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18 stycznia 2009 roku 
w Skarżysko-Kamiennej od-
były się eliminacje do XVI 
Świętokrzyskiego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek we 
Włoszczowie.

Zespół Fahrenheit z GOK 
w Klimontowie po wykona-
niu jednej kolędy oraz jed-
nej pastorałki otrzymał „bi-
let” umożliwiający zaprezen-
towanie się na konkursie fi-
nałowym we Włoszczowie 25 
stycznia 2009 roku.

Występ dziewczyn na 
włoszczowskiej scenie po-
zwolił zdobyć młodym woka-
listkom I miejsce w katego-
rii zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne.

KOLEJNY SUKCES

Poniedziałek, 16 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1800

sala widowiskowa
Aerobik
prowadzi Dominika Chmielewska

godz. 2000

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Wtorek, 17 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1500

świetlica GOK
Turniej TENISA STOŁOWEGO 
o Mistrzostwo Gminy Klimontów

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Środa, 18 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1500

świetlica GOK
Turniej w „Piłkarzyki’’ 
o Mistrzostwo Gminy Klimontów

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Czwartek, 19 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1500

świetlica GOK

Turniej w SZACHY o Mistrzostwo 
Gminy Klimontów organizowany 
przez Koło Szachowe 
(odpowiedzialny Mirosław Szeląg)

godz. 1800

sala widowiskowa
Aerobik
prowadzi Dominika Chmielewska

godz. 2000

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Piątek, 20 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1100-1300

świetlica GOK
Warsztaty plastyczne 
prowadzi Lucyna Furmanek

godz. 1500

świetlica GOK

Turniej w WARCABY o Mistrzostwo 
Gminy Klimontów zorganizowany 
przez Koło Szachowe 
(odpowiedzialny Mirosław Szeląg)

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Sobota, 21 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1600

Remiza OSP Byszów Zabawa Karnawałowa

Niedziela, 22 lutego:

godz. 1500

sala widowiskowa Koncert Zimowy

godz. 1700-2100

sala widowiskowa

Wielki Bal Karnawałowy 
(dochód  przeznaczony na rzecz 
akcji „Podaruj dzieciom wakacje”)

Poniedziałek, 23 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1800

sala widowiskowa
Aerobik
prowadzi Dominika Chmielewska

godz. 2000

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Wtorek, 24 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1100-1300

świetlica GOK
Warsztaty plastyczne 
prowadzi Lucyna Furmanek

godz. 1100-1300

sala widowiskowa
zajęcia rytmiki dla zespołów 
Gest oraz wszystkich chętnych

godz. 1500

sala widowiskowa
Dyskoteka Ostatkowa

Środa, 25 lutego:

godz. 1500

PSP Klimontów
„Turniej Boccia” dla wszystkich 
chętnych oraganizuje UKS „Topór”

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1100-1300

świetlica GOK
Warsztaty plastyczne 
prowadzi Lucyna Furmanek

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Czwartek, 26 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1100-1300

sala widowiskowa
Zajęcia rytmiki dla zespołów 
Gest oraz wszystkich chętnych

godz. 1800

sala widowiskowa
Aerobik
prowadzi Dominika Chmielewska

godz. 2000

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Piątek, 27 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1100-1300

sala widowiskowa
Zajęcia rytmiki dla zespołów 
Gest oraz wszystkich chętnych

godz. 1500

świetlica GOK

Turniej w BILARD 
o Mistrzostwo Gminy Klimontów 
(eliminacje - wpisowe 1 zł)

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Sobota, 28 lutego:

godz. 1000-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe

godz. 1800

sala widowiskowa
seans filmowy
(cena biletu 2zł)

Niedziela, 1 marca:

godz. 1500-2100

świetlica GOK
bilard, tenis stołowy, turnieje, 
gry stolikowe.

Jeżeli będą odpowiednie warunki atmosferyczne planujemy zorganizowanie dwóch imprez 
sportowo-rekreacyjnych na lodowisku w Szymanowicach. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE

FERIE ZIMOWE 2009

W niedzielę 18 stycznia już od godziny 
1330 w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Klimontowie zaczęły pojawiać 
się pierwsze dzieci, które zostały wytypo-
wane przez dyrektorów szkół z naszej gmi-
ny na Wielki Noworoczny Bal Karnawało-
wy. Dzieci w momencie, kiedy tylko pojawi-
ły się na sali, wypełniły proscenium w plą-
sach i tanach przy muzyce DJ „Tomek&To-
mek”. Punktualnie od godziny 1500 na scenie 
pojawił się zespół „Wulkan”, który towarzy-
szył uczestnikom zabawy do późnych godzin 
wieczornych. 

Organizatorzy przygotowali dla dzieci 
szereg niespodzianek: m.in. „szwedzki stół” 
zastawiony suto słodyczami, owocami i na-
pojami, krainę łakomczuchów dla „głodo-
morków”, szereg konkursów i zabaw z na-
grodami, no i „to, czego nikt się nie spodzie-
wał” - św. Mikołaja, który obdarował każ-
dego z uczestników paczką. W Balu od po-
czątku do końca uczestniczył Wójt Gmi-

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL...

ny Klimontów Ryszard Bień, który wszyst-
kim dzieciom, nauczycielom – sprawującym 
opiekę nad dziećmi – oraz rodzicom złożył 
najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Organizatorzy pragną serdecznie po-
dziękować: Dyrektorom Szkół, Nauczycie-
lom, Opiekunom i Rodzicom. Tak wspaniały 
bal mógł się odbyć dzięki wsparciu, którego 
udzielili: Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kli-
montowie, Sklep spożywczy „Siódemka” 
Jana Zieji, Zakład Remontowo–Budowla-
ny w Ostrowcu Świętokrzyskim Krzyszto-
fa Śmieszka, PZW Koło nr 27 w Klimon-
towie – Prezes Zbigniew Ciepliński.

Za nieodpłatną oprawę muzyczną pra-
gniemy podziękować zespołowi „Wulkan” 
i DJ „Tomek&Tomek” oraz wszystkim, 
którzy pomogli w sprawnej organizacji tej 
szczytnej imprezy.

GOK

fot. Rafał Staszewski

W bieżącym roku ferie w województwie świętokrzyskim przypadają na drugą połowę lu-
tego. Ten krótki odpoczynek od szkolnych obowiązków większość klimontowskich uczniów 
spędzi w domu. Aby ten czas upłynął bezpiecznie i pożytecznie, Gminny Ośrodek Kultury 
w Klimontowie przygotował wiele atrakcji, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Jak 
wiadomo sport to zdrowie, dlatego akcja organizowana przez GOK przebiegnie pod hasłem: 
„FERIE NA SPORTOWO, KULTURALNIE ,BEZPIECZNIE I ZDROWO 2009”.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program proponowanych warsztatów, gier i kon-
kursów. Każdego dnia zapraszamy miłośników kina na seanse filmowe do Sali Widowi-
skowej, natomiast 22 lutego – w niedzielę, w półmetek ferii – odbędzie się tam Wielki Bal 
Karnawałowy.                     Serdecznie zapraszamy!
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Zajęcia pozalekcyjne re-
alizowano w ramach Rządo-
wego programu wyrówny-
wania szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży w 2008 r. 
„Aktywizacja jednostek sa-
morządu terytorialnego 
i organizacji pozarządo-
wych”. Projekt opracowały 
i zrealizowały panie: mgr 
B. Czuja, mgr B. Frejlich 
i mgr M. Miłek. Budżet 
projektu wynosił 15 tysię-
cy złotych. Na realizację 
zadania otrzymano dotację 
w kwocie 10.250 złotych. 
Zajęcia odbywały się od 15 
października do 10 grudnia 
2008 roku.

Zajęcia pozalekcyj-
ne obejmowały gimnastykę 
ogólnorozwojową, rytmikę 
i plastykę. Programem ob-
jęto 55 uczniów PSP w Kli-
montowie w wieku 6–9 lat 
oraz uczniów z orzeczenia-
mi i opiniami Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej. 
Realizacja projektu umożli-
wiła zwiększenie liczby za-
jęć edukacyjno–opiekuń-
czych z zakresu rytmiki, pla-
styki i gimnastyki. Otoczo-
no szczególną opieką dzie-
ci niepełnosprawne, z ro-
dzin wiejskich i dysfunkcyj-

„Przysłowie prawdę Ci powie” to hasło konkursu biblio-
tecznego, który został rozstrzygnięty w grudniu 2008 roku 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. 

Pierwszą nagrodę otrzymała uczennica klasy IIa Ju-
styna Pawlik za przysłowie: „Sitem czerpie wodę, kto 
chce uczyć się bez książki”. 

Podobało się też przysłowie Agnieszki Bajur z klasy 
Ib: „W książkach jest tyle mądrości!!! Tylko wciąż nie 
rozumiem, dlaczego w bibliotece jest tak mało gości”.

Konkursy biblioteczne organizowane są w szkole od 
2000 roku. Tematyka ich jest różna. Największym zainte-
resowaniem uczniów cieszyły się konkursy literackie, re-
gionalne i poetyckie.

• 11 stycznia  strażacy z Klimontowa brali udział w XVII Finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sandomierzu. W go-
dzinach popołudniowych w hali widowiskowo-sportowej przy uli-
cy Patkowskiego wykonali  dla sandomierzan  pokaz ratownictwa 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

• 16 stycznia na skutym lodem zbiorniku wodnym w Szymanowicach 
odbyły się  ćwiczenia prowadzone przez strażaków z jednostki OSP 
w Klimontowie. Jak wiadomo z przykrych statystyk, sezon zimo-
wy obfituje w wiele tragicznych zdarzeń związanych z bezmyślnym 
wchodzeniem na lód. Prowadzący ćwiczenia naczelnik OSP Wie-
sław Kwiecień oraz jego zastępca Maciej Psiuch wraz z pozo-
stałymi druhami, opracowywali różne warianty działań ratowniczych, 
użycia właściwych przedmiotów, a także wzajemnego skoordyno-
wania – gdyż aby z ratownika nie stać się osobą ratowaną, potrzeb-
na jest szybkość ale i duże opanowanie.

