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SUKCES TEATRU „APOSTOLOS”
Amatorski Teatr „APOSTO-

LOS” prowadzony przez ks. rek-
tora Wojciecha Zasadę po wstęp-
nych eliminacjach zakwalifikowa-
ny został ze swoją sztuką „RE-
GINA POLONIAE” do udziału 
w Ogólnopolskim Festiwalu Te-
atralnym SOFFT, który odbędzie 
się od 11 do 14 czerwca br. w Szcze-
cinie. Jednym z głównych celów, 
jakie przyświecają organizatorom, 
jest ukazanie potencjału młodego 
niezawodowego teatru, który po-
trafi mówić o rzeczach ważnych – 
odważnie, mądrze, używając wła-
snego, oryginalnego języka. Tego-
roczny SOFFT jest imprezą towa-
rzyszącą Dniom Morza w Szcze-
cinie. Do części konkursowej mo-
gły być zgłaszane amatorskie ze-

społy teatralne, nie narzucano te-
matu przewodniego prezentowa-
nego przedstawienia. Kwalifikacja 
zespołów do części konkursowej 
Festiwalu odbywała się na podsta-
wie przesłanego nagrania spekta-
klu w formacie DVD. Konkuren-
cja byłą dość ostra – do udziału 
zgłosiło się kilkadziesiąt teatrów 
z całej Polski.

Teatr z Klimontowa znalazł się 
wśród grupy czternastu zakwalifi-
kowanych teatrów – m.in. z Łodzi, 
Warszawy, Bydgoszczy, Szcze-
cina, Gdańska, Nowego Sącza, 
Kielc, Poznania, Płocka. Sukces 
swój „APOSTOLOS” zawdzięcza 
m.in. ks. Wojciechowi Zasadzie, 
który reżyseruje sztuki i opraco-
wuje scenariusze prezentowanych 

W prowadzonym przez redakcję „Echa Dnia” 
plebiscycie na najlepszych strażaków woje-
wództwa świętokrzyskiego w 2009 roku po-

dwójne zwycięstwo odnieśli klimontowscy pożarnicy. Stra-
żakiem Roku 2009 wybrany został Wiesław Kwiecień – 
naczelnik OSP w Klimontowie, wyprzedzając w ostatnim 
dniu głosowania Kazimierza Głodka z Woli Osowiej oraz 
Marcina Majewskiego z Belna.

NASI STRAŻACY NAJLEPSI
W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE

Wśród czołówki byli także inni reprezentanci naszej 
gminy: Bogusław Pawlik z Goźlic zajął 12 miejsce, a jego 
OSP Goźlice wybrano ósmą jednostką w województwie.

Najlepszą jednostkę strażacką wybierali zarówno czy-
telnicy jak i jury, w skład którego wchodzili przedstawicie-
le redakcji, zarządu wojewódzkiego OSP, Marszałka Woje-

wództwa i europosła Czesława Siekierskiego. I znów naj-
więcej głosów zebrała jednostka OSP z Klimontowa, po-
konując jednostki z Woli Morawickiej i Wiśniowej.

Wręczenie nagród dla wybranych dziesięciu najpopu-
larniejszych strażaków oraz trzech najlepszych jednostek 
nastąpiło w kieleckim amfitetarze Kadzielnia, w niedzie-
lę 17 maja, podczas strażackiej uroczystości.

Zwycięzcy odbierali nagrody z rąk redaktora naczelne-
go „Echa Dnia” Stanisława Wróbla, marszałka wojewódz-

twa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, europosła Czesła-
wa Siekierskiego i posła Mirosława Pawlaka.

Z kronikarskiego obowiązku musimy przypomnieć na-
szym czytelnikom, że Wiesław Kwiecień pełni funkcję na-
czelnika OSP w Klimontowie od 2000 roku, a w ubiegło-
rocznym plebiscycie był pierwszy w powiecie sandomier-
skim i piątym w województwie. Nasza klimontowska straż 
pod jego dowództwem jest już nie tylko pierwsza w po-
wiecie, ale i w całym województwie.

przedstawień. Udział w Festiwalu 
to ogromne wyróżnienie oraz no-
bilitacja, będąca uhonorowaniem 
dotychczasowej pracy oraz umie-
jętności gry aktorskiej wszystkich 
członków Teatru „APOSTOLOS”. 
Natomiast dla samego Klimonto-
wa, jako małego miasteczka sta-
nowi wspaniałą promocję.

Teatr „APOSTOLOS” w swo-
jej działalności nie jest nastawio-
ny na zyski – zarówno aktorzy, jak 
i opiekunowie Teatru działają spo-
łecznie, mając na celu głównie pro-
pagowanie wartości chrześcijań-
skich i narodowo-patriotycznych 
wśród lokalnej społeczności. Za-
znaczyć należy, że młodzież gra-
jąca w Teatrze może w ten sposób 
rozwijać swoje umiejętności oraz 

prawidłową postawę obywatelską 
– a przede wszystkim pożytecznie 
i ciekawie spędzać wolny czas.

Festiwal SOFFT, jako ogólno-
polskie spotkanie teatrów nieza-
wodowych daje okazję do zapo-
znania się z różnorodnością gry 
aktorskiej, a także ułatwia mło-
dym twórcom i aktorom nawiązy-
wanie kontaktów z rówieśnikami 
z całej Polski. To również dosko-
nała okazja do promocji i podno-
szenia swoich umiejętności pod-
czas warsztatów. Festiwal SOFFT 
to także platforma twórczej wy-
miany myśli i poglądów ludzi re-
prezentujących różne środowiska.

Gratulujemy serdecznie i ży-
czymy wielu podobnych sukcesów.

(EM)

Amatorski Teatr „Apostolos” 
składa serdeczne podziękowania 
Panu Wójtowi Ryszardowi Bie-
niowi, Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, Dyrekcji NBS Solec Zdrój 
o/Klimontów oraz sponsorom in-
dywidualnym: Marii Zasadzie, 
dr Dariuszowi Kwapińskiemu, 
Markowi Barglowi, Jarosławo-
wi Paczkowskiemu, Ryszardo-
wi Orlikowi, Mieczysławowi Ci-
choniowi, D. A. Goździewskim, 
jak również dwóm ofiarodaw-
com anonimowym za wsparcie 
finansowe, dzięki któremu mo-
żemy godnie reprezentować na-
szą Gminę Klimontów na Ogól-
nopolskim Festiwalu Teatralnym 
SOFFT w Szczecinie.
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Radni Rady Gminy w Klimontowie podczas sesji, jaka 
odbyła się 29 kwietnia 2009 r., podjęli uchwałę nr XXVII/
202/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2008 r. i udzielania absolutorium Wójto-
wi Gminy Klimontów.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Klimontów za 2008 r. (stanowiącego załączniki Nr 1 
i Nr 2 do niniejszej uchwały) radni zdecydowali o udziele-
niu absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Klimontów 
Ryszardowi Bieniowi.

Zgodnie z przepisami uchwała wchodzi w życie z dniem 
jej podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

Z inicjatywy kobiet z sołectwa Górki w dniu 4 maja 
2009 r. zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich. Prze-
wodniczącą Koła została wybrana Anna Mularska.

Główne cele programowe to:
• reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin,

OGŁOSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa

w Nawodzicach
informuje,

że od dnia 1 maja 2009 r. 
odbywają się w szkole zajęcia

muzyczne, komputerowe i językowe
dla dzieci w wieku od 5 lat.

Szkoła w Nawodzicach aplikowała 
o środki w ramach PPWOW  PIS.

Wniosek „Ciekawi świata” uzyskał 
akceptację komisji i pozyskaliśmy środki 

na jego realizację.

Na zajęcia zapraszamy
od 1 maja do 30 listopada 2009 r. 

(do sali nr 11 w budynku szkoły – Nawodzice 80):

• na zajęcia muzyczne 
– w czwartki o godz. 1500 

• na zajęcia językowe 
– w poniedziałki o godz. 1500

• na zajęcia komputerowe 
– we wtorki o godz. 1500

ABSOLUTORIUM 
UDZIELONE

MAMY NOWE KO£O GOSPODYÑ WIEJSKICH

• kultywowanie tradycji ludowych,
• wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji i po-

szanowania tradycji.
Wszystkim Paniom życzymy sukcesów i radości z podej-

mowanych inicjatyw służącym całemu społeczeństwu.   P.G.

W bieżącym roku przypada stulecie utworzenia 
Szkoły Podstawowej w Goźlicach. Obchody organizu-
je Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-Ossolińskiej z pro-
jektu pn. „Spotkanie po latach” w ramach Poakcesyj-
nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Program 
Integracji Społecznej. 

Komitet Organizacyjny informuje, że uroczystości 
rozpoczną się 21 czerwca 2009 r. Mszą św. o godz. 
1130 w Kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Goźlicach.

Program uroczystości:
1130  Msza Św.
1230  Przemarsz pod szkołę
1245  Część oficjalna

– wystąpienia zaproszonych gości
1345  Część artystyczna

– występy uczniów
1445  Poczęstunek (grochówka)
1515  Koncerty zespołów muzycznych

100 LAT SZKO£Y
W GO�LICACH

NAJPIÊKNIEJSZY PARK NA TERENIE GMINY KLIMONTÓW!!!
ZARZ¥D GMINNY OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
ZAPRASZAJ¥

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO–PO¯ARNICZE,
KTÓRE ODBÊD¥ SIÊ 14 CZERWCA BR. O GODZ 1530 W BYSZOWIE

RYWALIZOWAÆ BÊD¥ JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRA¯Y PO¯ARNYCH
Z TERENU GMINY KLIMONTÓW

PROGRAM IMPREZY:
1530 – ZBIÓRKA PODODDZIA£ÓW
1535 – ODEGRANIE HYMNU PAÑSTWOWEGO
1540 – WYST¥PIENIE WÓJTA GMINY KLIMONTÓW
1545 – ROZPOCZÊCIE RYWALIZACJI W ZAWODACH SPORTOWO–PO¯ARNICZYCH
1800 – OG£OSZENIE WYNIKÓW ZAWODÓW ORAZ WRÊCZENIE 

PAMI¥TKOWYCH PUCHARÓW DLA JEDNOSTEK UCZESTNICZ¥CYCH.
1830 – KONKURSY I ZABAWY Z NAGRODAMI DLA DZIECI
1930–2400 - STRA¯ACKA ZABAWA TANECZNA 

ORGANIZATORZY: JEDNOSTKA OSP BYSZÓW, ZARZ¥D GMINNY OSP KLIMONTÓW.
IMPREZA ZORGANIZOWANA ZOSTANIE Z PROJEKTU PN. “STRA¯AK GWARANTEM BEZPECZEÑSTWA” 

REALIZOWANEGO PRZEZ OSP BYSZÓW W RAMACH PPWOW PIS

ZAPROSZENIE
URZ¥D GMINY

GMINNY OŒRODEK KULTURY
W KLIMONTOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAJ¥

NA IMPREZÊ

„K¥PIELISKO

W SZYMANOWICACH”

28 CZERWCA 2009 R.
POCZ¥TEK O GODZ. 1500

W PROGRAMIE:

•MIÊDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ SO£ECTW

•NIESPODZIANKI ORAZ SZEREG ATRAKCJI

•KONCERTY ZESPO£ÓW MUZYCZNYCH
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W uroczystych obchodach 218 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja wzięli udział członkowie władz ziemi kli-
montowskiej oraz wielu mieszkańców naszej gminy. W ko-
ściele parafialnym pw. św. Józefa uroczystą Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny z udziałem mieszkańców, władz samorzą-
dowych i delegacji z pocztami sztandarowymi odprawił ks. 
Michał Majecki. Uczestnicy nabożeństwa przeszli następ-
nie w pochodzie na plac im. Jana Pawła II, gdzie odbyła się 
patriotyczna manifestacja rozpoczęta odegraniem hymnu 
państwowego. Następnie ks. infułat Adam Nowak – pro-
boszcz klimontowskiej parafii – poświęcił dwa pojazdy: sa-
mochód do przewozu osób zakupiony ze środków PFRON 
oraz nowy samochód policyjny. Do zebranych mieszkańców 
przemówił Wójt Gminy Ryszard Bień, a uczniowie Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie przedstawi-
li okolicznościowy program artystyczny. Delegacje władz 
samorządowych, reprezentacje organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy oraz delegacje szkół złoży-
li wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców 
Styczniowych, następnie pod pomnikiem ppłk. Antoniego 
Wiktorowskiego oraz pod pomnikiem Walczących o Wol-
ność w latach 1939-1945. Po złożeniu kwiatów odbył się 
przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych przez Rynek 
do remizy strażackiej OSP Klimontów, gdzie zostali odzna-
czeni zasłużeni strażacy oraz członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Po części oficjalnej wszyscy mogli 
posilić się grochówką oraz potrawami z grilla, które serwo-
wały dziewczęta z MDP OSP Klimontów.

