odmienny stan 
świadomości, tylko z pozoru podobny do normalnej emo-
cji. Poniżej podajemy kilka zasad i porad, które pomagają 
w zwalczaniu depresji.
ZASADY, KTÓRE POMAGAJĄ W ZWALCZANIU DEPRESJI, 

PRZYSPIESZAJĄ ZDROWIENIE

I POLEPSZAJĄ SAMOPOCZUCIE

• Przyjmujmy leki według wskazówek lekarza. Nie odsta-
wiamy samodzielnie leku depresyjnego.

• Chodźmy na spotkania terapeutyczne, mówmy lekarzowi 
czy psychoterapeucie o objawach i pytajmy, jeśli mamy 
jakieś wątpliwości.

• Jeżeli lekarz nie zdobył naszego zaufania, zmieńmy go, 
lecz nie przerywajmy leczenia.

• Obniżmy oczekiwania wobec siebie i nie przyjmujmy 
zbyt dużej odpowiedzialności.

• Będąc w depresji nie podejmujmy żadnych ważnych de-
cyzji życiowych.

• Unikajmy alkoholu i narkotyków. Na krótko poczujemy 
się lepiej, lecz w końcu pogłębią one depresję.

• Starajmy się, aby w naszym życiu było mniej stresu.
• Dajmy sobie czas – depresja nie zniknie w ciągu tygo-

dnia.
• Powtarzajmy, że depresję można leczyć, mimo iż choro-

ba powoduje, że w to nie wierzymy.
• Pamiętajmy, że nasi bliscy nie rozumieją naszego cierpie-

nia. Depresja nie jest łatwa ani dla chorego, ani dla jego 
otoczenia.

PORADY, KTÓRE POMAGAJĄ W ZWALCZANIU DEPRESJI, 
PRZYŚPIESZAJĄ ZDROWIENIE, 
POLEPSZAJĄ SAMOPOCZUCIE

• Dzielmy duże zadania na mniejsze i róbmy tyle, ile po-
trafimy.

• Nie bądźmy perfekcjonistami, nie potępiajmy siebie, je-
żeli coś nam nie wyjdzie.

• Trzymajmy się rutynowego planu dnia – wstawajmy, spo-
żywajmy posiłki i chodźmy spać o tych samych porach.

• Gimnastykujmy się regularnie, uprawiajmy sport. Ćwi-
czenia redukują stres i poprawiają nastrój. Lepsze krwi 
krążenie i dotlenienie powodują, że mózg wydziela en-
dorfiny, które są naturalnymi antydepresantami.

• Słuchajmy muzyki podnoszącej na duchu.
• Spróbujmy rozmawiać z bliskimi o swoim cierpieniu. 

Rozmowa leczy.
• Odkrywajmy zapomniane hobby.
• Sprawiajmy sobie małe przyjemności.
• Rozwijajmy swoje wiadomości o zaburzeniach depre-

syjnych. Im więcej wiemy, tym lepiej sobie poradzimy, 
a może pomożemy też innym.

• Dbajmy o higienę, chociaż tak trudno wstać z łóżka.
CDN

odc. I

DEPRESJA
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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 

klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

Komisja oceniająca ogłasza wyniki konkursu w ramach realiza-
cji zadań dotyczących Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obsza-
rów Wiejskich (PPWOW) – zgodnie z planem działania dla gminy 
Klimontów w sferze rozwiązywania problemów społecznych.

Działanie 1. Wszechstronny rozwój oraz wyrównywanie szans 
życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez organizowa-
nie alternatywnych form wychowania, organizacja i prowadzenie 
miejsc wypoczynku i zabaw, zajęcia integracyjne i edukacyjne, 
aktywne programy zapobiegające patologiom, rozwijanie talen-
tów i umiejętności (zgodnie z rozpoznanymi zainteresowaniami 
młodzieży np.: sport, kultura, rozrywka), promocja postaw spo-
łecznych.

Wpłynęło 13 ofert, z czego udzielono zamówienia 11 usługo-
dawcom, którzy spełnili wymagane kryteria:
1. LKS Klimontowianka
2. Artur Bilski, ul. Ossolińska 32, 27-640 klimontów
3. Ewa Bokwa, ul. Staffa, 27-640 Klimontów
4. OSP Nawodzice, Nawodzice 157, 27-640 Klimontów
5. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Kli-

montowie „Wspólne Dobro”
6. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
7.  Rada Sołecka, Krobielice, 27-640 Klimontów

Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach informuje, iż od 
dnia 15 lipca 2008 roku odbywają się zajęcia sportowe. OSP 
aplikowała o środki w konkursie PPWOW ogłoszonym przez 

Wójta Gminy Klimontów. 

Wniosek OSP pt. „Zdrowo, Zabawowo, Sportowo” został za-
akceptowany, i w ramach projektu zrealizowane są zajęcia 

sportowe oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia odbywają się na boisku szkolnym przy budynku PSP 
Nawodzice oraz w sali gimnastycznej.

Zapraszamy na zajęcia w każdy czwartek w godz. 16–18
od dnia 15 lipca do 15 października 2008 r.