 Osoby biorące udział w ćwiczeniach to: Wiesław Kwiecień, Ma-
ciej Psiuch, Robert Bilski, Łukasz Rojek, Marek Rożek, Mi-
rosław Kwapiński, Przemysław Jakuszewski, Miłosz Bara, 
Kamil Kwiecień, Maciej Sudy, Tomasz Korytnicki, Konrad Ja-
kuszewski. Jednocześnie druhowie z jednostki OSP Klimontów go-
rąco apelują do osób mogącym pomóc w sfinansowaniu zakupu sa-
nii lodowych, które pozwolą skutecznie prowadzić akcje ratownicze 
na lodzie.

• W nocy z 15 na 16 stycznia strażacy z Gminy Klimontów (2 sek-
cje OSP z Klimontowa, OSP Konary i OSP Krobielice) gasili pożar 
domu w Konarach.  

 Strażacy wynieśli butlę gazowa i ugasili pożar domu. W pożarze 
nikt nie ucierpiał.

• 22 stycznia druhowie z OSP w Klimontowie zabezpieczyli miej-
sce  zdarzenia -wypadku w Pęchowie, gdzie doszło do zderzenia 
samochodu TIR z ciągnikiem. Przy wypadku brała również udział 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Sandomierza. Nikt nie doznał 
poważnych obrażeń.

• 27 stycznia w PSP w Klimontowie przeprowadzono szkolenie 
na temat „Bezpieczni w szkole – widoczni na drodze” i roz-
dano odblaski na rękę, które nieodpłatnie przekazała Fundacja 
Krzysztofa Hołowczyca.

 W szkoleniu brali udział Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Ko-
mendant Gminny OSP Wiesław Kwiecień i Posterunkowy Bog-
dan Zaroda. 

nych. Propagowano zdrowy 
styl życia poprzez zaintere-
sowanie ruchem i muzyką. 
W celu uatrakcyjnienia zajęć 
zakupiono dla uczniów ma-
teriały plastyczne, przybo-
ry gimnastyczne, sprzęt na-
głaśniający i muzyczny oraz 
stroje estradowe. W czasie 
zajęć dzieciom zapewniano 
poczęstunek.

Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły w zajęciach. 

Miło i w efektywny sposób 
spędziły wolny czas, pozna-
wały zasady zdrowego stylu 
życia, pokochały ruch i mu-
zykę. Nauczyły się wyko-
rzystywać i przekładać wła-
sną energię na pozytyw-
ne działanie, uwierzyły we 
własne możliwości. Zajęcia 
przyczyniły się do korygo-
wania wad postawy u naj-
młodszych dzieci. Ucznio-
wie osiągający słabsze wy-

niki w nauce mogli podno-
sić własną samoocenę po-
przez zaprezentowanie swo-
ich umiejętności i talentów 
w innych dziedzinach.

Oferta programu spotka-
ła się z tak dużym zaintere-
sowaniem uczniów i rodzi-
ców, że nauczyciele realizu-
jący program będą w przy-
szłości pozyskiwać środki 
i nadal prowadzić tego typu 
zajęcia.

„MŁODY ARTYSTA”
 - projekt  PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Laureaci konkursów 
to często członkowie Koła 
Przyjaciół Biblioteki, któ-
re działa w szkole dzie-
więć lat. Dziś liczy 50 
członków.

Młodzież dba o książ-
ki, tworzy okolicznościowe 
wystawy oraz przygotowu-
je spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Na ostatnim spo-
tkaniu był poeta pochodzą-
cy z Ułanowic, a mieszka-
jący w Pszczynie Wacław 
Kostrzewa. Młodzież przy-
jęła go ciepło, brawami i z 
dużym zainteresowaniem 
jego poezją. Były pytania 
i czytanie wierszy przez 
uczniów i samego autora.

KRYSTYNA SŁOWIK

FOT. M. SŁOWIK

PRZYJACIELE BIBLIOTEKI

KALENDARIUM

O
SP

KLIMONTÓW
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Spotkanie podsumowujące roczną 
realizację PPWOW PIS w Gminie 
Klimontów odbyło się 17 grud-

nia 2008 r. w PSP Klimontów. W spotka-
niu wzięli udział: Wójt Gminy Klimontów, 
Konsultant Regionalny PPWOW PIS, radni, 
sołtysi i przedstawiciele grup społecznych. 
W ramach realizacji zadań dotyczących Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Obsza-
rów Wiejskich (PPWOW) zgodnie z pla-
nem działania na rok 2008 Gmina Klimon-
tów z pozyskanych środków w 2008 r. zre-
alizowała następujące działania:
• utworzono – boisko wielofunkcyjne do pił-

ki nożnej i siatkowej w Śniekozach, boisko 
do piłki plażowej w Szymanowicach, bo-
isko do piłki koszykowej w Krobielicach, 
świetlicę wakacyjną w Goźlicach, Drużynę 
Zuchów ,,Smerfy” w PSP Klimontów, Klub 
Seniora przy Klasztorze Podominikańskim, 
Kółko Fotograficzne przy ZSP Klimon-
tów, Ośrodek Wsparcia Młodzieży- Sekcję 
Dziennikarską, Sekcję Maturzystów, Sekcję 
Historyczną - Sympatyków Klasztoru przy 
Klasztorze Podominikańskim;

• zorganizowano – zajęcia pozalekcyjne 
sportowe dla dzieci i młodzieży, Biesiadę 
Nawodzicką, zajęcia pozalekcyjne spor-
towe dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne pla-
styczne dla dzieci, Pomoc Pedagoga szkol-
nego dla gimnazjalistów.

Do wykonania tych usług dopuszczo-
no 13 oferentów, którzy spełnili wymaga-
ne kryteria. Usługodawcy w prezentacjach 
multimedialnych przedstawili cały prze-
bieg realizacji swoich usług. Nauczyli i po-
kazali zebranym, że jednak w naszej Gmi-
nie można zrobić coś pożytecznego i przy-
jemnego dla naszych milusińskich. Spo-
tkanie uświetnili swoim występem ŚNIE-
KOZANKI – zespół który powstał w ra-
mach realizacji programu oraz nasze małe 
,,Smerfy” z nowopowstałej drużyny zu-
chów. Na zakończenie spotkania Wójt 
Gminy Ryszard Bień podziękował za tak 
pięknie zrealizowane zadania i życzył dal-
szej owocnej współpracy. Przy wspólnym 
poczęstunku odbyły się dyskusje i wymia-
na doświadczeń dotyczących realizacji pro-
jektów.

PODSUMOWANIE PROGRAMU

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY NAS WSPIERAJĄ
- sprawozdanie ks. Rektora Wojciecha Zasady

Upłynął rok i cztery miesiące odkąd przejąłem na siebie 
obowiązki Rektora przy Rektoracie NMP w Klimontowie. 
Niewątpliwie był to dla mnie czas wytężonej pracy, grani-
czący często z ludzkimi możliwościami. Prace mające na 
celu przywrócenie zaniedbanych od lat budynków poklasz-
tornych do ich używalności należy wykonywać od samych 
podstaw. Przy realizacji tych właśnie przedsięwzięć napo-
tykałem nieustannie na olbrzymie trudności przede wszyst-
kim natury urzędowej i finansowej. 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi spraw 
klasztoru, jakie są mi zadawane przez wielu ludzi, chciał-
bym w niniejszym sprawozdaniu przedstawić bilans prac 
i działalności, która prowadzona była dotychczas na te-
renie obiektu podominikańskiego od 01.09.2007 r. do 
15.01.2009 r. W związku z tym, że Rektorat NMP nie ma 
żadnych źródeł dochodu i wszystkie przeprowadzone w nim 
prace finansowane były przez parafię św. Józefa w Klimon-
towie nie podaję zestawienia poniesionych kosztów. Mó-
wił o nich w kościele parafialnym ks. proboszcz w dniu 11 
stycznia br. Jako Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Klaszto-
ru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” czuję się jednak 
zobowiązany do poinformowania, że w kosztach remontu 
dawnego kapitularza partycypowało również w/w Stowa-
rzyszenie. Zakupiło ono materiały trwałe na łączną sumę 
11.886 zł.

Oto jak przedstawia się zestawienie najważniejszych 
przedsięwzięć realizowanych w Rektoracie NMP w Kli-
montowie.

Od października do grudnia 2007 r. trwały prace przy 
odnawianiu części mieszkalnej skrzydła wschodniego 

klasztoru. Obejmowały one częściową wymianę instalacji 
elektrycznej z wpuszczeniem jej pod tynk, wymianę drzwi, 
cyklinowanie podłóg z konserwacją (w celi przeora oczysz-
czono warstwy olejnej farby), malowanie ścian, wymianę 
kinkietów oraz wiele innych prac polepszających ogólny 
wygląd pomieszczeń. Podłogę w zakrystii kościoła podda-
no zabiegom kosmetycznym (cyklinowanie, bejcowanie, la-
kierowanie).

Na wiosnę 2008 r. zostały oczyszczone do tynku war-
stwy wtórne ścian korytarza na piętrze w południowym 
skrzydle oraz ściany przedsionka zakrystii, które następnie 
pozacierano specjalną zaprawą murarską. Drewniane drzwi 
oraz schody prowadzące do kościoła zostały oczyszczone, 
uzupełnione ubytki i zakonserwowane. Poręcze natomiast 
przed konserwacją zostały oczyszczone z warstwy olejnej 
farby. Wymieniono również przegniłą podłogę w przed-
sionku oraz zamontowano nowe kinkiety. Do wyposażenia 
zakrystii zakupiono nowe alby i komże.