Ok. 1530 rozpoczął się mecz kadetów LKS Klimontów 
o Puchar Wójta Gminy Klimontów pomiędzy drużynami 
Real Madryt – FC Barcelona. Po zaciętej walce zwycię-
żyła drużyna FC Barcelony. W trakcie przerwy wystąpiły 
cheerleaderki ze Śniekóz. Po meczu na muszli koncertowej 
rozpoczął się koncert Studia Piosenki i Muzyki oraz wy-
stępy zespołów tanecznych GEST działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Po zakończeniu koncertu do póź-
nych godzin zebranych bawili DJ Tomek & Tomek wraz 
z zespołem „Grafit”.

Uroczystości rozpoczęły się 17 maja o godz. 1430 kon-
certem pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Wia-
rus”. Następnie wszystkich przybyłych powitał Wójt Gmi-
ny Klimontów Ryszard Bień. Wśród przybyłych gości byli 
wicepremier Przemysław Gosiewski, posłowie: Jarosław 
Rusiecki, Krzysztof Lipiec, Marek Kwitek, radni gmin-
ni, delegacje partii politycznych, poczty sztandarowe oraz 
mieszkańcy gminy Klimontów. Mszę św. polową odprawił 
proboszcz parafii Olbierzowice ks. kanonik Andrzej Te-
per, którą muzycznie oprawił zespół Wiarus.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt 
Gminy mówiąc m.in. „Dziś żyjemy w wolnym kraju. To dzię-
ki krwi i ofierze naszych przodków mogliśmy tu dzisiaj spo-
tkać się jako wolni Polacy. Jednak pamiętajmy, ze wolność 
nie jest dana raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować i utrzy-
mywać dla przyszłych pokoleń. Tu zwracam się do dzie-
ci i młodzieży: pielęgnujcie i kultywujcie pamięć o wszyst-
kich, którzy zginęli w walce o wolność naszej Ojczyzny, pie-
lęgnujcie wartości patriotyczne i tożsamość kulturową, to 
dziedzictwo, dzięki któremu przetrwacie różne zawirowa-
nia życiowe…”. Następnie głos zabrali posłowie, wspomi-
nając, że wszyscy musimy walczyć o mocne miejsce Polski 
w Unii Europejskiej.

Po przemówieniach członkowie Chorągwi Rycerstwa 
Ziemi Staszowskiej pod komendą Pawła Ciepieli oddali 
salwę honorową. Przy brzmieniu werbla wieńce i wiązanki 
kwiatów złożyli przedstawiciele lokalnego samorządu, par-
lamentu, przybyli goście i delegacje organizacji i partii po-
litycznych, szkół, organizacji kombatanckich, straży pożar-
nej. Około godz. 17 rozpoczął się III bieg szlakiem I Ka-
drowej młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP z terenu 
gminy Klimontów. Wśród dziewcząt najszybszą była druży-
na z Goźlic. Również drużyna chłopców z Goźlic uplasowa-
ła się na pierwszym miejscu. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały dla wszystkich chętnych grochówkę, 
a dla licznie zebranej publiczności zaśpiewały dziewczęta ze 
Studia Piosenki i Muzyki działające przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Klimontowie. Konarska Majówka trwała do 
późnych godzin przy muzyce DJ Tomek & Tomek.

3 MAJA

KONARY
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KRZYŻ W GÓRKACH

Drugiego maja mieszkańcy Górek świętowali w szcze-
gólny sposób. Tego dnia spotkali się na rozstaju dróg w kie-
runkach: Staszów – Iwaniska - Klimontów, gdzie w 1951 r. 
po raz pierwszy został postawiony krzyż – symbol wia-
ry chrześcijańskiej. Po dziesiątkach lat stary i zniszczo-
ny krzyż zastąpiono nowym, ufundowanym przez miesz-
kańców sołectwa, którzy dołożyli wszelkich starań, aby to 
miejsce kultu religijnego wyglądało godnie i stało się wizy-
tówką wsi dla wszystkich przejezdnych.

Komitet Organizacyjny powołany w Górkach zbierał 
fundusze i organizował prace budowlane. Budowa Krzy-
ża realizowana była z ofiar społeczności wiejskiej, a po-
mysłodawcą oryginalnego cokołu, symbolizującego Gol-
gotę, była Elżbieta Widuch. Ceremonia poświęcenia roz-
poczęła się nabożeństwem majowym, a po nim odprawio-
na została Msza Święta. W czasie Eucharystii modlono się 
za zmarłych z sołectwa Górki oraz proszono Boga o ła-
skę dźwigania swoich osobistych krzyży – znaków ofia-
ry i zbawienia. 

Poświęcenia krzyża dokonał ks. infułat Adam Nowak. 
W uroczystościach brali udział księża parafii Klimon-
tów, przedstawiciele Gminy Klimontów – Wójt Ryszard 
Bień z zastępcą Adamem Przybylskim i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Janem Rębaczem, reprezentanci GOK-u 
w Klimontowie, OSP Klimontów oraz licznie zgromadzeni  
mieszkańcy Górek i okolicznych miejscowości.

Niech ten symbol chrześcijaństwa będzie naszą ostoją, 
przypomina nam, kim jesteśmy i prowadzi nas prostą drogą 
do wytyczonego celu.

Na terenie szkoły w Ossoli-
nie odbył się 31 maja Piknik Ro-
dzinny, którego myślą przewod-
nią były słowa: ,,Rodzina jest bo-
gactwem, którego się nie sprzeda-
je ani nie kupuje, ale której miłość 
i serce się ofiaruje”. Piknik został 
zorganizowany w ramach projek-
tu „Każde dziecko potrafi”, dzię-
ki wsparciu finansowemu ze środ-
ków Poakcesyjnego Programu 
Wspierania Obszarów Wiejskich 
Program Integracji Społecznej re-
alizowanego przez kierownik Jo-
annę Brzyszcz – i mimo niesprzy-
jających warunków pogodowych 
okazał się sukcesem, gromadząc 
spore grono zainteresowanych.

Jak co roku zadaniem pikni-
ku jest kultywowanie Dnia Mat-
ki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka oraz 
szerzenie podstawowych warto-
ści jakie reprezentuje rodzina. 
W trakcie różnych zabaw i gier 
na świeżym powietrzu rodzice 
i dzieci miło spędzali czas. Im-
preza była poprzedzona żmud-
nymi przygotowaniami ze strony 
nauczycieli, uczniów, jak również 
rodziców.

Piknik rozpoczęła pani kie-
rownik Joanna Brzyszcz przemó-
wieniem, w którym podkreśli-
ła, że: „Mama, tato – to synoni-
my miłości i dobra, ciepła rodzin-
nego i szczęścia, wierności i przy-
wiązania, przyjaźni i wiary w to 
wszystko, co piękne i szlachetne. 
Rodzice – to jedno słowo ileż kry-
je w sobie treści. Z nim związane 
są zawsze najpiękniejsze, niczym 
niezmącone, wspomnienia z dzie-
ciństwa, nasze pierwsze radości, 
troski, marzenia, tęsknoty. Każdy 
z nas chowa w sercu wdzięczność 
dla swoich ukochanych rodziców. 
Wdzięczność tę wyrażamy w róż-
nych postaciach: miłości, codzien-
nym szacunku i dowodach wiernej 
pamięci w dniu ich święta”.

Po przemówieniu uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali swój 
program artystyczny. Najpierw 
na scenę wyszli w pięknych stro-
jach najmłodsi, którzy przedsta-
wili inscenizację wiersza ,,Rzep-
ka”, a potem ,,Żurawia i  cza-
pli”, pod kierunkiem pani Doroty 
Kity. Następnie uczennice przygo-
towane przez panią Annę Skubis 
wystąpiły z układem  tanecznym 
do znanej i lubianej muzyki. Póź-
niej uczniowie kl. III, IV i V za-
grali przedstawienie oparte na mi-
cie greckim pt. „Demeter i Kora”, 
wyreżyserowane przez panią Jo-
lantę Judę. Pokazali, jak wiel-
ka i prawdziwa jest miłość mat-
ki do dziecka. Niestety, wspania-
łą grę aktorów na scenie przerwa-
ła ulewa. Dzieci uczęszczające na 
zajęcia plastyczne prowadzone 
pod kierunkiem pani Beaty Polit 
zaprezentowały swoje prace wy-
konane różnorodnymi technika-
mi plastycznymi. W przygotowa-
niach odświętnej dekoracji szkoły 
pomogła pani Urszula Sadowska. 
Część programu odbyła się w bu-
dynku szkolnym – m.in. konkurs 
przeprowadzony dla dzieci przez 
Jednostkę Terenową KRUS z San-
domierza na temat: „Jak bezpiecz-
nie pomagać rodzicom w gospo-
darstwie rolnym”.

Gdy poprawiła się pogoda na-
stąpiła pokazowa akcja gasze-
nia pożaru połączona z udziela-
niem pierwszej pomocy poszkodo-
wanym ofiarom, przeprowadzona 
przez Jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Gminy Klimontów. 
Przebieg akcji komentował prezes 
Mirosław Kwapiński, a akcją kie-
rował wiceprezes Bogusław Paw-
lik. Zainteresowani mieli możli-
wość obejrzenia wyposażenia wo-
zów strażackich oraz mogli po-
znać podstawowe zasady udziela-
nia pierwszej pomocy. Nad bez-

OSSOLIÑSKIE KLIMATY — „PIKNIK RODZINNY”

„Krzyżu, mój krzyżu, wiem, że mi przebaczysz.

Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy.

Na twoich ramionach los świata spoczywa.

I też los człowieka, który Ciebie wzywa.”

pieczeństwem dodatkowo czuwa-
ła Policja w osobach komendan-
ta Mirosława Żyły, sierż. szt. Ja-
rosława Ciźli oraz dzielnicowe-
go  Bogdana Zarody, prezentując 
jednocześnie dzieciom radiowozy 
policyjne.

Kolejną atrakcją był Międzypo-
koleniowy Turniej Sołectw zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury pod okiem jury w skła-
dzie: Elżbieta Czajkowska, Da-
nuta Potocka, Rafał Staszew-
ski. Przedstawiciele poszczegól-
nych sołectw dzielnie zmagali się 
w przygotowanych konkurencjach.

W trakcie imprezy dużym za-
interesowaniem cieszyła się lote-
ria fantowa, którą kierowała Ali-
cja Szemraj – wszystkie losy zo-
stały szybko sprzedane. Uczest-
nicy niedzielnego festynu chętnie 
korzystali z przejażdżki na kucy-
ku i mogli obejrzeć wystawę gołę-
bi. Ogromnym powodzeniem cie-
szył się powietrzny zamek i tram-
polina.

Entuzjazm wzbudził koncert 
Orkiestry im. Tadeusza Wrze-
śniaka z Huty Szkła ze Staszowa. 
Zainteresowani mieli możliwość 
wysłuchania znanych i niezwykle 
popularnych melodii, które pory-
wają do tańca. Gościnnie wystą-
piła pani Małgorzata Okoń z Wi-
śnoiwej, która bawiła gości pio-
senką biesiadną.  