Szkolenie pt. „Efektywnie działająca organizacja pozarządo-
wa” – jakie odbyło się 26-27 czerwca br. w gospodarstwie agrotury-
stycznym GRYNWALD w miejscowości Rembów (gmina Raków) 
– przeprowadzone zostało w ramach programu FOP ,,Zwiększenie 
roli społeczności wiejskich w rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go i upowszechnianiu demokratycznych praktyk’’. Realizatorem 
projektu był Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczo-
ści Rolnej w Sandomierzu. Projekt został zrealizowany przy wspar-
ciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Budżetu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowej, 
a szkolenie prowadzili Anna Frańczak i Piotr Korpysz.

W bezpłatnym szkoleniu wzięło udział 18 osób z powiatów san-
domierskiego i staszowskiego. Uczestnicy mieli zapewniony i sfi-
nansowany transport, noclegi, wyżywienie oraz udział w warszta-
tach. Z gminy Klimontów uczestniczyły 4 osoby: Agnieszka Frań-
czak, Ewa Gajewska, Maria Gładysz i Teresa Gołębiewska.

Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych 
działających na obszarach wiejskich i w małych miastach oraz 

przygotowanie i inspirowanie liderów wiejskich do tworzenia no-
wych organizacji poprzez działania szkoleniowe, doradcze i infor-
macyjne.

Podczas warsztatów przedstawiono zasadnicze elementy, głów-
ne fazy rozwoju i cechy efektywnie działającej organizacji. Uczest-
nicy zapoznali się z zasadami pisania projektów oraz cechami, cy-
klem życia i etapami przygotowania projektu. Podczas zajęć prak-
tycznie identyfikowali problemy i budowali drzewo problemów, 
a następnie identyfikowali cele i przekształcali problemy w cele. 
Wielkie emocje wzbudził budżet oraz planowane źródła finansowa-
nia projektu, a także pułapki w planowaniu projektu.

Na zakończenie spotkania uczestnicy pozytywnie ocenili orga-
nizację warsztatów i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych szko-
leniach. Udział w tym przedsięwzięciu osób aktywnie uczestniczą-
cych w życiu społecznym swojej miejscowości na pewno zaowocuje 
podjęciem wielu działań na rzecz swojego środowiska. 

„Ludzie pracujący razem, jako jedna grupa, potrafią dokonać 
rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.” (F.D. 
Roosevelt). 

MARIA GŁADYSZ

NABÓR DLA CHĘTNYCH 

DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
ogłasza dodatkowy nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

o specjalności „ślusarz” na rok szkolny 2008/2009.

W toku nauki dodatkowo można uzyskać uprawnienia 
państwowe w zakresie spawania elektrycznego, CO

2
 

oraz acetylenowo-tlenowego.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do szkoły 
do końca lipca 2008 r. bądź o kontakt telefoniczny na numer 

015 866-1261

SZKOLENIE W REMBOWIE

8. Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, Goźlice 31, 27-640 
Klimontów

9. Rada Sołecka, Śniekozy, 27-640 Klimontów
10. Ewa Bednarz, Szymanowice Górne 27, 27-640 Klimontów
11. Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, 27-640 Klimontów

Działanie 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
uaktywnienie osób starszych poprzez dostosowane do oczekiwań 
programy cyklicznych zajęć.

Wpłynęła 1 oferta od usługodawcy – Stowarzyszenia na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro”, 
którą rozpatrzono pozytywnie.

Działanie 3. Wykorzystanie lokalnych zasobów dla organiza-
cji zajęć integracyjnych dla mieszkańców i rodzin z sołectw oraz 
aktywizacji środowiska do działań na rzecz rozwiązywania lokal-
nych (sołeckich) problemów.

Wpłynęła 1 oferta od usługodawcy – Koła Rolniczego w Nawo-
dzicach, którą rozpatrzono pozytywnie.

Działanie 4. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce przez liderów, w tym wsparcie w na-
wiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami związanej ze 
wspólnymi działaniami w zakresie projektów społecznych.

Brak zgłoszonych ofert.

WYNIKI KONKURSU W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ 
DOTYCZĄCYCH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA 

OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁOSZENIA
Publiczna Szkoła Podstawowa w  Nawodzicach informuje, iż 
od dnia 7 lipca 2008 roku odbywają się zajęcia plastyczne.

PSP w  Nawodzicach aplikowała o środki w konkursie 
PPWOW ogłoszonym przez Wójta Gminy Klimontów.

Wniosek PSP pt. „Uśmiech Dziecka” został zaakceptowany, 
i w ramach projektu zrealizowane są zajęcia plastyczne dla 

dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywają się  w sali szkolnej budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.

Zapraszamy na zajęcia od 7 lipca do 31 sierpnia br. w każdą 
środę w godz. 9– 10 oraz w roku szkolnym na zajęcia 

pozalekcyjne – projekt realizowany będzie do 15 grudnia br.

Kółko Rolnicze w Nawodzicach informuje, że dnia 
10 sierpnia br.  w ramach projektu PPWOW zgodnie 

z Planem Działania na rok 2008 dla Gminy Klimontów 
w sferze rozwiązywania problemów społecznych

zorganizowana zostanie
,,Nawodzicka Biesiada” – dożynki sołeckie

Program Biesiady:
• godz.14:30 – msza św. dziękczynna po zbiorach
• godz.15:30 – przejście korowodu na miejsce zabawy plac 

przy OSP
• godz.16:00 – powitanie gości i część artystyczną
• godz 17:00 –  konkurs na rolnika Nawodzic
• godz.17:15 –  wystapienia zaproszonych gości
• godz.17:45 –  degustacja potraw i wypieków wiejskich
• godz.19:00 –  wspólna zabawa
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