W tym czasie również wyremontowany został po-
kój w wieży oraz rozpoczęto oczyszczanie warstw wtór-
nych ścian korytarzy na parterze skrzydła południowego 
i wschodniego. Posuwały się też prace renowacyjne ołta-
rza Matki Boskiej Różańcowe prowadzone przez konser-
watorów z Lublina. W chwili obecnej są one na ukończe-
niu, a ze względu na niskie temperatury zostały czasowo 
wstrzymane.

Latem ubiegłego roku został odrestaurowany żyrandol 
główny w kościele p.w. NMP i św. Jacka. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że sierpniowy odpust w tymże koście-
le połączony był z powiatowym świętem plonów, na któ-

re przybyły władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz 
inne osobistości naszego regionu.

W czerwcu były prowadzone badania stratygraficz-
ne tynków na obecność polichromii w części budynku zaj-
mowanego do 2005 r. przez Liceum Ogólnokształcące. Jak 
wyznała pani konserwator w artykule z dnia 19 grudnia 
2008 r. zamieszczonym w „Echu Powiśla” wcześniej nie 
miała ona dostępu do tej części budynków poklasztornych, 
w których mieściła się szkoła. W wyniku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono obecność malowideł pochodzą-
cych z czasów budowy klasztoru jak również z końca XVII 
w. i drugiej połowy XVIII w. W obecnej chwili miejsca wy-
stępowania polichromii są opisywane i dokumentowane na 
planach inwentaryzacyjnych budynków. Pozostaje jedynie 
pytanie – czy znajdą się środki na odsłonięcie stojących na 
wysokim poziomie artystycznym malowideł występujących 
na całym obszarze budynków oraz sztukaterii, która znaj-
duje się w dawnym refektarzu dominikanów, zamienionym 
później przez szkołę na salę gimnastyczną?

W sierpniu rozpoczęto prace remontowe dawnego kapi-
tularza (duża sala położona we wschodnim skrzydle klasz-
toru). Był to remont kapitalny obejmujący: oczyszczenie 
warstw wtórnych ścian, uzupełnienie ubytków, likwida-
cję niefunkcjonalnego ogrzewania, wymianę drzwi, okien, 
podłogi oraz jej ocieplenie, modernizację rozwiązań elek-
trycznych, zainstalowanie stylowych żyrandoli, założenie 
CO. Remont kapitularza został ukończony pod koniec listo-
pada i niewątpliwie jest on obecnie najbardziej reprezenta-
cyjną salą w Klimontowie i jego okolicy.
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Uroczystość Bożego Narodzenia dla 
wszystkich chrześcijan ma charakter wiel-
kiej radości i nadziei: „Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całe-
go narodu: dziś w mieście Dawida narodził 
się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan” (Łk 2, 10-11). Te słowa wypowiedział 
anioł do pasterzy znajdujących się w pobliżu 
Betlejem ponad dwa tysiące lat temu. Te sło-
wa są także kierowane dzisiaj do nas wszyst-
kich. Są one zachętą, abyśmy rozważając ta-
jemnicę Betlejemskiej Nocy z ufnością mo-
gli odnaleźć nieustannie przychodzącego na 
świat Chrystusa w naszych bliźnich.

Okres Bożego Narodzenia to nie tylko 
rozpamiętywanie historycznego wydarze-
nia jakim było przyjście na świat Syna Bo-
żego w ludzkiej postaci, to także całe bo-
gactwo zwyczajów, które w swojej genezie 
do niego nawiązuje. Bez wątpienia polskie 
tradycje bożonarodzeniowe należą do naj-
piękniejszych, a niektóre z nich, w dużej 
mierze dzięki Papieżowi – Polakowi, znane 
są dzisiaj niemalże na całym świecie.

Typowo polskim i najbardziej rozpo-
wszechnionym zwyczajem związanym ze 
Świętami Bożego Narodzenia jest dzielenie 
się opłatkiem. Sięga on XVIII w. i ma zna-
czenie symboliczne. Opłatek jest bowiem 
znakiem miłości i pojednania. Na początku 
wieczerzy wigilijnej łamiemy go w rodzin-
nym gronie wypowiadając przy tym szczere 

życzenia. Zwyczaj ten w ostatnich dwudzie-
stu latach rozpowszechnił się także w szko-
łach, zakładach pracy, urzędach i wszelkie-
go rodzaju organizacjach podczas tak zwa-
nych „spotkań opłatkowych”.

W świątecznej atmosferze i w duchu pol-
skich tradycji odbyło się 28 grudnia 2008 r. 
o godz.1500 spotkanie członków Stowarzy-
szenia na Rzecz Klasztoru Podominikań-
skiego „Wspólne Dobro”, Akcji Katolickiej, 
Amatorskiego Teatru „Apostolos” i Klu-
bu Seniora. Piękny, niedawno wyremonto-
wany kapitularz dominikanów stał się miej-
scem spotkania trzech pokoleń, które jedno-
czy wspólna troska o przyszłość siedemna-
stowiecznego klasztoru w Klimontowie. 

Na początku spotkania ksiądz rektor 
Wojciech Zasada przywitał przybyłych go-
ści nawiązując do Świętej Rodziny z Na-
zaretu, której święto w tym właśnie dniu 
przypadało. „Każdy z nas, tutaj obecnych, 
tworzy rodzinę przynależąc do Stowarzy-
szenia, Teatru, Akcji, czy też do Klubu Se-
niora. Te rodziny łączy wspólny cel. Wszy-
scy należymy również do wspólnoty para-
fialnej, a w szerszym wymiarze stanowimy 
także Rodzinę Dzieci Bożych” – powiedział 
m.in. ksiądz rektor. Po słowie wstępnym 
aktor Marcin Soja przeczytał fragment 
z Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezu-
sa Chrystusa, a potem ks. proboszcz Adam 
Nowak odmówił modlitwę, po której wszy-

scy gromkim głosem odśpiewali kolędę 
„Wśród nocnej ciszy” i przełamując opła-
tek składali sobie wzajemnie życzenia.

Na spotkaniu opłatkowym o obficie za-
stawiony stół zadbały panie należące do 
grup działających przy Rektoracie NMP. 
Przy blasku świec i wyśmienitych potra-
wach upływały rozmowy i snucie planów na 
przyszłość, a ponad zjednoczoną duchowo 
wspólnotą dominowała choinka jako sym-
bol drzewa rajskiego. Została ona sprowa-
dzona zza Wisły i ozdobiona przez człon-

OP£ATEK W KLASZTORNYCH MURACH

ków Klubu Seniora. Jej urodą zachwycił 
się nawet ks. biskup ordynariusz Andrzej 
Dzięga, który przybył tutaj następnego dnia 
na spotkanie z księżmi pracującymi w deka-
nacie klimontowskim.

Spotkanie opłatkowe zakończyło się 
późnym wieczorem, a jej ostatnią część wy-
pełniło wspólne śpiewanie kolęd, które nio-
sło się z klasztornego wzgórza ponad usy-
piające w dolinie miasteczko nad Koprzy-
wianką.

DON ADALBERTO

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM...
W drugiej połowie sierpnia rozpoczęła się inwentaryzacja 

całego obiektu podominikańskiego. Trudno było znaleźć wy-
konawcę. Należy podkreślić, że praca ta powinna być wykona-
na o wiele, wiele wcześniej (inwentaryzacja stanowi bowiem 
podstawę wszelkich zamierzeń i projektów dotyczących bu-
dynku). Dzięki życzliwości pani konserwator z Lublina udało 
się. Powierzyłem tę pracę studentom z Politechniki Lubelskiej, 
którzy pod nadzorem profesora ukończyli ją w listopadzie.

Na przełomie listopada i grudnia prowadzone były ba-
dania chemiczne na zasolenie i zawilgocenie obiektu po-
klasztornego. Dokonano ok. 40 nawierceń. Wykonawcą prac 
była Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, a jej wyniki 
otrzymałem w drugiej połowie grudnia. W najbliższym cza-
sie konieczne jest jeszcze przeprowadzenie badań architekto-
nicznych. Chociaż efekty tych prac są na ogół niezauważal-
ne, to jednak są one kosztowne i muszą być wykonane zgod-
nie z wymaganymi procedurami.

Prawdziwie benedyktyńskiej cierpliwości wymagają stara-
nia o wszelkiego rodzaju pozwolenia i pisanie wniosków. Do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
został złożony wniosek pn. „Rewitalizacja dziedzictwa kul-
turowego poprzez modernizację budynku podominikańskie-
go zespołu klasztornego w Klimontowie”. Był on następstwem 
złożonych wcześniej fiszek, a całość sprawy jest pilotowana 
przez Urząd Gminy w Klimontowie. W tym miejscu chciał-
bym serdecznie podziękować władzom gminy za okazywa-
ną troskę o przyszłość klasztoru i współpracę w przedsięwzię-
ciach na rzecz siedemnastowiecznego zabytku. W ostatnim pi-
śmie otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego zostałem poin-
formowany, że w/w wniosek jest poprawny pod względem for-
malnym i zostaje poddany ocenie merytoryczno-technicznej.

Latem 2007 roku został złożony wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o udzielenie dotacji związanej z modernizacją CO. Zo-
stał on czasowo wstrzymany i należy go zaktualizować do 
końca marca br. Pod koniec listopada ubiegłego roku złoży-
łem wniosek, z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków i pełną dokumentacją, do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji na odnowie-
nie barokowego ołtarza p.w. Najświętszego Imienia Jezus, któ-
ry znajduje się w południowym ramieniu pseudotranseptu ko-
ścioła podominikańskiego. Do chwili obecnej nie otrzymałem 
żadnej odpowiedzi.