Po części artystycznej zostały 
przeprowadzone rozgrywki spor-
towe. Konkurencje były przygoto-
wane i przeprowadzone przez pana 
Andrzeja Aksamita w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: kl. I-II oraz 
III-V. Nad prawidłowym prze-
biegiem zawodów czuwała komi-
sja w składzie: Alicja Szemraj 
i Joanna Przybylska. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy i medale wrę-
czone przez panią kierownik Joan-
nę Brzyszcz.

W trakcie imprezy malarz To-
masz Staszewski rysował portrety 
zainteresowanym osobom, które 
chętnie pozowały i uważnie przy-
glądały się pracy artysty.

Spektakularnym wydarzeniem 
wieczorną porą był pokaz Tań-
ca z ogniem wykonany przez gru-
pę młodych artystów z Kielc. To 
niezwykłe widowisko wywołało 
wiele emocji i zostało nagrodzone 
gromkimi brawami.

W trakcie imprezy przedsta-
wiciele Rady Rodziców rozprowa-
dzali specjalnie na tę okazję wy-
konane kubeczki i kartki poczto-
we z widokiem szkoły, ruin zam-

kowych, kapliczki Betlejek – do-
chód z ich  sprzedaży  został prze-
znaczony na rzecz szkoły.

Piknikowi towarzyszyła ser-
deczna, miła i rodzinna atmosfe-
ra. Impreza nie mogłaby się odbyć 
bez wielkiego zaangażowania wie-
lu osób: pani kierownik, wszyst-
kich nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców, miejscowej straży i okolicz-
nej społeczności.  

Za naszym pośrednictwem 
kierownik szkoły pani Joan-
na Brzyszcz pragnie podzięko-
wać wszystkim , którzy pomaga-
li i wspierali  organizację Pikniku. 
Serdecznie dziękujemy!
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Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie serdecznie 
dziękuje organizatorom za możliwość przeprowadzenia 31 
maja br. podczas III Pikniku z okazji Dnia Rodziny pierw-
szych eliminacji realizowanego w ramach PPWOW Pro-
gram Integracji Społecznej „Międzypokoleniowego Tur-
nieju Sołectw”, którego wielki finał odbędzie się 15 sierp-
nia br. na dożynkach gminnych i Jarmarku na św. Jacka.

Atmosferę radości, uśmiechu i wspólnej zabawy udało 
się stworzyć pomimo nienajlepszej pogody dzieki wspólnej-
pracy kierowniczki filii PSP w Ossolinie Joanny Brzyszcz 
oraz nauczycieli, Rady Rodziców, mieszkańców oraz dzie-
ci, co pozwoliło na zorganizowanie tak fantastycznej im-
prezy, wypełnionej prezentacjami artystycznymi dzieci, ich 
rywalizacją w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych

W pierwszych eliminacjach ,,Międzypokoleniowego 
Turnieju Sołectw” udział wzięły reprezentacje: 
• okręgu wyborczego radnej Bożeny Pietrzyk (Goźlice, 

Wilkowice, Ossolin) w składzie: Zdzisław Nowak, Ewa 
Dziuba, Paweł Osuch, Eugeniusz Mucha, Bartosz Mu-
cha, Karol Stępień, Andrzej Paluch;

• okręgu wyborczego radnego Marka Kordyki (Pęchów, 
Pęchowiec, Góry Pęchowskie) w składzie: Patryk Wia-
trowski, Ola Kobyłecka, Ewa Myszona, Paweł Wia-
trowisk, Monika Myszona, Rafał Kobyłecki, Andrzej 
Wiatrowiski;

• okręgu wyborczego radnego Jerzego Cukrowskiego 
(Nasławice, Krobielice, Węgrce) w składzie: Jakub Pa-
ciura, Katarzyna Rożek, Agata Rożek, Anna Świder, 
Ewa Zaręba, Mieczysław Zaręba, Tadeusz Rożek.

Konkurencje Przeciąganie 
wozu

Slalom ze 
„szmacianką”

„To jest
potrawa z 
mojej wsi”

Karaoke 
na Ludowo

Wbijanie 
gwoździ Rzut Beretem Cięcie drewna piłą 

„Moja -Twoja”

Taniec 
„Chłopa z 

Babą”

Suma 
punktów

Pęchów, 
Pęchowiec
Góry 
Pęchowskie

30 30 7 9 30 20 30 9 165
Nasławice
Krobielice
Węgrce

20 20 6 6 20 25 20 9 126
Goźlice
Wilkowice
Ossolin

25 25 9 9 25 30 25 6 154

Reprezentacje tych okręgów wyborczych rywalizowały 
w takich konkurencjach jak:
– slalom wozem konnym;
– slalom ze „szmacianką”;
– degustacja potraw pn „tania potrawa z mojej wsi”;
– karaoke na „ludowo”;
– wbijanie gwoździ;
– rzut beretem;
– cięcie drewna (piłą „moja – twoja”);
– taniec chłopa z babą.

Oceny dokonało profesjonalne Jury w składzie:
– Elżbieta Czajkowska – Dyrektor PSP w Klimontowie
– Danuta Potocka – Koordynator Gminny PPWOW – Pro-

gram Integracji Społecznej
– Rafał Staszewski – dziennikarz Tygodnika Nadwiślań-

skiego (przewodniczący)
Komisja Konkursowa oceniała zmagania w poszczegól-

nych konkurencjach zgodnie z regulaminem:
• konkurencje praktyczne –30 pkt za 1 miejsce, 25 pkt za 2 

miejsce i 20 pkt za 3 miejsce
• konkurencje artystyczne oceniane były poprzez podno-

szenie przez członków  jury  karteczek z cyframi od je-
den do trzech, a suma punktów dawała wynik drużyny.

• w ten sam sposób oceniono konkurs kulinarny, na który 
zespoły przygotowały:
– reprezentacja Bożeny Pietrzyk – Porka
– reprezentacja Jerzego Cukrowskiego – Ryż ze śmieta-

ną i truskawkami
– reprezentacja Marka Kordyki – Bigos Pęchowski

 MIĘDZYPOKOLENIOWY 
TURNIEJ SOŁECTW

Po bardzo wyrównanej walce i zaciętej rywalizacji zwy-
ciężyła reprezentacja okręgu wyborczego radnego Marka 
Kordyki (Pęchów, Pęchowiec, Góry Pęchowskie) zdobywa-
jąc 165 pkt i tym samym przechodząc do wielkiego finału.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja okręgu wyborcze-
go radnej Bożeny Pietrzyk (Goźlice, Wilkowice, Ossolin) 
zdobywając 154 pkt, a trzecie miejsce przypadło reprezen-
tacji okręgu wyborczego radnego Jerzego Cukrowskiego 
(Krobielice, Nasławice, Węgrce) z wynikiem 126 pkt.

Turniej odbył się w atmosferze dobrej zabawy i zdro-
wej sportowej rywalizacji. Nieistotne było zwycięstwo – 
najważniejszy był udział w zabawie, który zintegrował re-
prezentacje poszczególnych sołectw, kibiców oraz wszyst-
kich zebranych fantastycznie dopingujących zespoły. Nad-

A OTO TABELA WYNIKÓW „MIĘDZYPOKOLENIOWEGO TURNIEJU SOŁECTW”:

mienić należy, że wszystkie reprezentacje otrzymały jedna-
kowe nagrody.

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie serdecz-
nie dziękuje organizatorom za możliwość przeprowadze-
nia turnieju podczas Pikniku z okazji z Dnia Rodziny 
w Ossolinie.

Kolejny etap eliminacji odbędzie się 28 czerwca podczas 
imprezy ,,Na Kąpielisku w Szymanowicach”. W rywaliza-
cji wezmą udział reprezentacje okręgów wyborczych rad-
nych: Zbigniewa Frejlicha (Byszówka, Szymanowice Dol-
ne, Szymanowice Górne, Rybnica), Wacława Gacha (By-
szów, Przybysławice, Rogacz) oraz Stanisława Kaweckiego 
(Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice).

M-GOK

GMINNY OŒRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE 
LKS KLIMONTOWIANKA W KLIMONTOWIE

KOMITET ORGANIZACYJNY AKCJI
„PODARUJ DZIECIOM WAKA CJE”

ZAPRASZAJ¥ 5 lipca br. NA IMPREZÊ PN. 
„ PODARUJ DZIECIOM WAKACJE 2009”

Program:
• godz  900: msza œw. w intencji dzieci w koœciele parafialnym p.w. œw Józefa 

w Klimontowie.
• godz 1015: uroczyste otwarcie XIV Wakacyjnego Turnieju Dobrych Serc 

w Pi³ce No¿nej o „Puchar Dziecka”
• godz 1730: Koncert pn. „ Gramy, œpiewamy, tañczymy aby podarowaæ 

dzieciom wakacje”
• godz 2000: Zabawa taneczna z zespo³ami i DJ.
Dodatkowe atrakcje:
– konkursy i zabawy dla dzieci
– loteria fantowa
– losowanie nagród wœród osób które wykupi¹ wejœciówki
– zamek dmuchany, trampolina i inne

Prosimy wszystkich ludzi dobrych serc o wsparcie naszej ini-
cjatywy. Dotychczas z przeprowadzonych Akcji środki zebra-
ne dzięki Państwa hojności pozwoliły wyjechać na wakacyjny 
wypoczynek 537 dzieciom z terenu gminy Klimontów. Mogły 
one zamienić szarość dnia codziennego na kolorową wakacyj-
ną przygodę, którą pamiętać będą bardzo długo. Zdobywały gór-
skie szczyty, podziwiały przepiękne nadmorskie zachody słoń-
ca, poznawały historię wielu regionów Polski, uprawiały sport 
i być może miały w swoim życiu jedyną taką możliwość, aby wy-
jechać poza miejsce swojego zamieszkania. Wszystko to dzięki 
Państwa dotychczasowej i bezinteresownej pomocy.

W imieniu dzieci, które tak wiele Państwu zawdzięczają oraz 
Komitetu organizacyjnego jeszcze raz dziękujemy.

Nr konta: GOK Klimontów 34851700070091090014850002 
NBS Solec Zdrój O/Klimontów

z dopiskiem „Podaruj Dzieciom Wakacje”

Nasze telefony: 015-866-1750; kom. 0-723-018-191 
oraz 0-516-086-868
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CZY KLIMONTOWSKI KLASZTOR

PRZESZEDŁ 

TRZĘSIENIE 

ZIEMI?
Nie! Na szczęście nie należymy do strefy sejsmicznej, 

ale oglądając wnętrza budynków poklasztornych w Kli-
montowie odnosi się wrażenie jakby nawiedził je straszli-
wy kataklizm. Ich obecny wygląd jest efektem badań archi-
tektonicznych, jakie były tutaj prowadzone w ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy.

Warto przypomnieć, że prace przygotowawcze do rewi-
talizacji klasztoru rozpoczęły się już w 2008r. Pierwszym 
ich etapem było przeprowadzenie badań stratygraficznych 
tynków na obecność polichromii. W wyniku podjętych 
działań stwierdzono obecność malowideł ściennych z XVII 
w. i drugiej połowy XVIII w. Odznaczające się wysokim 
poziomem artystycznym freski zostały odkryte w pomiesz-
czeniach zajmowanych dawniej przez szkołę. Pod grubą 
warstwą farb w refektarzu, który w czasach funkcjonowa-
nia szkoły został zamieniony na salę gimnastyczną, odkry-
to dobrze zachowaną sztukaterię.

Po badaniach stratygraficznych została przeprowadzo-
na inwentaryzacja całego obiektu podominikańskiego. Pra-
ce związane z inwentaryzacją trwały przez kilka miesięcy. 
Polegały one na dokładnym wymierzeniu budynków i po-
mieszczeń wraz ze wszystkimi ich detalami, a następnie na 
dokonaniu w systemie komputerowym przekrojów piwnic, 
parteru i piętra poszczególnych skrzydeł klasztoru. 

Na terenie całego obiektu podominikańskiego przepro-
wadzono również badania chemiczne stopnia zasolenia i za-
wilgocenia murów poklasztornych.