W tym samym czasie złożyłem inny wniosek do Wydzia-
łu Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji o przyznanie dotacji na wymianę po-
krycia dachowego na skrzydle zachodnim i częściowo pół-

nocnym budynków podominikańskich. Wniosek został zło-
żony wraz z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków oraz dokumentacją, której gromadzenie zajęło mi 
kilka miesięcy. O pozostałych pismach, które zostały złożo-
ne w tym okresie do różnych urzędów nie będę nawet wspo-
minał, ponieważ jest to materiał nadający się raczej do napi-
sania monografii niż sprawozdania. 

Inną dziedziną działań prowadzoną w klasztornych mu-
rach jest przywracanie w nich życia. W tym zakresie najwięk-
sze zasługi należy przypisać Stowarzyszeniu na Rzecz Klasz-
toru Podominikańskiego „Wspólne Dobro”, które otrzymało 
osobowość prawną 18 marca ubiegłego roku. Stowarzyszenie 
od samego początku prowadzi prężną działalność w zdoby-
waniu środków na remont budynków poklasztornych, jak rów-
nież występuje z licznymi inicjatywami społecznymi zmie-
rzającymi do zagospodarowania obiektu i jego reklamy. Wy-
starczy tylko wspomnieć: zorganizowanie balu charytatywne-
go, aukcji obrazów, loterii fantowej oraz parkingu w czasie ob-
chodów odpustowych, sprzedaż cegiełek, kartek pocztowych 
i okolicznościowych, „pierogów św. Jacka”, wydanie folde-
rów o klasztorze. Stowarzyszenie w ubiegłym roku realizowa-
ło jednocześnie dwa programy grantowe PPWOW oraz sando-
mierski program „Działaj Lokalnie”. Następstwem ich reali-
zacji były tworzone w klasztorze grupy i sekcje. Zostały utwo-
rzone Klub Seniora, Koło Plastyczne oraz Ośrodek Wsparcia 
Młodzieży a w nim sekcje: dziennikarska, sympatyków klasz-
toru, matematyczna, fizyczna i biologiczna. W klasztorze ma 
swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podomini-
kańskiego „Wspólne Dobro”, Parafialny Oddział „Caritas”, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i rozsławiający Klimon-
tów Amatorski Teatr „Apostolos”.

W najbliższym czasie planowane jest rozszerzenie dusz-
pasterstwa przy Rektoracie NMP, sprawowanie Mszy św. 
w kościele podominikańskim nie tylko w niedziele i święta, 
ale również w dni powszednie. Prowadzone będą w dalszym 
ciągu zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych. Kontynuowane 
będzie składanie wniosków o udzielanie dotacji na poszcze-
gólne etapy remontu obiektu podominikańskiego oraz reno-
wację i konserwację dzieł sztuki. Jeśli zostaną zabezpieczo-
ne wystarczające środki finansowe na remont dachu skrzy-
dła zachodniego i częściowo północnego, to prace będą bez-
zwłocznie podjęte. W tej sprawie jest już zgromadzona pełna 
dokumentacja, brakuje tylko pieniędzy…

Na zakończenie chciałbym wyrazić moją wdzięczność 
członkom Stowarzyszenia za ich pełną poświęcenia pracę 
na rzecz klasztoru i dla dobra miejscowego społeczeństwa. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy ich w tej pracy wspierają.

KSIĄDZ REKTOR WOJCIECH ZASADA
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* * *

tak trudno jest sięgać swoich Gwiazd
dorównać im blaskiem
i patrzeć bezkarnie w ich oblicze

moją Gwiazdę ktoś niepotrzebnie zgasił
lecz ciągle dociera do mnie jej światło
w przebłyskach słów wzroku i dotyku

a w sercu czarna dziura
wysysająca resztki oddechu
bezpowrotnie zamykająca czas

we wszechświecie szukam recepty jak żyć
supernowej
aby była antidotum na śmierć

pragnę do końca czuć Jej blask
osuszać w nim łzy
i oświetlać resztę krętej drogi

niech nie opuszcza mnie moja Gwiazda
bez jej światła zginę zaginę stracę się

FK
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BŁĘKITNY GENERAŁ - CZ. II
Generał Józef Haller uznawał ideał rycerza–wyznawcy, 

krzyżowca, podejmującego krucjatę za Wiarę i Ojczyznę. 
14 lipca 1916 r. w Czeremosznie nad Stochodem, Haller 
otrzymał nominację na pułkownika Brygadiera i Komen-
danta II Brygady – do 26 września, kiedy Piłsudski ustąpił 
z Legionów, zajmował równorzędne z nim stanowisko. Po-
tem stał się de facto czołowym przywódcą Legionów i do-
piero wtedy stal się popularny wśród żołnierzy. W następ-
stwie Aktu 5 listopada, 30 listopada 1916 r., przybył Hal-
ler z frontu w Baranowiczach do Warszawy i zamieszkał 
w hotelu ,,BRISTOL” wywieszając z balkonu biało-czerwo-
ną chorągiew. Następnego dnia na Placu Saskim defilował 
na czele swej Brygady przed niemieckim general- guberna-
torem Hansem Beselerem. Po defiladzie przeszedł pod ko-
lumnę Zygmunta, gdzie wobec wojska i tłumu warszawia-
ków wzniósł okrzyk ,,Najjaśniejsza Rzeczpospolita niech 
żyje!”. Entuzjazm był olbrzymi. Ale idea sojuszu polsko-
-niemieckiego i polsko- austriackiego okazała się krótko-
trwała – już po kilku miesiącach Piłsudski zakazał legioni-
stom składania przysięgi na wierność obu cesarzom. Hal-
lera mocno wzburzyły te poczynania. Mieszkając wówczas 
w Klarysewie pod Warszawą postanowił za wszelką cenę 
ocalić istnienie polskiego wojska. Tak jak przed trzema laty 
w Legionie Wschodnim przeciwstawił się endekom, tak te-
raz zaprotestował przeciw szaleństwu – jak mniemał – le-
wicy niepodległościowej. Toteż 9 lipca 1917 r. w warszaw-
skich koszarach doszło jednak – wbrew Piłsudskiemu – 
do złożenia przysięgi przez II Brygadę. Jednostka została 
wcielona do Polskiego Korpusu Posiłkowego gen. Zygmun-
ta Zielińskiego i odesłana do Przemyśla, a w październiku 
ponownie na front bukowińsko-besarabski. Czas od lipca 
1917 r. do lutego 1918 r. to okres znaczenia Hallera jako czo-
łowego rzecznika wojskowego przymierza Polaków z pań-
stwami centralnymi. Zmiana nastąpiła nagle. Ze zrozumia-
łym oburzeniem i rozczarowaniem przyjął pułkownik-bry-
gadier wiadomość o niemiecko-austriacko-ukraińskim po-
koju w Brześciu, oddającym część Podlesia i Chełmszczy-
znę z Hrubieszowem i Zamościem nowemu państwu ukra-
ińskiemu. Okazało się, że Piłsudski miał rację: dalsze trwa-
nie przy państwach centralnych nie miało sensu. Toteż ty-
dzień po podpisaniu traktatu brzeskiego, w nocy 15/16 lu-
tego 1918 r. Brygada Hallera, w krótkim boju pod Barań-
czą przebiła się przez armię austriacką i poszła na rosyjską 
stronę frontu. Czyn ten odbił się głośnym echem w całej 
Europie, a państwom centralnym odebrał ostatni argument 
w sprawie polskiej. Haller odciął się od całego dotychcza-
sowego życia: od orientacji aktywistycznej, od sojuszu pol-
sko-niemieckiego i polsko-austriackiego, któremu był wier-
ny jak nikt prawie inny, od niegdysiejszej 15-letniej służby 

w armii austriackiej, od zadomowienia w stosunkach gali-
cyjskich…. Gdy na kwaterze w Barańczy pisał list do cesa-
rza Karola, palił za sobą wszystkie mosty: ,,Z powodu ha-
niebnej zdrady jakiej dopuściła się Austria i Niemcy wo-
bec swojego tzw. Sojusznika jakim być miała Polska – dłuż-
sze pozostawienie Legionów Polskich w armii austriackiej 
nie licuje z godnością rządu i żołnierza polskiego. Musimy 
zerwać ostatnią nić, która łączyła nas z Austrią. Dlatego 
opuszczamy terytorium Austrii, by szukać poza jej granica-
mi. Dlatego też odsyłam wszystkie odznaczenia i ordery ja-
kie kiedykolwiek otrzymałem, (Signum Louis i Żelazną Ko-
ronę) i załączam Żelazny Krzyż z prośbą o odesłanie cesa-
rzowi Wilhelmowi. Józef Haller, Brygadier.” List ten dotarł 
istotnie do cesarza Karola i stał się później powodem wyłą-
czenia Hallera spod amnestii austriackiej.

Pierwsza rewolucyjna armia polska przekroczyła grani-
ce Austro-Węgier i wkroczyła na terytorium wolnej Rosji 
i Ukrainy. Rozpoczynał się długi marsz ,,Żelaznej Bryga-
dy” przez stepy ukraińskie i jary dniestrowe, starym szla-
kiem polskiego rycerstwa kresowego w kierunku Choci-
mia, Zwańca, Mohylowa… W czasie tego marszu szybko 
wzrastał moralny  autorytet i wielka popularność Brygadie-
ra. Szóstego marca 1918 r. wojsko Hallera dotarło do Sorok, 
gdzie kwaterował II Korpus Polski dowodzony przez gen. 
Stankiewicza. Duch patriotycznej niezłomnej ,,Żelaznej 
Brygady” szybko zapanował nad pacyfistycznymi nastroja-
mi Korpusu. W najbliższych dniach Haller został mianowa-
ny generałem i dowódcą 5 Dywizji w Korpusie. Piosenka 
Bogusława Szula najlepiej oddaje klimat tamtych dni:

Po szerokiej Ukrainie
Zrównanymi kroki
Bystro, szumnie, jak potoki
Wojsko płynie.
(….) A na czele Haller, nasz generał,
Który Austriaków
I Moskali i Prusaków
Tęgo pierał.
Hej generale! Dzielne, bitne wojska twoje
Idą w boje.
Dziesiątego kwietnia gen. Stankiewicz podał się do dy-

misji, a Haller został dowódca całej formacji. W ten spo-
sób zwycięzca spod Barańczy stał się – po gen. Dowborze-
-Muśnickim (dowódcy I Korpusu i naczelnym wodzu pol-
skiego wojska w Rosji) czołową osobistością polskiej armii 
walczącej po stronie Ententy. Legiony były już rozwiązane, 
a Piłsudski zamknięty w Magdeburgu. Dowbór i Haller byli 
zarazem dwoma najważniejszymi wodzami całego ówcze-
snego wojska polskiego.

OPR. ST SAS TARNAWSKI

ANNA PIĄTKOWSKA

Historia Miłości

Święty Jakubie z Santiago de Compostella,
Byłeś sprawcą miłości i wesela dwojga młodych.
Pełni urody i wdzięku Magdaleno i Blake’u -
Pokochaliście swoje oblicze i dusze.

Zapaliłaś świeczkę, dziękując Jakubowi za dar 
niebios ten,
Bo przywiódł Cię w świątyni progi swej.
I jesteś szczęśliwa!

Spojrzeli sobie głęboko w oczy
I świat ich zauroczył urodą swą.
Z dwóch krańców świata oni 
A stali się mężem i żoną

I ślubowali razem być do końca kresu.
W świątyni swej związali ślubami się u Świętego 
Józefa
Ufając Bogu , że da im serce swe 
i błogosławieństwo.

Matko Boska Ty moja!
Pragnę zawsze być Twoja-
Pobłogosław Ich!

ANNA PIĄTKOWSKA

 Hej Cyganie

,,Dziś prawdziwych Cyganów  już nie ma”
- Słowa te brzmią jak dawne lato,
Co nie wróci nigdy , jak zwiędłe kwiaty.

Wozy cygańskie ciągnęły taborem,
Wszystkie dzieci biegły za nimi kołem,
Bo się bały.

Byli kolorowi, dziwni, zaczarowani,
Schowani za firanami swoich bud.
Wydawali się dla nas jak jakiś cud.

Rozpalili ognisko nad zatoką rzeczną, 
bezpieczną,
Nie wiedząc, że urzekną nas na zawsze.
Śpiewali rzewnie, śpiewnie zawodząc.

Ukradkiem za krzakami przykucnięci zziębnięci,
Baliśmy się, że nas ukradną i nami zawładną.
- Taka była legenda…

Tabory odjechały w dal, a u nas pozostał żal,
Że bez nas.
Czekaliśmy ciągle, kiedy przyjadą znów,
Bo bez nich smutno było już.

Gdzie jesteście Cyganie moi z tamtych lat
Zatrzymajmy czas, by nie odeszli w ślad za nimi!

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. IX

REPORTA¯
Jest to niezwykle trudny gatunek dziennikarski. Ta trud-

ność polega nie tylko na kłopocie z jego definicją, ale przede 
wszystkim związana jest z pisaniem tekstów reportażowych. 

Jeden z pisarzy-reporterów, Melchior Wańkowicz mówił, 
że reportaż jest tak stary jak mowa ludzka, mimo to nadal 
trwają spory między badaczami dotyczącymi definicji gatun-
ku. Jedni z nich zaliczają go do literatury, drudzy do dzien-
nikarstwa, a ci mniej zdecydowani sytuują go na pograniczu 
tych dwóch dziedzin. Klasyfikacja reportażu powoduje różni-
ce podstawowych wyznaczników gatunku. Jeśli przyjmiemy, 
że jest to gałąź literatury, wówczas możemy uznać, że dopusz-
czalne są elementy fikcji, kreacji, czy też prowokacji opisy-
wanych zdarzeń. Za tym modelem opowiadał się wspomniany 
Melchior Wańkowicz (m.in. Prosto od krowy, Karafka La’Fon-
taina). Natomiast reportaż jako gatunek dziennikarski wyklu-
cza fikcję, bo za podstawowy wyznacznik przyjmuje właśnie 
autentyzm przywoływanych wydarzeń, bohaterów, miejsc czy 
relacje świadków. To stanowisko popierał czołowy polski re-
porter Ryszard Kapuściński (m.in. Cesarz, Heban, Podróże 
z Herodotem, Busz po polsku, Autoportet reportera). Kolej-
nym spornym wyznacznikiem reportażu jest obecność repor-
tera przy opisywanym zdarzeniu. Często jest to niemożliwe, 
bo nie zawsze ważne wydarzenia dzieją się na naszych oczach, 
wtedy reporter opiera swą relację na rozmowach ze świadka-
mi, innymi uczestnikami zdarzeń. Kapuściński uważał, że nie 
może pisać o czymś, czego sam nie zobaczył na własne oczy 
i osobiście nie zgłębił istoty zjawiska.

Znany językoznawca Walery Pisarek twierdzi, że reportaż 
to dziennikarski gatunek, w którym reporter jest pośrednikiem 
w przekazywaniu rzeczywistości. Ma on mówić o aktualnych 
sprawach, bądź odwoływać się do historii, ale osadzać fakty 
w bieżących kontekstach.

Istnieje też wiele podziałów reportażu. Ze względu na śro-
dek przekazu, wyróżniamy: reportaż prasowy, radiowy, tele-
wizyjny, fotoreportaż, tematykę – reportaż podróżniczy, za-
graniczny, sądowy, interwencyjny, wojenny, naukowy, sporto-
wy, społeczny, formę – informacyjny, sprawozdawczy, publi-
cystyczny, literacki. Badacze mówią też śmiało o istnieniu pol-
skiej szkoły reportażowej. Narodziła się ona w okresie obowią-
zywania cenzury. Reporter chcąc opisać rzeczywistość, musiał 
tę prawdę jakoś przemycić, posłużyć się symbolami. Tekst był 
zaszyfrowany, ale dla wszystkich zrozumiały. 

Gazety zwykle przeznaczają stałe rubryki na reportaże, 
które mają wspólną nazwę np. Reportaż tygodnia, Na własne 
oczy.  Reportaż jest to na pewno dłuższa wypowiedz dzienni-
karska, w której autora interesuje postać albo problem. Tekst 
zawiera dużo szczegółów autotematycznych, a więc ujawnia-
nie sposobów docierania do prawdy, zdobywania informacji, 
rozmowy ze świadkami, a te wszystkie praktyczne elementy 
przeplatają się z teorią, czyli wiedzą pochodzącą z książek i in-
nych dokumentów, do których dotarł reporter. 

Kompozycja reportażu nie ma reguł. Autor może wyjść od 
ogółu, by przejść do szczegółów i na odwrót, może zacząć od 
charakterystyki postaci, miejsca lub problemu, przeplatać tekst 
dialogami świadków. Rola dziennikarza jest wyeksponowana, 
zajmuje on stanowisko detektywa, który na naszych oczach bada 
problem. Razem z nim przeżywamy wątpliwości, wierzymy, że 
to, co czytamy jest autentyczne i że autor nas nie oszukuje.

AGNIESZKA KRUPA
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Zespół Przednutki powstał w 2004 roku. W obecnym 
składzie dziewczyny występują od prawie trzech lat. Anna 
Pacholczak, Aneta Czarnecka, Karolina Wiatrowska, 
Justyna Frejlich, Julia Darowska i Sandra Kwiecińska 
to sześć świetnie zgrywających się dziewcząt. Opiekunem 
muzycznym jest Marcin Maziarz.

Od roku 2007 dziewczęta w tym składzie występują 
jako zespół Fahrenheit. Zespół ten utrzymany jest w kano-
nie muzyki rozrywkowej. Ma na swoim koncie wiele osią-
gnięć artystycznych, którymi może się już pochwalić. Jed-
nym z jego największych sukcesów jest otrzymanie wyróż-
nienia na Ogólnopolskim Festiwalu Budzik 2008, który od-
był się we Wrocławiu.

Każda z młodych piosenkarek występujących w zespole 
kocha to, co robi. – Śpiewanie jest dla mnie odskocznią od 
tego co dzieje się w koło. Zapominam wtedy o wszystkim i 
cieszę się tym, co robię. Sprawia mi to wielką przyjemność. 
Bo najważniejsze to lubić to, co się robi. – mówi Justyna. 
Julia, która została zapytana czym jest dla niej muzyka, od-
powiedziała: – Od dziecka interesowała mnie muzyka i mu-
szę przyznać, że nie potrafię bez niej żyć... Po prostu ją ko-
cham, jest ona moją największą życiową pasją.

Zapewne każda z wokalistek zespołu po usłyszeniu ta-
kiego pytania odpowiedziałaby bardzo podobnie. Ale, czy 
któraś z nich z muzyką wiąże przyszłość? – Śpiewanie i mu-
zyka na pewno nigdy nie znikną z mojego życia. Mam głę-
boką nadzieję, że nasz zespół za kilkanaście lat będzie dalej 
się rozwijał. Małymi krokami wchodzę w okres dorosłości, 
ale pasja śpiewania zawsze pozostanie pasją i będzie mi to-
warzyszyć. A czy z muzyką wiążę przyszłość? Może kiedyś 
zespół Fahrenheit będzie podbijał światowe sceny. Hmm... 
kto wie?” – mówi Karolina.