Ostatnim etapem prac przygotowawczych przed doko-
naniem projektów dotyczących przyszłego funkcjonowa-
nia budynków były badania architektoniczne. Konserwa-
torzy z Sandomierza, skuwając warstwy tynku w różnych 
miejscach gmachu, dokonali wiele interesujących odkryć. 
Będą one musiały być uwzględnione w pracach projekto-
wania i zagospodarowania poszczególnych sal. Dzisiaj już 
wiadomo, że na przestrzeni wieków w siedemnastowiecz-
nym klasztorze dominikanów dokonywano licznych zmian 
aranżacyjnych pomieszczeń. Najwięcej dokonano ich w mi-
nionym stuleciu stosownie do potrzeb mieszczących się tu-
taj szkół.

Po badaniach architektonicznych wnętrza budynków 
wyglądają przygnębiająco. Wszędzie widoczne są wielkie 
dziury w ścianach, sterczące cegły i tony gruzu na podło-
gach. Widok ten jest jednak pewnym znakiem, promykiem 
nadziei na lepszą przyszłość klimontowskiego klasztoru. 
Już bowiem przygotowywane są przez inżyniera architek-
ta projekty do nowego Domu Pielgrzyma.

W.Z.

To już 12 edycja Festiwa-
lu Kultury Chrześci-
jańskiej, a ósma w Kli-

montowie. Młodzież miejscowego 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych przeżywała inaugurację Fe-
stiwalu uczestnicząc 21 kwietnia 
br. o godz. 1000 w uroczystej Mszy 
świętej – z udziałem Kapituły Fe-
stiwalu ze Stalowej Woli – odpra-
wionej w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Józefa. Litur-
gię sprawował ksiądz rektor Woj-
ciech Zasada, organizator ósmej 
edycji „Eutrapelii” w Klimonto-
wie. Warto podkreślić, że tu wła-
śnie rozpoczął się przegląd doko-
nań artystycznych w ramach tego-
rocznego festiwalu jako wyróżnie-
nie dla Klimontowa za wysoki po-
ziom prezentowany od kilku lat.

Hasło „Eutrapelii 2009” za-
myka się w mocnych słowach de-
klaracji młodych: „Będziemy bro-
nić każdej polskiej duszy”. Spek-
takl „Regina Poloniae” zaprezen-

EUTRAPELIA W KLIMONTOWIE
towany w Gminnym Ośrodku Kul-
tury przez Amatorski Teatr „Apo-
stolos” działający przy parafii św. 
Józefa w Klimontowie potwierdził, 
że młodzi chcą stać na straży wia-
ry, uczestniczyć w życiu swego na-
rodu, pielęgnować jego dramatycz-
ną przeszłość i brać odpowiedzial-
ność za jego przyszłość. Autorem 
scenariusza i reżyserem widowiska 
był ks. Wojciech Zasada, twórca Te-
atru „Apostolos”. To niecodzienne 
wydarzenie w środowisku klimon-
towskim zbiegło się z trzecią rocz-
nicą działalności Teatru, w którym 
wielu młodych ludzi odnalazło sie-
bie, pokonało nieśmiałość i odkry-
ło swoje zdolności.

Spektakl „Regina Poloniae” 
rozpoczęty pieśnią „Z dawna Pol-
ski Tyś Królową” był niezwykłą 
lekcją historii polskości oraz mani-

festacją wiary i patriotyzmu. Kro-
nikarz pełniący funkcję narrato-
ra przywołał zdarzenia stanowiące 
o naszym bycie narodowym i pań-
stwowym, począwszy od Chrztu 
Polski poprzez chlubny Grunwald, 
pamiętny potop szwedzki, tragicz-
ne rozbiory, heroiczne próby wy-
bicia się na niepodległość, słynny 
cud nad Wisłą, okrutny hitleryzm, 
zbrodnie niemieckie i sowieckie, 
internowanie Prymasa Tysiąclecia, 
po śluby Jasnogórskie, wybór Pa-
pieża Polaka, stan wojenny i „okrą-
gły stół”.

Na tle przywołanych w przej-
mującym słowie i w obrazie filmo-
wym zdarzeń pojawiły się posta-
cie będące nieśmiertelnymi sym-
bolami wiary i polskości: Bolesław 
Chrobry, Święty Wojciech, królo-
wa Jadwiga, król Jan Kazimierz, 

Jan III Sobieski, o. Augustyn Kor-
decki, kardynał Wyszyński i Pa-
pież Jan Paweł II zawierzający na-
ród Maryi.

Pełne ekspresji słowa wypowia-
dane przez aktorów, równie eks-
presyjna, sugestywna muzyka, hi-
storyczne kostiumy, mrok na sali, 
gra świateł, symbole zniewole-
nia i wyzwolenia narodu oraz ob-
razy filmowe na ekranie wywoła-
ły złudzenie współuczestniczenia 
widzów w dziejących się zdarze-
niach. Odśpiewana na zakończenie 
Rota uintensywniła przeżywane 
emocje. Teatr „Apostolos” przeko-
nał po raz kolejny, że można reali-
zować misję ewangelizacyjną tak-
że poprzez dzieło sceniczne, jakim 
bez wątpienia był spektakl „Regi-
na Poloniae”.

KAROLINA MAJ

Z OSTATNIEJ CHWILI
Teatr „Apostolos” wystąpi 10 

czerwca br. w Wielkiej Gali Fi-
nału XII edycji Festiwalu Kultury 
Chrześcijańskiej w Stalowej Woli 
przed kilkusetosobową publiczno-
ścią z trzech województw: lubel-
skiego, podkarpackiego i święto-
krzyskiego. Dla teatru jest to ko-
lejne, wielkie wyróżnienie. Na sali 
widowiskowej MDK zasiądą m.in. 
wybitni przedstawiciele władz ko-
ścielnych, wojewódzkich, powia-
towych, oświatowych, a także po-
słowie i senatorowie. To już po raz 
trzeci Amatorski Teatr „Aposto-
los” będzie miał zaszczyt repre-
zentować Klimontów w tak presti-
żowym wydarzeniu. Poprzednio 
wystawił tutaj w ramach festiwa-
lu widowiska misteryjne: „Zawsze 
z nami” i „Klimontowskie echa”. 
W czerwcu wystawi spektakl „Re-
gina Poloniae”, który na Kapitu-
le Festiwalu wywarł niesamowite 
wrażenie.

ROSAMOND

PIERWIOSNKI

Żywe perły jak poranna mgła,

Czemu mają tak magiczną moc?

Nasza młodość poznała w snach,

Minął dzień, odeszła tamta noc.

Już nie wróci ta miłość wiosenna,

Która serce jak sztylet przeszywa.

Tylko nicość, tęsknota niezmienna,

Będzie twarz mi twoją przypominać.

Szczęście znajdę w ukochanych bzach

W romantycznym śpiewie leśnych ptaków.

W białych nocach i błękitnych mgłach.

I w miłości purpurowych maków.

Może śmierć przyniesie ukojenie?

Jeśli Bóg przebaczy nasze winy.

Może jedno poety westchnienie-

Płacz słowika zmieni w śpiew dziewczyny.

Już pierwiosnki zakwitły dla Ciebie,

Złota Lipa płynie przez nasz sad.

Twoja dusza z Aniołami w niebie,

Jest szczęśliwa niczym biały kwiat.
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KLIMONTOWSKIEGO 
BARDOWANIA CIĄG DALSZY…

Historia mało zna przykładów kariery tyleż błyskawicz-
nej, co zaskakującej – w ciągu kilku miesięcy 1918 r. ze 
skromnego pułkownika – brygadiera w proastriackim Pol-
skim Korpusie Posiłkowym, wyrósł Haller na Polskiego 
Wodza Naczelnego, a w dodatku stronnika Ententy. 6 paź-
dziernika 1918 r. Haller objął dowództwo i złożył przysięgę. 
To naczelne dowództwo było jednak czysto formalne; Hal-
ler nie mógł przecież doglądać ani Dywizji gen. Żeligow-
skiego na Kubaniu, ani tym bardziej Dywizji Syberyjskiej 
płka Czumy, kwaterującej aż na Uralu – w Nowonikołajew-
sku nad Obem. Bezpośrednio dowodził jedynie armią pol-
ską we Francji, tworzoną na mocy dekretu prezydenta Po-
incare’a – już od czerwca 1917 r. Armia ta od koloru mun-
durów była nazywana błękitną i stąd też sfery propagują-
ce legendę Hallera zaczęły go określić mianem „błękitnego 
generała”.  Naczelne dowództwo stało się jeszcze bardziej 
problematyczne po 11 listopada 1918 r., kiedy uwolniony 
z Magdeburga Piłsudski objął zwierzchnictwo nad wszyst-
kimi siłami zbrojnymi w kraju.

W Polsce doszła do władzy lewica, co kładło kres ma-
rzeniom Hallera o powrocie do kraju na czele błękitnej ar-
mii jako „salvator patriae”. Rozpoczęły się kilkumiesięcz-
ne rokowania między Warszawą a Paryżem o przekazanie 
armii Polsce. Stało się to możliwe dopiero po porozumie-
niu między Piłsudskim a Komitetem Narodowym Polskim, 
w wyniku którego premierem polskiego rządu został Igna-
cy Paderewski. 16 kwietnia 1919 r. pierwsze oddziały 100-
-tysięcznej „błękitnej armii” opuściły Francję, a w nocy 19/
20 kwietnia Haller przekroczył granicę niemiecko–polską. 

Zakończył się 14-miesięczny, najbardziej aktywny, zna-
czący i samodzielny okres życia generała; polski Naczel-
ny Wódz był przecież zarazem jednym z dowódców wiel-
kiej koalicji państwa Ententy - obok Focha, Jeffnca, Peta-
ina, Haiga, Pershinga, Galliana, Albeniciego.

Rzecz można; całe życie Józefa Hallera zrealizowało się 
i wypełniło w tych 14 miesiącach. Nie przyjeżdżał może 
Haller jako „salvador patriae” – ale wracał jako uwielbiany 
„generał tułacz”, narodowy bohater, uosabiający niezłom-
ność ducha i ciągłość wojska polskiego. Z przygranicznego 
Leszna wysłał depeszę do Piłsudskiego, który w tym czasie 
przybywał do zdobytego właśnie Wilna. W Ostrowie Wiel-
kopolskim witał Hallera generał Józef Dowbór–Mośnicki, 
wówczas naczelny wódz armii wielkopolskiej. Potem był 
postój w Łodzi, spotkanie z wiwatującymi tłumami, wresz-
cie przybycie do Warszawy, gdzie rozentuzjazmowani roda-
cy wnieśli generał na rękach do hotelu „Polonia”. 29 kwiet-
nia Piłsudski wrócił z Wilna – był nadspodziewanie ser-
deczny, wręcz wylewny. Sam nie będąc jeszcze marszał-
kiem, 30 sierpnia 1919 r. mianował Hallera generałem bro-
ni. A potem przyszedł pierwszy sukces wojenny: jako do-
wódca frontu południowo–wschodniego rozpoczął Haller 
14 maja ofensywę przeciw wojskom ukraińskim.

Po niespełna dwóch tygodniach osiągnął linię Brody – 
Załoźce – Złota Lipa i otworzył wojskom polskim łączność 
z Rumunią. Niestety 27 mają ofensywa została wstrzyma-
na na skutek protestów koalicji. Potem był Haller dowódcą 
frontu południowo–zachodniego, osłaniającego Śląsk przed 
Niemcami. Kwaterując wówczas w Krakowie wziął udział 

– obok Piłsudskiego i Dowbora – w święcie zjednoczenia 
armii polskiej 19 października 1919 r. Wkrótce potem zo-
stał dowódcą frontu pomorskiego, obejmując w polskie po-
siadanie tereny przyznane Traktatem Wersalskim. 

Z tych czasów został zapamiętany przez legendę naro-
dową: 10 lutego 1920 r. w Pucku dokonał bowiem, w imie-
niu Rzeczypospolitej, zaślubin z morzem. Podniesiono wte-
dy na maszcie polską banderę, wbito w morze symboliczny 
słup, chorążowie zanurzyli w falach sztandary narodowe, 
a Haller wrzucił do morza dwa platynowe pierścienie, wy-
powiadając formułę zaślubin. Po 150 latach Polska wraca-
ła oto nad Bałtyk.