W  ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost 
alkoholizmu wśród młodzieży. Co roku Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych publikuje na ten temat oddzielny raport: 
„Młodzież a alkohol”. Wyniki są alarmujące.

Okazuje, się że z roku na rok wzrasta liczba młodych 
ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe coraz częściej  
i w coraz młodszym wieku. Z raportu młodzież a alkohol 
z 1994 roku wynikało, że zaledwie 10 procent młodzieży li-
cealnej to abstynenci. Czternaście lat później sytuacja jest 
wręcz katastrofalna. Wiek inicjacji alkoholowej obniżył się 
13-tego roku życia. Są to dane alarmujące gdyż oznacza-
ją, że jeśli taka tendencja nadal się utrzyma, to w najbliż-
szych latach będziemy mieli w Polsce tysiące młodocianych 
alkoholików.

Po co młodzież sięga po alkohol? Wydaję się, że dora-
stające dzieci sięgają po alkohol głównie po to, by poczuć 
się dorosłymi, dopasować się do pijącego otoczenia, po-
czuć się dobrze. Czasami chcą w ten sposób uciec od pro-
blemów, przestać być nieśmiałymi, a niekiedy wyrazić swo-
ją potrzebę buntu. Coraz częściej słyszy się w mediach 
o nastolatkach przywożonych do szpitali w stanie upojenia 
alkoholowego.

W tym miejscu nasuwa się mnóstwo pytań. Gdzie byli 
rodzice? Kto sprzedał alkohol młodej osobie? Takie przy-
padki są zatrważające. Uważam, że w takich sytuacjach po-
winny zostać wyciągnięte daleko idące konsekwencje. Oso-
by winne takiego stanu muszą zostać surowo i przykładnie 
ukarane Zachowanie młodych ludzi, którzy piją, powinno 
być również napiętnowane przez społeczeństwo.

Jak można zapobiegać alkoholizmowi? Na pewno do-
rośli nie powinni częstować dzieci alkoholem. Powinni roz-
mawiać o zagrożeniach wynikających z tego nałogu. I na 
koniec sami powinni świecić dobrym przykładem. Wiado-
mo, że produkcja i sprzedaż alkoholu to interes przynoszą-
cy ogromne zyski. Niestety w tym interesie zabrakło miej-
sca na ochronę dzieci i młodzieży – potencjalnych nabyw-
ców, wyrobów alkoholowych. Wydaję się, że cała profilak-
tyka gdzieś po drodze zamarła, która dzisiaj ogranicza się 
tylko do kasowania reklam i jeszcze paru nic nie znaczą-
cych działań.

Pora na kilka zdań podsumowania. Jest rzeczą bardzo 
wymowną, że w czasach, w których dzieci i młodzież dys-
ponuje znaczenie większą niż dotąd wiedzą o alkoholu, wy-
raźnie wzrasta liczba pijącej młodzież. Nigdy jeszcze w hi-
storii naszego kraju nie było tak wielu programów profilak-
tycznych. Nigdy nie objęto nimi tak wielkiej liczby uczniów 
w Polskich szkołach jak w ostatnich latach. Okazuje się, że 
jest to zbyt mało, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom 
w tej dziedzinie życia społecznego.

LARYSA DRZAZGA

echaKLIMONTOWSKIE

echa
KLIMONTOWSKIE Artykuły zredagowali

słuchacze warsztatów
dziennikarskich 

w ramach realizacji programu PPWOW PIS w składzie:

Larysa Drzazga, Paulina Kochanek, Karolina Maj, 
Angelika Mucha, Rafał Skibiński i Karolina Wiatrowska

pod kierownictwem Andrzeja Boryckiego i Rafała Staszewskiego

OD PRZEDNUTEK
DO FAHRENHEITA

TRZEŹWOŚĆ ZNACZY 
DOJRZAŁA WOLNOŚĆ

Dziewczęta pochwa-
lić się mogą licznymi na-
grodami i wyróżnienia-
mi. Zajęły między innymi 
pierwsze miejsce w kon-
kursie Piosenki Religij-
nej, otrzymały specjalne 
wyróżnienie na XII Ogól-
nopolskim Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek w Jaro-
sławiu, a także otrzyma-
ły – co uważają za naj-
większy dotychczasowy 
ich sukces – wyróżnienie 
na Ogólnopolskim Festi-
walu Budzik 2008.

Zespół Fahrenheit wiele koncertuje, szczególnie w okre-
sie letnim. Zawsze bardzo chętnie śpiewa w Klimontowie, 
dla klimontowskiej publiczności. Dziewczyny miały okazję 
supportować przed gwiazdami, między innymi takimi jak 
Kaja Paschalska czy Bracia. Mogą pochwalić się nagro-
dami i osiągnięciami. Zajęły pierwsze miejsce w konkur-
sie Piosenki Religijnej, otrzymały specjalne wyróżnienie na 
XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosła-
wiu oraz wyróżnienie na ogólnopolskim festiwalu we Wro-
cławiu.

Fahrenheit nagrał płytę z kolędami. Cały dochód ze 
sprzedaży krążka przeznaczony został na cele charytatyw-
ne. Wspaniałe aranżacje należą do opiekuna zespołu Mar-
cina Maziarza. To również dzięki niemu młode dziewczy-
ny osiągają tak znaczące sukcesy, to właśnie on najbardziej 
mobilizuje je do pracy.

Dziś dziewczęta przygotowują się do kolejnych konkur-
sów i festiwali. Cały zespół pracuje nad nowym repertu-
arem. Widać, że stać je na wiele, dlatego wciąż ćwiczą i 
doskonalą siebie, bo przecież jak powiadają „Trening czy-
ni mistrza”.

KAROLINA WIATROWSKA

BAD� ZDROWY I BEZPIECZNY!!!
Rozpocz¹³ siê okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagro¿enie zatrucia czadem!!!
Ka¿dego roku z powodu zatrucia tlenkiem wêgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesi¹t osób. 
Bardzo czêsto nie ma to zwi¹zku z powstaniem po¿aru, a wynika jedynie z niew³aœciwej eksploatacji bu-
dynku i znajduj¹cych siê w nich urz¹dzeñ i instalacji grzewczych.
PRZYPOMINAMY o czyszczeniu i konserwacji instalacji kominowych i wentylacyjnych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem sta³ym(np. wêglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciek³ym i gazowym,
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Sk¹d siê bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek wêgla powstaje podczas procesu niepe³nego spalania materia³ów palnych, w tym paliw, które 
wystêpuje przy niedostatku tlenu w otaczaj¹cej atmosferze.
Niebezpieczeñstwo zaczadzenia wynika z faktu, ¿e tlenek wêgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmys³ami cz³owieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), 
• blokuje dostêp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych cia³kach krwi, 
powoduj¹c przy d³ugotrwa³ym nara¿eniu (w wiêkszych dawkach) œmieræ przez uduszenie.
W trosce o w³asne bezpieczeñstwo, warto rozwa¿yæ zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt 
zamontowania takich czujek jest niewspó³miernie niski do korzyœci, jakie daje zastosowanie tego typu 
urz¹dzeñ (³¹cznie z uratowaniem najwy¿szej wartoœci, jak¹ jest nasze ¿ycie).
W przypadku zatrucia tlenkiem wêgla nale¿y:
• zapewniæ dop³yw œwie¿ego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijaj¹c szyby w oknie,
• wynieœæ osobê poszkodowan¹ w bezpieczne miejsce, jeœli nie stanowi to zagro¿enia dla zdrowia osoby 

ratuj¹cej,
• wezwaæ s³u¿by ratownicze (pogotowie ratunkowe, stra¿ po¿arn¹),
• je¿eli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman¹ akcjê serca, nale¿y natychmiast zastosowaæ 

sztuczne oddychanie np. metod¹ usta- usta oraz masa¿ serca,
• nie wolno wpadaæ w panikê, kiedy znajdziemy dziecko lub doros³ego z objawami zaburzenia œwiadomo-

œci w kuchni, ³azience lub gara¿u; nale¿y jak najszybciej przyst¹piæ do udzielania pierwszej pomocy.

NACZELNIK OSP KLIMONTÓW WIES£AW KWIECIEÑ WÓJT GMINY KLIMONTÓW RYSZARD BIEÑ

Z powodu œmierci brata
œp. Stanis³awa Klubiñskiego 

najszczersze wyrazy 
wspó³czucia dla kolegi
Tadeusza Klubiñskiego

sk³adaj¹ dyrekcja i pracownicy
Gminnego Oœrodka Kultury w 

Klimontowie
oraz Zarz¹d i Zawodnicy

LKS Klimontowianka
w Klimontowie

Z powodu śmierci
śp. Danuty Zając–Czajkowskiej 
szczere wyrazy współczucia

Rodzinie
składają

dyrekcja i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury

w Klimontowie
oraz kierownictwo i pracownicy
Gminnej Biblioteki Publiczej 

w Klimontowie

Prezes LKS Klimontowianka w Klimontowie w imieniu zawodników i Zarządu klubu 
pragnie serdecznie i gorąco podziękować Państwu Dorocie i Andrzejowi Goździew-
skim – właścicielom firmy „Kon-Kar” – za zorganizowanie i sfinansowanie kosztów wy-
jazdu dla wszystkich chętnych zawodników i członków zarządu LKS Klimontowiaka do 
Zakopanego w dniach 16-18 stycznia 2009 roku na Puchar Świata w skokach narciar-
skich. Mimo może nie najlepszej formy naszego czołowego skoczka Adama Małysza at-
mosfera wokół zawodów jak zawsze była jedyna w swoim rodzaju i dawała świadomość 
największego sportowego święta w Polsce.