Ważniejszą rolę przyszło spełnić generałowi w czasie 
wojny polsko–bolszewickiej. Będąc zdecydowanie przeciw-
ny wyprawie kijowskiej Piłsudskiego, w czasie bitwy war-
szawskiej dokonał jednak cudów ofiarności. Był dowódcą 
frontu północnego, na którym skoncentrował się cały wy-
siłek Tuchaczewskiego. Ustabilizował rozbity front. Stojąc 
na czele armii ochotniczej od świtu do nocy był wśród wal-
czących. Ale mimo wielkiego wkładu w zwycięstwo – laury 
zebrał głównie Naczelny Wódz Piłsudski. Nie po raz pierw-
szy Piłsudski przytłoczył Hallera ciężarem swej indywidu-
alności. Ale wydaje się, że dopiero po wojnie polsko–bol-
szewickiej doszło do rozdźwięków tak poważnych, że za-
kończonych zerwaniem. Do ostatecznego rozejścia się z Pił-
sudskim przyczyniło się także stanowisko, jakie zajął gene-
rał po odbiorze prezydenta Narutowicza. 10 grudnia 1922 r. 
wzburzone tłumy sympatyków Narodowej Demokracji uda-
ły się pod pałacyk Dziewulskich w Warszawie, gdzie miesz-
kał Haller.

CDN

OPRAC. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

W piątek, 8 maja, w Klimon-
towie gościł znany piosenkarz Jan 
Kondrak z Lubelskiej Federa-
cji Bardów. Artysta jest zwycięz-
cą Ogólnopolskich Spotkań z Pio-
senką Kabaretową OSPA w Ostro-
łęce – zdobywcą Grand Prix, laure-
atem nagrody głównej Ogólnopol-
skich Spotkań Estradowych OSET 
w Rzeszowie, laureatem Studenc-
kiego Festiwalu Piosenki w Krako-
wie i Krajowego Festiwalu Piosen-
ki Polskiej w Opolu, a także dwu-
krotnym laureatem FAMY w Świ-
noujściu. Wydał 3 pozycje fonogra-
ficzne z własnymi tekstami: „Wy-
zwanie”, „Tym co pod wiatr” oraz 
„Romanse i ballady”, cztery pozy-
cje z tekstami Edwarda Stachury – 
„Missa Pagana”, „Tango Triste”, 
„Madamme” i „Madamme II”, 
a także „Kolędy przy gitarze”.

O godz. 20 w malowniczym 
wirydarzu konwentu podomi-
nikańskiego, w blasku ogniska 
i świec, pod rozgwieżdżonym nie-

bem słynny pieśniarz wykonał 
m.in. piękną „Modlitwę Okudża-
wy” i utwór „Ataman”.

W jego repertuarze znalazły 
się utwory o różnorodnej tematy-
ce i linii melodycznej: od wznio-
słych pieśni sakralnych poczyna-
jąc poprzez rzewne dumki, na fry-
wolnych, satyrycznych piosenkach 
kończąc.

Jan Kondrak oprócz znanych 
utworów prezentował również 
owoce własnej twórczości, np. 
utwór inspirowany liryką biblijnej 
„Pieśni nad pieśniami”. 

Nieczęsto ma miejsce w mało-
miasteczkowym środowisku wy-
darzenie artystyczne tego typu, 
tym bardziej więc było ono szcze-
gólnym przeżyciem estetycznym 
dla licznie zgromadzonych na 
koncercie Klimontowian. Wszy-
scy z rozrzewnieniem i nostalgią 
wsłuchiwali się w dźwięczny i do-
nośny głos artysty, który przenikał 
mury klasztorne i niósł się echem 

po uśpionych korytarzach, a za-
słuchanych widzów przejmował 
dreszczem emocji i ożywiał świa-
domość, że milczące dotąd mury 
zespołu klasztornego ożyły dźwię-
kami pięknego nastrojowego i jed-
nocześnie dynamicznego śpiewu. 

Słuchacze urzeczenie niezwy-
kłą barwą głosu pieśniarza i pięk-
nym wykonaniem utworów, nagro-
dzili go mocnymi brawami.

Był to drugi koncert z cyklu 
„Klimontowskie bardowania”. 
Wcześniej gościł artysta Marek 
Gałązka. Następne koncerty odbę-
dą się w czerwcu.

Organizatorami klimontow-
skiego bardowania pod gwiazda-
mi byli: Wójt Gminy Klimontów, 
Stowarzyszenie na Rzecz Klasz-
toru Podominikańskiego w Kli-
montowie „Wspólne Dobro” oraz 
Jarosław Paczkowski – właściciel 
dworku na „Wichrowym wzgórzu” 
w Przybysławicach.

KAROLINA MAJ

W budynku Gminej Biblioteki Publicznej w Klimon-
towie odbył się 6 maja konkurs recytatorski zatytułowa-
ny „Wiersze największej nadziei” autorstwa Księdza Jana 
Twardowskiego. Konkurs recytatorski został zrealizowany 
z okazji „Tygodnia Bibliotek” i „Bibliotekarza”. Cele kon-
kursu to: popularyzowanie twórczości wybitnego poety i fi-
lozofa, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowa-
nie uczniów poezją i czytelnictwem, zachęcanie do wy-
stępów na scenie, prezentacja umiejętności uczniów oraz 

WIERSZE 
NAJWIĘKSZEJ 

NADZIEI

uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Organizato-
rem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Kli-
montowie, realizująca projekt „Klub Bibliofila” w ramach 
projektu PPWOW Program Integracji Społecznej. Komi-
sja w składzie: nauczyciel polonista - mgr Maria Gładysz, 
kierownik GBP - mgr Edyta Lesiak-Nawrocka i bibliote-
karka - Jadwiga Gawlik, dokonała oceny wg następujacych 
kryteriów: dobór tekstu, jego pamięciowe opanowanie, kul-
tura słowa i ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie udział wzięło 12 uczniów Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Klimontowie, a zwycięzcami konkursu 
zostali: Paulina Ubiel – I miejsce, Katarzyna Kućma – II 
miejsce i Karolina Kućma – III miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne nagro-
dy rzeczowe, a sam konkurs odbył się w miłej i koleżeń-
skiej atmosferze.

ORGANIZATORZY
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W ramach PPWOW Program Integracji Społecznej „Aktywizacja 
i rozwój dzieci i młodzieży”, działanie realizowane poprzez Kluby Za-
interesowań „KLUB BIBLIOFILA” na Stadionie LKS Klimontowian-
ka Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 2 czerwca br. „Między-
narodowy Dzień Dziecka”.

Pomimo niepewnej pogody od godziny 15-tej na stadionie zebrało 
się około 150 dzieci i młodzieży z opiekunami.

Otwarcia imprezy dokonała kierownik GBP Klimontów – mgr Edy-
ta Lesiak-Nawrocka, która powitała wszystkie dzieci.

W programie dzieci w zaprezentowały się w konkurencjach sporto-
wych, sprawnościowych, rekreacyjnych i recytatorskich. Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie udostępnił nam sprzęt muzyczny, który ob-
sługiwali stażyści. Zostały także przeprowadzone konkursy tańca i śpie-
wu.

Głównym konkursem był „Konkurs czytania bajek”, do którego 
zgłosiło się 14 dzieci – czytały one fragmenty bajek H. Ch. Andersena, 
braci Grimm, Ch. Perraulta, bajki polskie i inne. We wszystkich grach, 
zabawach i konkursach dzieci zostały obdarowane nagrodami, dyplo-
mami i słodyczami. Dużą atrakcją było ognisko, przy którym dzieci 
śpiewały piosenki. Dla żadnego dziecka i opiekuna nie zabrakło pysznej 
kiełbaski z grilla, popijanej soczkiem.

Organizatorzy dziękują Arturowi Ferensowi – Prezesowi LKS Kli-
montowianka za udostępnienie miejsca i  pomoc w konkurencjach spor-
towych oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie za udostęp-
nienie sprzętu muzycznego.

24 maja br. uroczyście 
oddano do użytku 
wielofunkcyjne bo-

isko sportowe w miejscowości Pę-
chów. Zaproszonych gości: Wójta 
Gminy Klimontów Ryszarda Bie-
nia, Przewodniczącego Rady i Ra-
dych Gminy Klimontów, księży 
parafii kimontowskiej, komendan-
ta i policjantów Posterunku Poli-
cji w Klimontowie, przedstawicie-
la PZU Sandomierz oraz wszyst-
kich przybyłych gości, a w szcze-
gólności mieszkańców Pęcho-
wa, którzy włożyli ogromną pracę 
w przygotowanie tak wspaniałego 
obiektu, przywitał gospodarz Ma-
rek Kordyka. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy 
Klimontów wraz z radnym Mar-
kiem Kordyką i księdzem infuła-
tem Adamem Nowakiem.

Nikt z przybyłych nie krył za-
chwytu dla tak pięknego boiska. 
Otwarciu towarzyszyły przemó-
wienia zaproszonych gości, a dzie-
kan dekanatu klimontowskiego po-
błogosławił i dokonał uroczystego 
poświęcenia nowego obiektu, a na-
stępnie wraz z księdzem Micha-
łem Majeckim podarowali gospo-
darzowi piłkę z autografem Wło-
dzimierza Lubańskiego.

Po części oficjalnej trzeba było 
przetestować nowe boisko. Wójt Ry-
szard Bień i radny Marek Kordyka 
z ogromnym poświęceniem broni-
li dostępu do bramki. Po koncercie 
zespołów Fahrenheit i Studia Pio-
senki działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie, 
przyszedł czas na emocje sporto-
we. Na murawę boiska wkroczyli 
zawodnicy drużyn Pęchów Kolo-
nia Złota - Pęchów Obojce rozgry-
wając pierwszy historyczny mecz 
o puchar Wójta Gminy Klimontów. 

DZIEÑ DZIECKA
NA STADIONIE

W przerwie meczu wystąpił zespół 
Cheerleaderk ze Śniekóz.

Po zmaganiach sportowych 
zgromadzeni mogli posłuchać kon-
certu „Hej z góry z góry” w wyko-
naniu Kapeli Klimontowskiej. Pod-
czas całej imprezy odbywały się 
konkursy, gry i zabawy prowadzo-
ne przez GOK. A nowe Koło Go-
spodyń Wiejskich z Pęchowa dla 

wszystkich gości przygotowało bie-
siadę. Do późnych godzin nocnych 
pęchowianie bawili się z zespołem 
Wulkan i DJ Tomek & Tomek.

Niech zatem nowe boisko stanie 
się areną sportowego rozwoju mło-
dzieży, a dla starszych mieszkań-
ców Pęchowa plac wokół boiska 
będzie miejscem wspólnych spo-
tkań i zabaw.

NOWE BOISKO
W PÊCHOWIE

Dotychczas przedstawione zostały najważniejsze prasowe 
gatunki dziennikarskie, między innymi: artykuł informacyjny, 
notatka, sprawozdanie, reportaż, felieton, wywiad. Na koniec 
omówiony zostanie zawód dziennikarza – jego przywileje, ale 
i obowiązki, dobre i złe strony tego zajęcia oraz główne zasady, 
jakimi powinien kierować się dobry dziennikarz.

Zadaniem dziennikarza jest informowanie o tym, co się 
dzieje wokół nas. Przekaz musi być rzetelnie zbudowany, 
przy zastosowaniu następujących reguł informowania:
- mówić nie szkodząc,
- pokazywać nie szokując,
- dawać świadectwo nie atakując,
- ujawniać nie potępiając.

Dziennikarze, jako uprzywilejowany stan (czwarta wła-
dza), nie powinni wykorzystywać swej pozycji do załatwia-
nia własnych interesów. Mają oni służyć społeczeństwu, po-
dając możliwie obiektywnie fakty. Obowiązki i prawa dzien-
nikarzy są ze sobą ściśle zespolone. Wykonując swoje zada-
nia powinni oni postępować zgodnie z etyką zawodową.