Refleksja osobista – kto tam nigdy nie był nigdy nie będzie wiedział, co znaczy praw-
dziwy sportowy doping – czego byśmy sobie życzyli na swoim stadionie.

A.F.
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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.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530
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Danuta Potocka – tel. (015) 866-11-00.
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(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

RODZICU, jeżeli wysyłasz dziecko na zimowisko:
Sprawdź dokładnie organizatora zimowego wypo-
czynku w Kuratorium Oświaty w Kielcach
Sprawdź jakie warunki oferuje organizator i jaką za-
trudnia kadrę do opieki nad dziećmi.
Aby Twoje dziecko czuło się bezpiecznie na zi-
mowisku:
1. Nie dawaj mu wartościowych przedmiotów;
2. Zamiast telefonu komórkowego – kup mu kartę telefo-

niczną do automatu;
3. Umów się z dzieckiem, że będziesz telefonować o okre-

ślonej porze do placówki wypoczynku;
4. Daj mu portfel na dokumenty i pieniądze najlepiej zawie-

szany na pasku na szyi;
5. Przygotuj mu informacje z podstawowymi danymi, nume-

rem telefonu do siebie i do placówki wypoczynku oraz in-
formacje o uczuleniach – niech nosi to przy sobie kiedy 
wychodzi z zimowiska;

6. Postaraj się aby jego ubranie wierzchnie miało elementy 
odblaskowe;

7. Przed wyjazdem przypomnij mu proste zasady bezpie-
czeństwa dotyczące:
• zachowania wobec obcych,
• zachowania w czasie spotkania z psem,
• częstowania słodyczami lub napojami przez nieznane 

osoby,
• chwalenia się posiadanymi pieniędzmi i wartościowy-

mi przedmiotami,
• bezpiecznego przechodzenia przez ulicę,
• poruszania się po drogach, zwłaszcza w ograniczonej 

widoczności.

Jeśli Twoje dziecko zostaje w domu:
1. Zapewnij mu opiekę osób zaufanych na czas Two-

jej nieobecności;
2. Pozostaw przy telefonie numery do siebie, drugiego 

rodzica, do opiekunów lub osób zaufanych oraz nu-
mery alarmowe: 997 - policja, 998 - straż pożarna, 
999 - pogotowie ratunkowe;

3. Przekaż zaufanym sąsiadom klucze do domu na wy-
padek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia 
drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy 
przez dziecko z mieszkania;

4. Naucz dziecko zamykać drzwi od wewnątrz;
5. Koniecznie przypomnij o zakazie wpuszczania do 

domu osób nieznajomych;
6. Naucz dziecko żeby:

• nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach ro-
dziny i ich stanie majątkowym;

• klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabez-
pieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adre-
su zamieszkania;

• nie ulegało namowom nieznajomych, żeby wpuścić 
je do mieszkania pod pozorem np. przekazania cze-
goś dla rodziców;

• nie przebywało w miejscach grupowania się osób 
palących papierosy lub spożywających alkohol;

• nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych;
• nie rozmawiało z osobami nieznajomymi proponują-

cymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer 
w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich 
mieszkań – ale szybko poinformowało o takim przy-
padku zaufanego dorosłego;

• nie przyjmowało od osób nieznajomych żadnych pre-
zentów ani przedmiotów na przechowanie (mogą one 
pochodzić z przestępstwa).

Zadbajmy o to żeby nasze dzieci korzystały jedynie 
z bezpiecznych i specjalnie przygotowanych miejsc 
zabaw, lodowisk, torów saneczkowych.
UCZNIU, pamiętaj:
Najlepiej jeśli skorzystasz z zabaw zorganizowanych 
w Twojej szkole, sąsiedniej szkole lub w Ośrodku kultu-
ry czy Ośrodku Sportu.
1. Kiedy spadnie śnieg - poruszaj się ostrożnie po chod-

nikach i drogach,
2. Na sankach i nartach zjeżdżaj tylko w miejscach z dale-

ka od ruchu samochodów,
3. Korzystaj TYLKO ze zorganizowanych lodowisk – nie 

ślizgaj się na rzekach i stawach,
4. Zamykaj mieszkanie, klucze trzymaj na smyczy pod 

ubraniem,
5. Nigdy nie wpuszczaj obcych do mieszkania,
6. Nie chwal się wartościowymi przedmiotami,
7. Uważaj na ogień i wodę w mieszkaniu,
8. Informuj rodziców lub opiekunów dokąd idziesz i o któ-

rej wrócisz.
9. Rozsądnie korzystaj z Internetu – nigdy nie wiesz kto 

jest po drugiej stronie.
10. Nie podawaj swego adresu, numeru telefonu,
11. Nie umawiaj się z obcymi przez Internet,
12. Poinformuj dorosłych jeśli coś Cię niepokoi lub wyda-

rzyło się coś w czasie nieobecności rodziców.
OPR. ASP. BOGDAN ZARODA

DZIELNICOWY PP - KLIMONTÓW

BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE ZIMOWE

Od 16 lutego 2009 r. na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczynają 
się ferie zimowe, które trwać będą do 1 marca 2009 r. W związku z tym należy spo-
dziewać się wzmożonego ruchu autobusów przewożących młodzież i dzieci, jak i na-
silenia ruchu samochodów osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie podróży, dzielnicowy 
PP - Klimontów radzi rodzicom, opiekunom oraz organizatorom wypoczynku jak 
można ograniczyć potencjalne zagrożenia związane z podróżą:
• Przed wyjazdem istnieje możliwości zgłoszenia przez organizatorów lub inne 

zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych 
grup dzieci i młodzieży, celem dokonania kontroli przez Policję. Zgłaszać nale-
ży do Komendy Powiatowej, na terenie których następuje wyjazd. Komplekso-
wej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd. Działania przepro-
wadzane przez Policję w ubiegłych latach wskazują, że stan techniczny i wypo-
sażenie pojazdów przewożących dzieci i młodzież pozostawia wiele do życzenia, 
zdarzają się także przypadki kierowania autobusami, przez kierowców będący 
w stanie po użyciu alkoholu

• Należy sprawdzić czy przewożone dzieci mają odpowiednią ilość opiekunów – 
zgodnie z przepisami liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opie-
ką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, a w przypadku dzie-
ci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wy-
chowawcy nie może przekraczać 15 osób. Liczba uczestników wypoczynku po-
zostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczest-
nikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub po-
mocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stop-
nia niepełnosprawności.

• Wybierać firmę organizującą wypoczynek lub przewoźnika, która prowadzi dzia-
łalność od dłuższego czasu, dysponuje nowoczesnymi pojazdami i jest sprawdzo-
na na rynku. Niska cena oferty wypoczynku może w efekcie skazać nas na nie-
wygodne podróżowanie starym autokarem, bez pewności, że bezpiecznie dotrze-
my do celu.

• Opiekunowie w trakcie podróży powinni zwracać baczną uwagę na czas pracy 
kierowcy, w przypadku gdy jest tylko jeden kierowca. Duża odległość do poko-
nania, niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak zmiennika, wydłużany czas 
jazdy bez odpoczynku powodują zmęczenie, dekoncentrację i mogą w efekcie 
skutkować wypadkiem drogowym. Statystki wypadkowe odnotowują nierzadko 
zdarzenia, których przyczyną było przemęczenie lub nawet zaśnięcie kierowcy, 
dotyczy to głównie kierowców wykonujących transport międzynarodowy, które-
go nasilenie wzrośnie w okresie ferii.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. Całkowity czas jazdy zawierający się pomiędzy dwoma okresami odpoczynku (dwa 

odpoczynki dzienne lub jeden odpoczynek dzienny i jeden odpoczynek tygodniowy) 
nie może przekroczyć 9 godzin. Ta długość czasu jazdy może być jednak wydłużo-
na do 10 godzin dwa razy w tygodniu.

2. Po 4 i pół godzinie jazdy, kierowca musi zrobić przerwę co najmniej 45 minutową, 
chyba że rozpoczyna on okres odpoczynku (dziennego lub tygodniowego). Przerwa 
ta może być zastąpiona przerwami co najmniej 15 minutowymi, rozmieszczonymi 
w okresie 4 i pół godziny lub bezpośrednio po tym okresie.

3. Całkowity czas jazdy nie może przekroczyć 90 godzin w czasie 2 kolejnych tygodni.

• Opiekunowie powinni zwracać uwagę na wybór miejsca do postoju autobu-
su. Często obserwuje się sytuacje, w których postój jest dokonywany w miej-
scu zabronionym lub bezpośrednio na drodze (przy obszarze leśnym), a nie 
na wyznaczonych parkingach. Sytuacja taka powoduje zagrożenie bezpieczeń-
stwa, dzieci przebiegają przez jezdnię, wybiegają zza autobusu. Dlatego naj-
bezpieczniejszym rozwiązaniem jest postój autobusu na wyznaczonych par-
kingach.

• Wszystkim kierowcom przypominamy, że zgodnie z przepisami kodeksu drogo-
wego, pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku 
do 18 lat powinien być oznaczony z przodu i tyłu pojazdu kwadratowymi tabli-
cami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący pojazdem, omi-
jając pojazd tak oznaczony, jest zobowiązany w czasie wsiadania lub wysiada-
nia dzieci lub młodzieży zachować szczególna ostrożność i w razie potrzeby za-
trzymać się.

• Kierowcom samochodów osobowych przewożącym dzieci przypominamy, że 
dziecko w wieku do 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w fo-
teliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym 
wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

*  *  *
Aby ferie były bezpieczne nie zawsze wystarczy przestrzegać przepisów. Równie 

ważnym jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i warunków do bezpiecznego 
wypoczynku. Dzieci, szczególnie do 10 lat, pozostawione bez opieki w domu, bawią-
ce się na podwórkach lub placach zabaw bardzo często ulegają tragicznym wypad-
kom. Jeżeli będą warunki zimowe dopilnujmy aby dzieci jeździły na łyżwach tylko 
na sztucznych lodowiskach a nie na zamarzniętych zbiornikach wodnych, jeździły 
na sankach w miejscach oddalonych od dróg. Policyjne statystyki odnotowują co-
rocznie przypadki utonięć dzieci w związku z zarwaniem się lodu, potrąceń sanecz-
karzy przez pojazdy oraz zaginięcia dzieci pozbawionych właściwej opieki.

Jednocześnie dzielnicowy informuje, że w okresie ferii, na terenie pow. sando-
mierskiego będą przeprowadzone działania Bezpieczne Ferie. Wzmożoną kontrolą 
zostaną objęte pojazdy przewożące dzieci. Policjanci szczególna uwagę zwrócą na:
- stan trzeźwości kierowców autobusów,
- braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrują-

cych prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju,
- prawidłowość oświetlenia pojazdu,
- dobór miejsc postoju podczas podróży,
- dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
- urządzenia gaśnicze,
- właściwy załadunek bagażu, sprzętu narciarskiego.

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z podanych wskazówek jak zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży. Pamiętajcie, że wpływ na stan bez-
pieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja lecz w olbrzymiej mierze zachowanie 
wszystkich użytkowników dróg.

W związku z feriami przeprowadzone zostaną również działania BEZPIECZNY 
AUTOKAR. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego będą przyjmowały zgłoszenia 
kontroli autokarów.

OPRACOWANIE: ASP. BOGDAN ZARODA

DZIELNICOWY PP - KLIMONTÓW

BEZPIECZNE FERIE W GMINIE KLIMONTÓW



GŁOS KLIMONTOWA

W dniach 19-21.11.2008 r. nasi uczniowie zostali zaproszeni 
do udziału w Ogólnopolskich Zawodach Boccia o Pu-
char Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 

Region Wschód. Organizatorem zawodów – które odbyły się w Zamo-
ściu – był Ireneusz Klimek.

W grupie osób grających na stojąco zwyciężyła nasza uczennica Ma-
rzena Słowiakowska z kl. IVb. W turnieju drużynowym III miejsce 
wywalczyli chłopcy w składzie: Emil Burczyński, Jakub Zieja i Ja-
kub Ziomek. Grupa dziewcząt zajęła IV miejsce w składzie: Martyna 
Kochanek, Marzena Słowiakowska i Agnieszka Pawlik.

Natomiast 18.11.2008 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się Szkolny 
Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Orga-

nizatorem imprezy był Cezary Pyszczek.
Wśród dziewcząt wygrały dziewczęta z klasy VIa: Anna Baran, 

Ewa Linowska, Weronika Kobyłecka, Aleksandra Zieja, Dominika 
Baran i Karolina Berbeś, drugie miejsce zajęły uczennice z klasy VIc: 
Karolina Piętka, Karolina Kućma, Paulina Dubiel, Katarzyna Ba-
naś, Dorota Gach i Magda Psiuch, a na miejscu trzecim uplasowały się 
zawodniczki z klasy VIb: Amanda Nowak, Joanna Sowińska, Kinga 
Sajda, Agnieszka Soja, Milena Kozioł i Agnieszka Pawlik.

Najlepsi wśród chłopców okazali się zawodnicy z klasy VIb: Ka-
rol Nowakowski, Piotr Nowak, Przemysław Nowakowski, Kamil 
Arczyński, Przemysław Kaczmarczyk, Radosław Adamczyk i Ma-
riusz Nowak. Po zaciętym boju w finale drugie miejsce zajęli ucznio-
wie z klasy VIa: Paweł Michta, Daniel Puto, Marcin Misztal, Piotr 
Krawczyk, Mateusz Wójcik i Sebastian Nowak, a miejsce trzecie 
przypadło chłopcom z klasy VIc w składzie: Adrian Słomiński, Bar-
tosz Zieliński, Mateusz Zioło, Mateusz Pawlik, Marcin Kaczmar-
czyk, Marcin Stroiwąs.

W obu imprezach mogliśmy wziąć udział dzięki zaangażowaniu 
w życie sportowe naszej szkoły oraz udzielaną nam pomoc finansową 
przez Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia. 

Jaką wartość dla uczniów 
stanowi szkoła stacjonar-
na wiedzą ci, którzy do-

jeżdżają na zajęcia, pokonując nie-
rzadko wiele kilometr6w każdego 
dnia Alienację, jaka częstokroć to-
warzyszy młodym, dopiero wkra-
czającym w uczniowskie życie lu-
dziom potęguje fakt że często są 
odseparowani od znajomych, bo-
wiem tych skierowano do innych 
klas. Wszystko to ma później odbi-
cie w nauce, ocenach tudzież w za-
chowaniu takich uczniów. 

Dziecko chce być zauważone, 
manifestuje to często w ten zły spo-
sób. Pojawiają się frustracje, pro-
blemy wychowawcze i cały bałagan 
z tym związany. Pisząc te słowa nie 
mam intencji gloryfikowania szkół 
„miejscowych”. Ich zalety zdają 
się być oczywiste. Dzieci znają się, 
klasy nie są tak liczne i dzięki temu 
nauczyciele są w stanie prawie in-
dywidualnie pracować z uczniami. 
Prócz zadań dydaktycznych szkoły 
takie w praktyce realizują również 
funkcje wychowawcze.

Wizualizacją moich przemy-
śleń jest dla mnie mała Szkoła Pod-
stawowa położona w Nawodzicach. 
Miejsce szczególnie mi bliskie. Tu 
właśnie od przeszło stu lat kształ-
cą się kolejne pokolenia mieszkań-
ców naszej lokalnej społeczności. 
Zmieniały się czasy, jednak szko-
ła pozostała niezmiennie nośni-
kiem wartości uniwersalnych. Od 
kilku lat, wskutek postępującego 

SŁOWO O SZKOLE

Od 8 do 11 stycznia odbywał się 
w Będzinie XV Ogólnopolski Festi-
wal Kolęd i Pastorałek im. ks. Ka-
zimierza Szwarlika. W tej edycji fe-
stiwalu, w którą zaangażowane były 
33 ośrodki eliminacyjne (w tym je-
den na Ukrainie) wzięło udział 1.650 
podmiotów wykonawczych. W prze-
słuchaniach finałowych zaprezen-
towało się ich 130. W gronie fina-
listów znalazł się zespół Fahrenheit 
zdobywając wyróżnienie.

Z OSTATNIEJ
CHWILI...

W Wigilię 24 grudnia o godz. 2300 w blasku ognisk z kaplicy Betlejemskiej została od-
prawiona przez ks. Leszka Zajezierskiego – wikarego parafii Goźlice – jedyna i niepowta-
rzalna liturgia Pasterki. Dokładnie w tym samym czasie odbywała się Pasterka w Betlejem. 
W trakcie liturgii kolędy śpiewał zespół Wiarus oraz Paulina Potocka i Oliwia Cieplińska 
z GOK w Klimontowie. Po liturgii ks. Leszek podzielił się opłatkiem z przedstawicielami 
mieskańców gminy, parafii i sołectw: Wójtem Gminy Ryszardem Bieniem, radną Bożeną 
Pietrzyk, sołtysem Leszkiem Zającem oraz Markiem Politem. Również wszyscy zgroma-
dzeni podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 
Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy mogli podziwiać pokaz fajerwerków.

W drugi dzień Świąt o godzinie 1800 na klimontowskim Rynku mogliśmy wspólnie po-
śpiewać kolędy razem z dziewczynami z zespołu Fahrenheit oraz z zespołem Wiarus. Co 
odważniejsi mogli zaśpiewać wybrane przez siebie kolędy solo lub w duecie.

CZY ODBYWA SIÊ 
GDZIEKOLWIEK

W POLSCE TAKA 
PASTERKA?

niżu demograficznego, sukcesyw-
nie spada liczba dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia lekcyjne. W najlicz-
niejszym roku wynosiła ona 220 
uczniów, obecnie oscyluje w grani-
cach 70. 

O nawodzkiej szkole i jej tra-
dycjach można pisać wiele. Jed-
no jest pewne: to bezpieczne i peł-
ne ciepła miejsce, w którym dzie-
ci chętnie uczą się i bawią. Ucznio-
wie odkrywają i rozwijają swoje 
pasje w kołach zainteresowań: te-
atralnym, muzycznym i plastycz-
nym. Z powodzeniem aktywizują 
się w różnych konkursach, o czym 
świadczy liczba dyplomów i wy-
różnień zajmujących każde wol-
ne miejsce na szkolnych ścia-

nach. Dzieci osiągają dobre wyni-
ki w końcowych sprawdzianach dla 
klasy VI, a przede wszystkim – i tu 
ukłon w stronę rodziców – ochoczo 
angażują się w życie szkolne i spo-
łeczne.

Trudno nie zauważyć, że czas 
odcisnął swoje piętno na budynku 
szkolnym, niemniej dzięki życz-
liwości Pana Wójta, sponsorów 
i ofiarności rodziców udało się wy-
konać część najniezbędniejszych 
remontów. 

Patrząc na uczniów przez pry-
zmat słów: „Dzieci przyszłością 
narodu”, możemy być spokojni, 
bowiem Ci, którzy opuszczają tę 
szkołę, to młodzi ludzie o otwar-
tych umysłach i sercach.

SPORTOWE SUKCESY