W 1995 roku, wszystkie stowarzyszenia dziennikarskie 
przyjęły Kartę Etyczną Mediów, skierowaną do dziennika-
rzy, producentów, wydawców i nadawców, w której sformu-
łowano 7 zasad:

* zasadę prawdy – informacje podawane opinii publicz-
nej muszą być prawdziwe, a w przypadku podania fałszy-
wych, musi nastąpić ich niezwłoczne sprostowanie,

* zasadę obiektywizmu – oznacza ona, że autor przekazuje 
rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, relacjo-
nuje różne punkty widzenia,

* zasadę oddzielania informacji od komentarza – odbior-
ca ma wyraźnie odróżnić podane fakty, od wyrażonej 
opinii autora,

* zasadę uczciwości – dziennikarz pracuje w zgodzie z wła-
snym sumieniem i dobrem odbiorcy, nie ulega naciskom 
i wpływom, jest nieprzekupny,

* zasadaę szacunku i tolerancji – poszanowanie godności, 
praw, dóbr osobistych, prywatności oraz dobrego imienia,

* zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy – oznacza to, że 
prawa widza, czytelnika czy słuchacza, są nadrzędne 
w stosunku do praw wydawców, nadawców, producen-
tów, redakcji czy dziennikarzy,

* zasadę wolności i odpowiedzialności – nałożenie odpo-
wiedzialności za treść i formę przekazu na nadawców, 
wydawców, dziennikarzy i producentów.

Na straży przestrzegania powyższych zasad stoi powo-
łana równolegle Rada Etyki Mediów.

W Polsce istnieje także uchwalony w 1992 roku Dzienni-
karski Kodeks Obyczajowy, który przewiduje, że do etycz-
nych i zawodowych obowiązków dziennikarzy należą:
1. Bezstronna relacja, analiza faktów i procesów społecz-

nych, przedstawienie ich kontekstu oraz szerokiej gamy 
poglądów na ich temat, z podaniem źródła przytaczanych 
opinii. W przypadku, gdy autor tekstu nie może dotrzeć do 
drugiej strony sporu lub odmawia ona rozmowy, musi za-
znaczyć, ze podana informacja zawiera dane częściowe.

2. Dziennikarzowi nie wolno manipulować informacją. 
Obowiązuje go skrupulatna ocena źródeł oraz rzetelność 
w przekazywaniu faktów. Dyskusja ma być prowadzo-
na w sposób obiektywny, nie może narzucać końcowych 
wniosków. Nie można też fałszować rzeczywistości pod-

czas obrabiania i montażu materiału dziennikarskiego.
3. Dziennikarz musi sprostować fałszywą informację, którą 

podał do wiadomości publicznej.
4. Dziennikarz kierując się dobrem społecznym, ujawnia 

błędy i nadużycia w działalności władz, instytucji, orga-
nizacji, przedsiębiorstw prywatnych i publicznych.

5. Dziennikarz nie przyjmuje korzyści majątkowych, nie 
poddaje się naciskom.

6. Dziennikarz ma na uwadze wrażliwość odbiorców, poka-
zuje sceny przemocy, cierpienia i śmierci tylko w uza-
sadnionych przypadkach, mając na uwadze negatywny 
wpływ obrazu na najmłodszych.

7. Obowiązkiem dziennikarza jest poszanowanie warto-
ści uniwersalnych, kultury i tradycji narodowej, postaw 
i przekonań religijnych oraz tolerancja dla odrębności 
kulturowych i obyczajowych.

8. Zakazuje się publikacji materiałów propagujących wojnę 
i nienawiść, w szczególności narodową, religijną i rasową.

9. Dziennikarz jest zobowiązany chronić prywatność każ-
dego człowieka, może ujawnić szczegóły, jeśli mają one 
związek z działalnością publiczną tej osoby.

Podstawowymi prawami dziennikarzy są:
- możliwość uzyskania informacji
- ochrona swoich danych osobowych
- prawo do tajemnicy dziennikarskiej.

Ponadto prawa i obowiązki dziennikarzy reguluje w roz-
dziale drugim Prawo Prasowe – Ustawa z 26.01.1984 r., 
z późniejszymi nowelizacjami.

Poza powyższymi, pisanymi zasadami wykonywania 
zawodu dziennikarza, ważne są też stosunki między współ-
pracownikami. Niedopuszczalna jest nieuczciwa konkuren-
cja czy przywłaszczanie sobie cudzych prac i pomysłów. 
Wobec przełożonych i wydawców, dziennikarza obowią-
zuje lojalność, ale jeśli polecenie służbowe jest sprzeczne 
z prawem, etyką zawodową lub jego ugruntowanymi poglą-
dami, dziennikarz ma prawo odmówić jego wykonania.

AGNIESZKA KRUPA

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. XI

PRAWA
I OBOWI¥ZKI 

DZIENNIKARZY
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Jak dotychczas na stronie internetowej zespołu http://
fahrenheit.art.pl zanotowano 79 600 odwiedzin.

Dziewczyny z zespołu Fahrenheit – który działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w składzie: 
Aneta Czarnecka, Anna Pacholczak, Karolina Wiatrow-
ska, Justyna Frejlich, Julia Darowska i Sandra Kwieciń-
ska, pracujące pod czujnym „uchem” instruktora Marcina 
Maziarza – ze sceną są związane nie od dziś. 

Młode wokalistki mogą pochwalić się licznymi osią-
gnięciami. Należą do nich między innymi: pierwsze miej-
sce w Konkursie Piosenki Religijnej czy Specjalne Wyróż-
nienie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek.  
Za największy sukces uważają WYRÓŻNIENIE na Ogólno-
polskim konkursie „Budzik” we Wrocławiu, na który mogły 
wyjechać dzięki wsparciu finansowemu znanej  piosenkarki 
Alicji Majewskiej i kompozytora Włodzimierza Korcza.

Na Rynku w Klimontowie odbył się 1 czerwca już dru-
gi Happening pod hasłem ,,Bezpieczna szkoła – Dziękuję, 
nie piję”. Happening zorganizowany został przez nauczy-
cieli Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie: 
B. Bzdyrę, B. Chłodnicką, M. Cichoń, I. Borys. W hap-
peningu wzięli udział dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele 
ze wszystkich szkół Gminy Klimontów oraz społeczność 
lokalna. Podczas happeningu został przedstawiony krótki 
program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Imprezę uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Kli-
montów – Ryszard Bień, Przewodniczący Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zdzisław 
Nowakowski, przedstawiciel Policji – dzielnicowy, aspi-
rant  Bogdan Zaroda, Naczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Klimontowie – Wiesław Kwiecień.

W związku z manifestacją przeciwko uzależnieniom 
od alkoholu został ogłoszony dla uczniów  szkół  Gminy 
Klimontów konkurs na wiersz  pod tytułem  ,,Dziękuję, 
nie piję”. Jury w składzie: ks. Wojciech Zasada – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Danuta Kowalska – Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie, Olga Piórkowska – Szkoła Podstawowa w Goźlicach, 
Anna Skubis – Szkoła Podstawowa w Ossolinie, Edyta 

Mazur – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimon-
towie wyłoniło najciekawsze wiersze w trzech kategoriach 
wiekowych:
• w kategorii wiekowej szkoły podstawowe laury otrzy-

mali Agnieszka Gronek ze Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach, Dominika Baran ze Szkoły Podstawo-
wej w Klimontowie i Maciej Miłek ze Szkoły Podstawo-
wej w Goźlicach;

• w kategorii wiekowej I–III: Piotr Kęsy ze Szkoły Podsta-
wowej w Goźlicach;

• w kategorii wiekowej I–VI: Dominika Kusal ze Szkoły 
Podstawowej w Ossolinie;

• w kategorii Gimnazjum: Sebastian Zieliński z Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie;

• w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych: Izabela Chliwiń-
ska z Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie.

Na zakończenie – w geście zjednoczenia i poparcia dla 
idei wychowania w trzeźwości – uczestnicy utworzyli łań-
cuch przyjaźni i wysłuchali piosenki w wykonaniu Julii 
Darowskiej „Znak pokoju”.

Organizatorzy serdecznie dziękują szkołom, straży po-
żarnej, policji i władzom lokalnym za poparcie i aktyw-
ny udział w happeningu „Bezpieczna szkoła – Dziękuję, 
nie piję”.

CZY POWSTA£A 
„FAHRENTHOMANIA”?

* * *
Dziewczęta ze względu na obowiązki szkolne musiały 

odmówić wielu prośbom płynącym z całej Polski od orga-
nizatorów koncertów i imprez artystycznych.

Przez ostatnie miesiące – z tego co wiem – pracują nad 
nowym repertuarem, przygotowują się do kolejnych festi-
wali i konkursów. Każdy konkurs wzbogaca artystę o nowe 
doświadczenia i zarazem jest szansą na kolejny sukces, któ-
ry powoduje jeszcze większą mobilizację i zachęca do jesz-
cze większej mozolnej i ciężkiej pracy nad własnym warsz-
tatem. 

W ostatnim czasie dotarła do mnie informacja, że dziew-
częta próbują swych sił także w występach solowych. Julia 
Darowska zajęła II miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Piosenki Angielskiej w Tarnobrzegu. Na uwagę 
zasługuje fakt, że Jury nie przyznało I miejsca. Dziewczę-

ta z zespołu Fahrenheit bardzo dużo koncertują i już za-
powiadają nowe pomysły, czym na pewno wszystkich za-
skoczą. Słyszałem was na koncercie z okazji Dnia Kobiet 
w Nowej Dębie i jestem pod wrażeniem.

Trzymam mocno kciuki za cały zespół i życzę dalszych 
sukcesów. Dziewczyny, tak trzymać!!!

JERZY DURAŁ

* * *
Od redakcji: Jerzy Durał to wokalista i założyciel ze-

spółu  ZIYO, a zarazem jego lider, autor tekstów, kompozy-
tor, aranżer, producent muzyczny, początkowo grający w ze-
spole na gitarze basowej, Tworząc piosenki na własne pły-
ty, współpracuje także z innymi muzykami, pisząc i aranżu-
jąc utwory m.in.: Małgorzaty Ostrowskiej, Dżemu, Graffi-
ti, Indian Women. Obecnie współwłaściciel studia nagra-
niowego, w którym pracuje na co dzień.

DZIĘKUJĘ,NIE PIJĘ

Przemarsz uczestników happeningu wokół Rynku.

 Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień wita uczestników.

 Wręczenie nagród laureatom konkursu poetyckiego na wiersz 
pt. „Dziękuję, nie piję”.

Zespół taneczny działający przy Gimnazjum w ramach progra-
mu PPWOW PIS.

Wszyscy uczestnicy happeningu utworzyli łańcuch przyjaźni na 
znak poparcia dla idei wychowania w trzeźwości.
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Wśród wielu czynników wpły-
wających na ogólny rozwój dzieci 
i młodzieży muzyka odgrywa bar-
dzo ważną rolę. Nikt już dzisiaj nie 
kwestionuje, że muzyka wpływa 
na nasze nastroje i emocje, uspo-
kaja, poprawia nastrój i rozłado-
wuje stres, albo irytuje, pobudza 
agresje. Okazuje się, że poprzez 
muzykę bardzo wcześnie może-
my wspierać i stymulować zmysły, 
a poprzez to rozwijać wrodzone 
talenty dzieci i młodzieży. Wyko-
rzystując te zalety muzyki na roz-
wój uczniów, nauczyciele języka 
angielskiego w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie Anna 
Bzdyra oraz Kinga Cieplińska 
zorganizowały konkurs piosenki 
angielskiej, tak zwane „Songowa-
nie”. Była to już druga edycja tego 
konkursu, w którym wzięli udział 
uczniowie klas IV–VI wszystkich 
szkół podstawowych naszej gmi-
ny. Dzięki kolorowej, wręcz bajko-
wej scenografii sali gimnastycz-
nej, na której odbyły się prezenta-
cje wokalistów i zespołów, uczest-
nicy czuli się jak prawdziwi arty-
ści na scenie. Głównymi celami 
konkursu, jakie przyjęli organiza-
torzy było:
− propagowanie nauki języka an-

gielskiego poprzez formę pio-
senki,

− prezentacja umiejętności języ-
kowych i wokalnych uczniów,

− promowanie aktywności twór-
czej wśród uczniów,

− rozwijanie zainteresowań mu-
zycznych dzieci,

− promocja młodych talentów,
− integracja szkół podstawowych 

z terenu gminy Klimontów.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie odbyły się 28 kwietnia br. elimi-
nacje wstępne IX edycji Konkursu Piosen-
ki Angielskiej organizowanego przez Tar-
nobrzeski Dom Kultury oraz Szkołę Ję-
zyków Obcych „Word” w Tarnobrzegu. 
Współorganizatorem był Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie. Spośród 42 
uczestników (soliści oraz zespoły wokalne) 
jury w składzie: Anna Dywan-Jeziorska,  
Marek Słowiakowski, Arkadiusz Chwa-
łek i Artur Roman przyznała wyróżnienia 
i nominacje dla niżej wymienionych osób:
• kategoria I: Ada Banasiewicz – Szkoła 

Podstawowa Nr 3 w Staszowie;
• kategoria II: Sylwia Chodyra i chórek 

w składzie: D. Gach i K. Polit – Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Klimontowie; 
Katarzyna Majewska i Weronika Ku-
sal – Szkoła Podstawowa w Konarach oraz 
Adam Szczypień – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Gorzycach;

• kategoria III: Paulina Brania – Publicz-
ne Gimnazjum w Obrazowie; Elwira Rej-
nowicz – Staszowski Ośrodek Kultury - 
Klub Piosenki Rytm;

• kategoria IV: Anna Kozub – LO im. ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sta-
szowie.

Nad konkursem patronat objął 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Bień, a patronem medialnym został 
„Głos Klimontowa”. Tegoroczna 
edycja konkursu odbyła się dzięki 
pomocy sponsorów: Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Klimonto-
wie, Państwa Mieczysława i Wan-
dy Luzaków oraz Rady Rodziców 
przy tutejszej szkole podstawowej. 
Dużą pomoc i zaangażowanie wy-
kazała wicedyrektor szkoły Bar-
bara Czuja i Urszula Sadowska. 
Uczniowie pod czujnym okiem 
swoich nauczycieli języka angiel-
skiego: E. Mazur, Anny Dywan-
-Jeziorskiej, Anny Bzdyry, Iwo-
ny Zieja oraz J. Przybylskiej już 
na kilka miesięcy wcześniej przy-
gotowywały się do występów wo-
kalnych. Każdy z uczestników lub 
grup uczestniczących prezentował 
jeden utwór w języku angielskim.

Jako kryteria oceny jury brało 
pod uwagę:
− poprawność językową wykona-

nych utworów,
− poziom warsztatu techniczno – 

muzycznego wykonawców,
− stopień trudności utworów,
− własne interpretacje utworu,
− ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów 
i rodziców, którzy licznie zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Poziom 
tegorocznego konkursu był bar-
dzo wysoki, a konkurencja bardzo 
silna. Uczestnicy pokazali pełnię 
swoich umiejętności językowych, 
wokalnych i estradowych, jak rów-
nież choreograficznych do wykony-
wanych piosenek. Przyznano trzy 
główne nagrody. Pierwsze miejsce 

wyśpiewała K. Pyza wraz ze swo-
im zespołem A. Ślusarz i K. Ma-
zur. Jej interpretacja piosenki „Ti-
tanic” podbiła serca widowni, zdo-
bywając jednogłośnie najwyższą 
ilość punktów. Drugie zaszczyt-
ne miejsce zdobył zespół: S. Cho-
dura, D. Gach, K. Polit. Trzecia 
nagrodę przyznano zespołowi: K. 
Koseła, A. Soja, M. Zdyb. Zdo-
bywcy zaszczytnych miejsc otrzy-
mali atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez sponsorów, które wrę-
czyła Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. J. Ossolińskiego w Kli-
montowie Elżbieta Czajkowska. 
Wręczono również podziękowania 
dla wszystkich, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tegoroczne-
go konkursu.

Tegoroczne songowanie to 
ogromna zabawa nie tylko uczest-
niczących, ale również całej wi-
downi obecnej na sali. Ogromną 
niespodzianką był wspaniały wy-
stęp dziewcząt zespołu taneczne-
go z Gimnazjum w Klimontowie, 
które zachwyciły wszystkich swo-
imi umiejętnościami i bawiły jed-
nocześnie całą widownię. Wspólny 
występ wszystkich wykonawców to 
wspaniały akcent integracji, przy-
jaźni i zabawy.

To muzyczne spotkanie pokaza-
ło, jak przeżycia związane z odbio-
rem muzyki staja się źródłem i in-
spiracja do wspólnej zabawy. Uka-
zało nam również zdolności indy-
widualne dzieci zarówno wokal-
ne jak i językowe. Miejmy nadzie-
je, że wiele z nich będzie rozwija-
ło swoje umiejętności i uzdolnienia 
oraz wykorzysta je kiedyś w przy-
szłości.

URSZULA SADOWSKA

„SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE”

Do konkursu finałowego, który odbył 
się w Tarnobrzeskim Domu Kultury 9 maja 
br. komisja konkursowa zakwalifikowała:
• w kategorii I – Emilkę Lichocką z Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Koprzywnicy;

• w kategorii II – Karolinę Pyzę i chórek 
w składzie: Klaudia Koseła, Natalia La-
tra, Aleksandra Szemraj z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie oraz 
Klaudię Zioło z Zespołu Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Samborcu;

• w kategorii III – Julię Darowską z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie; 
Katarzynę Pruś z Publicznego Gimna-
zjum w Obrazowie; Klaudię Smardz 
z Publicznego Gimnazjum w Samborcu - 
Sandomierskie Studio Piosenki; Patrycję 
Szubstarską z Publicznego Gimnazjum 
w Chobrzanach - Sandomierskie Centrum 
Kultury; Agnieszkę Skowron z Publiczne-
go Gimnazjum w Obrazowie;

• w kategorii IV – Magdę Zarębę ze Sta-
szowskiego Ośrodka Kultury - Klub Pio-
senki Rytm.

Komisja dziękuje organizatorom za spraw-
ne przeprowadzenie eliminacji a uczestni-
kom i opiekunom za wkład pracy w przy-
gotowanie repertuaru.

ELIMINACJE DO KONKURSU
PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Klimontowie zorganizowa-
ła wystawę malarską artysty-

-plastyka mgr Tomasza Staszewskiego, ab-
solwenta Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Wystawa została zorganizowana 
w ramach projektu Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich Progra-
mu Integracji Społecznej pt. „Klub Bibliofi-
la” i była udostępniona przez dwa miesiące: 
kwiecień – maj. Na ścianach biblioteki zosta-
ły wystawione prace wykonane różną tech-
niką: olej, pastel, kredka, ołówek i akware-
la oraz piórko-tusz. Największe zaintereso-
wanie wśród zwiedzających wywołał ob-

raz „Martwa natura” (olej płótno) namalo-
wany w stylu Corota. Na ciemnym tle obra-
zu widnieje dynia w żółto-zielone paski usta-
wiona na starym taborecie spowitym drape-
rią w orientalne wzory. Uwagę widza przy-
ciąga bukiet purpurowych kwiatów zanurzo-
nych w wodzie. Obok dyni stoi butelka toka-
ju i wypełniona złocistym płynem szklanka, 
a na srebrzystej misie leżą czerwone jabłka 
- rajskie owoce słonecznego lata. Na drugim 
planie w magicznym tle, artysta umieścił re-
produkcję obrazu Van Gogha. Dwa pozosta-
łe olejne obrazy to autoportret autora wer-
nisażu, przedstawiający młodego mężczy-
znę z paletą i pędzlami w dłoni. Postać pełna 
uroku i wdzięku spowita odcieniami brązu 
w tle. Wiosenne zachwyty wywołał inny ob-
raz, na którym widać budynek starej szkoły 

w Sulisławicach, otulonej bujnymi trawami 
i kwiatami najpiękniejszych łąk Sandomier-
skiej Ziemi. Na obrazach mistrza Staszew-
skiego dominują kolory szmaragdu, brązu, 
szafiru, fioletu, szkarłatu i czerni. Miłośnicy 
jego malarstwa  mówią, że gdy patrzą na te 
piękne dzieła sztuki, słyszą szum drzew spo-
witych nutą tęsknoty i poezji. Zachwyca też 
obraz (pastel) ukazujący Klasztor Podomini-
kański w Klimontowie, renesansowy zespół 
klasztorny o gotyckich tradycjach z pierwszej 
połowy XVII wieku. Romantyczne chmury 
wyczarowane ręką artysty płyną nad kościo-
łem Świętego Jacka Odrowąża. Przywołują 
wspomnienia i miłość, dotykają nas tęskno-

tą i szczęściem, marzą wraz z nami akwarele 
– „Kaczeńce nad wodą” (akwarela) złociste 
wiosenne kwiaty, oblane niebieskimi falami 
wody, spowite mgłą i ciszą pierwszej miłości. 
Jeszcze szumią rosochate stare wierzby i wy-
niosłe czarno-zielone olchy, wyciszone po-
dmuchem i śpiewem majowego wiatru, który 
zatka Ci usta jak gorący pocałunek ukocha-
nej dziewczyny.

Autor wystawy jest człowiekiem nie-
zwykle skromnym. Studiował pod kierun-
kiem sławnego profesora Michała Byliny. 
Niekiedy wspomina ze wzruszeniem roz-
mowy z nieodżałowanej pamięci Jonaszem 
Koftą prowadzone na korytarzu uczelni. 
Tomasz Staszewski mówi o sobie, że kocha 
świat uduchowiony.

ROSAMOND

WIOSENNE ZACHWYTY



GŁOS KLIMONTOWA 11

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

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. Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.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

WYNIKI KONKURSU PPWOW PIS

Turystyczny sezon zainguro-
wał kwietniowy Rajd rowerowy 
im. Jana Pawła II w 4 rocznicę 
odejścia do Domu Ojca. Uczest-
nicy rajdu przejechali prawie 40 
km trasę z Klimontowa przez 
Olbierzowice, Sulisławice i Na-
wodzice, powracając późnym 
popołudniem do Klimontowa.

Rajd nie był wyścigiem lecz 
okazją do towarzyskiego spo-
tkania, nawiązania nowych zna-
jomości wśród osób, które pre-
ferują aktywną formę spędzania 
wolnego czasu oraz bliski kon-
takt z przyrodą.

Organizatorami rajdu byli: 
Wójt Gminy Klimontów, UKS 
„Topór”, parafia pw. św. Józefa 
oraz OSP w Klimontowie.

IV Integracyjny Bieg Klimontowski odbędzie się 11-12 
lipca br. Głównym organizatorem biegu jest Polski Komi-
tet Paraolimpijski, a współorganizatorami: Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień, UKS „Topór” oraz OSP w Kli-
montowie.
• 11 lipca (sobota) odbędzie się bieg dla dorosłych na dy-

stansach 21.097 km oraz 10 km.
• 12 lipca (niedziela) – integracyjne biegi dla dzieci i mło-

dzieży na dystansach od 100 m do 1600 m + mini mara-
ton (2100 m) – bieg otwarty dla wszystkich, który odby-
wać się będzie w ramach projektu PPWOW PIS pn. „Na 
sportowo z UKS Topór”. 

W ramach biegu dla dorosłych odbywać się będą Mistrzo-
stwa Polski na dystansie 10 km dla osób niewidzących, 
niedowidzących i słabowidzących.
Start oraz meta niezmiennie na klimontowskim Rynku, tra-
sa przebiegać będzie malowniczymi terenami gminy Kli-
montów. Szczegóły, kategorie oraz regulamin biegu na 
stronie: bieg.klimontow.pl

Sponsorami imprezy są: Kon-Kar Andrzej i Dorota Goź-
dziewscy, Dario Dariusz Kubik, Sklepy Siódemka Marek 
Bargiel, Sokołów S.A., Gabinet Medycyny Rodzinnej Da-
riusz Kwapiński

Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców 
realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finan-
sowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 7 kwiet-
nia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Ban-
kiem Odbudowy i Rozwoju dokonała oceny ofert złożonych w od-
powiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta 
Gminy Klimontów.

Wpłynęło 43 oferty na ogólną sumę 576 698,68 zł. W roku bie-
żącym w ramach Programu Integracji Społecznej alokacja środków 
wynosi 316 241,20 zł. 

W dniu 21 kwietnia br. Komisja Oceniająca zakończyła pracę 
nad oceną ofert i podaje do wiadomości wyniki Konkursu oraz re-
komenduje zawarcie umowy/porozumienia na kwotę 247 166,00 zł 
z następującymi oferentami:

DZIAŁANIE 4: Aktywizacja  i rozwój dzieci i młodzieży - 
kwota alokacji wynosiła 150 000 zł

Wpłynęło 27 ofert z czego do realizacji przystąpiło i podpisało umo-
wy/porozumienia 22 Usługodawców w następujących poddziałaniach:
Odkrywamy i wspieramy nowe talenty:
1. Ks Wojciech Zasada – na kwotę 8 282 zł
2. Joanna Brzyszcz, Ossolin – na kwotę 7 000 zł
Akademia Małolata i nie tylko Przedszkolaka:
1. Przedszkole Samorządowe w Klimontowie – na kwotę 6 030 zł
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodzicach – na kwotę 3 024 zł
3. Stowarzyszenie Wsi Konary – na kwotę 3 000 zł
4. Rada Sołecka w Krobielicach – na kwotę 2 500 zł
• Szkoła Przetrwania:
1. Marzena Kaczor, Sandomierz – na kwotę 2 990 zł
• Warsztaty tańca:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nasławicach – na kwotę 7 000 zł
2. Adam Szczepanowski, Klimontów – na kwotę 3 000 zł
Kluby Zainteresowań:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nawodzicach – na kwotę 4 800 zł
2. Jarosław Paczkowski, Przybysławice – na kwotę 10 000 zł
3. Szeląg Mirosław, Klimontów – na kwotę 2 990 zł
4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimontowie – na kwotę 14 981 zł
5. Gminna Biblioteka Publicznaw Klimontowie – na kwotę 5 000 zł
6. Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Kli-
montowie ”Wspólne Dobro” – na kwotę 5 000 zł
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie – na kwotę 19 890 zł
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie – na kwotę 
11 016 zł
Sportowa wioska:
1. Marek Bargiel, Klimontów – na kwotę 13 000 zł
2. Barbara Mikus, Górki, Klimontów – na kwotę 5 000 zł
3. Artur Kawecki, Kępie – na kwotę 3 000 zł
4. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi – na kwotę 7 371 zł
5. Jolanta Kordyka, Pęchów – na kwotę 5 084 zł 

DZIAŁANIE 5: Zwiększenie aktywności i poziomu inte-
gracji społecznej wśród mieszkańców – kwota alokacji wynosi-
ła 50 000 zł.

Wpłynęło 10 ofert, z czego do realizacji przystąpiło i podpisało umo-
wy/porozumienia 8 Usługodawców w następujących poddziałaniach: 
Sołeckie Kluby Seniora:
1. Wiesława Kaczkowska, Beradz – na kwotę 2 430 zł

Integracja sołectwa poprzez organizację spotkań w celu przeka-
zania doświadczeń przez osoby starsze osobom młodszym poprzez 
gotowanie potraw regionalnych i nie tylko, haftowanie itp.:
1. Gminny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Klimon-
towie – na kwotę 4 000 zł
2. Kółko Rolnicze w Nawodzicach – na kwotę 6 123 zł
3. Sołtys i Rada Sołecka w Śniekozach – na kwotę 4 000 zł
Powrót do tradycji organizacji balików wiejskich: – brak ofert
Obchody rocznic upamiętniające ważne wydarzenia dla sołectwa 
w celu przybliżenia przeszłości dokonań naszych:
1. Kółko Rolnicze Konary – na kwotę 4 020 zł
2. Mieczysław Gawron, OSP Pokrzywianka – na kwotę 9 570 zł
3. Stowarzyszenie  Ziemi Goźlicko-Ossolińskiej – na kwotę 4 897  zł
Turniej międzypokoleniowy:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie – na kwotę 14 960 zł

DZIAŁANIE 6: Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz 
wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin w śro-
dowisku lokalnym – kwota alokacji wynosiła 71 256,98 zł.

Wpłynęło 6 ofert z czego do realizacji przystąpiło i podpisało umo-
wy/porozumienia 5 Usługodawców w następujących poddziałaniach:
Każda wioska promuje zdrowie i bezpieczeństwo:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Byszowie – na kwotę 19 998 zł
2. Zofia Szczepanowska, Klimontów – na kwotę 3 000 zł
Organizacja zajęć i spotkań tematycznych dla osób niepełno-
sprawnych i starszych „Wszyscy mają te same prawa: – brak ofert
Świetlica wiejska miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca:
1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary – na kwotę 8 000 zł
2. Zybała Bożena, Pokrzywianka  – na kwotę 6 210 zł
Sołeckie Półkolonie „Wiejska Akcja Letnia”, organizacja wyjaz-
dów integracyjnych na kolonie:
1. Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-Ossolińskiej – na kwotę 10 000 zł,
Organizacja zawodów i turniejów integracyjnych dzieci i młodzie-
ży sprawnej inaczej: – brak ofert

DZIAŁANIE 7: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności wy-
korzystywania wiedzy w praktyce przez liderów, w tym wspar-
cie w nawiązywaniu współpracy pomiędzy organizacjami zwią-
zanej ze wspólnymi działaniami w zakresie projektów społecz-
nych – kwota alokacji wynosiła 44 984.22 zł – brak ofert

Dwóch oferentów wycofało swoje oferty przed rozpoczęciem 
pracy Komisji Oceniającej

Wnioski, które nie otrzymały dofinansowania: Stowarzyszenie 
na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” w Kli-
montowie - Klub Seniora, Zespół Szkół Klimontów, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Klimontowie, Anna Bzdyra - Klimontów, Gminny 
Ośrodek Kultury w Klimontowie, Andrzej Pyszczek.



III BIEG NAJD£U¯SZ¥ ALEJ¥ KASZTANOWCÓW W EUROPIE
O „LIŒÆ KASZTANOWCA”

Klimontów 14.05.2009

GŁOS KLIMONTOWA

W Klimontowie odbył się 14 maja br. III Bieg Najdłuższą 
Aleją Kasztanowców w Europie zorganizowany przez: Wój-
ta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia, PSP im. J. Osso-
lińskiego w Klimontowie, Uczniowski Klub Sportowy 
„Topór” oraz Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa.

Patronat honorowy nad imprezą objął Poseł do Parla-
mentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.

Otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Klimontów - 
Ryszard Bień i dyrektor PSP im. Jerzego Ossolińskiego 

kategoria I

I -  Martyna Kochanek  PSP Goźlice 
II - Natalia Śmieszek  ZS nr 3 w Ostrowcu Św.

kategoria II

I -   Wiktoria Gromada PSP Sandomierz 
II -  Natalia Pyszczek PSP Klimontów 
III - Katarzyna Frańczak PSP Klimontów

I -   Patryk Wiatrowski PSP Klimontów 
II -  Kacper Wietrzycki PSP Klimontów 
III - Marcel Zieja PSP Klimontów

kategoria III

I -   Karolina Gromada  PSP Sandomierz 
II -  Justyna Pyrsak  PSP Klimontów 
III - Ewa Pilecka  PSP Klimontów

I -   Wiktor Nowak PSP Klimontów 
II -  Dawid Szemraj PSP Klimontów 
III - Jakub Bargiel  PSP Klimontów

kategoria IV

I -   Olga Orłowska  PSP Klimontów 
II -  Kinga Brozińska  PSP Klimontów 
III - Renata Mazur  PSP Klimontów

I -   Kewin Pyza  PSP Klimontów 
II -  Grzegorz Bednarz  PSP Klimontów 
III - Arkadiusz Stępień  PSP Klimontów

kategoria V

I -   Ernesta Nowak PSP Gieraszowice 
II -  Ilona Baran PSP Lipnik 
III - Katarzyna Banaś PSP Klimontów

I -   Konrad Furmański PSP Sulisławice 
II -  Mariusz Nowak PSP Klimontów 
III - Andrzej Maniak  PSP Sulisławice

kategoria VI

I -   Bernadetta Nowosielska Gimnazjum Obrazów 
II -  Paulina Łukaszek Gimnazjum Obrazów 
III - Ewa Grobelska Gimnazjum Klimontów

I -   Bernard Ciach Gimnazjum Obrazów 
II -  Radosław Szymański G. Klimontów 
III - Piotr Maniak G. Klimontów

kategoria VII

I -   Agata Żyła Gimnazjum Klimontów 
II -  Katarzyna Gat Gimnazjum Lipnik 
III - Lena Stępień Gimnazjum Lipnik

I -   Sebastian Mucha Gimnazjum Klimontów 
II -  Tomasz Orłowski Gimnazjum Klimontów 
III - Mateusz Biało ZSP Klimontów

kategoria VIII sztafeta 4x400m

I -   Krzysztof Dywan 
II -  Karol Chwałek 
III - Marian Urbaniak

I -   Gimnazjum Klimontów 
II -  Gimnazjum Łoniów 
III - PSP Klimontów 
IV - UKS „Topór”

W poszczególnych kategoriach miejsca na podium zajęli:

w Klimontowie - Elżbieta Czajkowska oraz Andrzej Bo-
rycki w imieniu eurodeputowanego dr Czesława Siekier-
skiego. Tuż po otwarciu głos zabrał ks. Michał Majec-
ki, który odmówił ze startującymi krótką modlitwę. Roz-
grzewkę przed biegami przeprowadził Krzysztof Dywan.

W biegu wzięło udział 495 zawodników z 13 szkół: 
PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie, Szkoły Podsta-
wowej w Goźlicach, PSP w Klimontowie - Filia Ossolin, 
PSP nr 4 w Sandomierzu, Zespołu Szkół w Sulisławicach, 
PSP w Gieraszowicach, Zespołu Szkół w Lipniku, Zespo-
łu Szkół w Łoniowie, Zespołu Szkół w Obrazowie, Gimna-
zjum w Klimontowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Koprzywnicy, Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Święto-
krzyskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimon-
towie.

Pomoc w organizacji zawodów zapewnili:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Byszowie,
• Komisariat Policji w Klimontowie,
• Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie,
• Gabinet Medycyny Rodzinnej Dariusz Kwapiński.

Sponsorzy: • Urząd Gminy Klimontów • Eurodepu-
towany dr Czesław Siekierski • Nadwiślański Bank Spół-

dzielczy w Solcu-Zdroju, oddział w Klimontowie • Elwid 
- Andrzej Widuch • Viktor 2 - Mieczysław Cichoń • Pie-
karnia-Cukiernia - Leszek Skibiński • Kastel Świętokrzy-
ska Fabryka Okien i Drzwi - dyr Andrzej Borycki • Biuro 
Turystyki Młodzieżowej Juwentur • Sklep Siódemka - Ma-
rek Bargiel.

Do biegu wprowadzono nową konkurencję: sztafetę 
4x400 m, która była zorganizowana z projektu „Na spor-
towo z UKS Topór” w ramach POPOW PIS realizowane-
go przez Marka Bargla.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji technicz-
nych odbyła się dekoracja najlepszych zawodników pucha-
rami, medalami i dyplomami, której dokonali: Wójt Gmi-
ny Klimontów - Ryszard Bień, Dyrektor PSP im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie - Elżbieta Czajkowska, 
Dyrektor Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Sol-
cu-Zdroju, oddział w Klimontowie - Grażyna Kaczmar-
czyk, Dyrektor Nadwiślańskiego Banku Spółdzielcze-
go w Solcu-Zdroju, oddział w Koprzywnicy - Krzysz-
tof Kaczmarczyk oraz Dyrektor Świętokrzyskiej Fabry-
ki Okien i Drzwi „Kastel” - Andrzej Borycki.

Zapraszamy także do obejrzenia obszernej fotorelacji na 
stronie internetowej: bieg.klimontow.pl


