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Wójt i Rada Gminy 
w Klimontowie

s erdeczn ie  zapra szają 
na tradycyjnego Sylwestra 
na Klimontowskim Rynku

W programie:

od 2200 – szampańska zabawa 
      wspólnie z zespołem „DSP”

    2355 – Życzenia Wójta Gminy Klimontów

    2400 – pokaz fajerwerków 
         witających Nowy Rok

      200 – zakończenie zabawy

Wesołych Świąt
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt
A w święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

W nadchodzącym 2010 roku
życzą Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy UG

18 grudnia br. Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Bień razem z Wicemarszałkiem Województwa Świę-
tokrzyskiego Zdzisławem Wrzałką uroczyście otwar-
li kompleks boisk sportowych – tzw. Orlika. Kom-
pleks sportowy, położony przy ulicy Zysmana pomię-
dzy stadionem LKS Klimontowianka, przestankiem 
autobusowym i warsztatami szkolnymi, poświęcił ks. 
proboszcz Adam Nowak. Mimo niesprzyjającej po-
gody w otwarciu uczestniczyli m.in. Zastępca Wój-
ta Gminy Klimontów, Przewodniczący Rady Gmi-
ny wraz z Radnymi, Komendant Posterunku Policji 
w Klimontowie, Dyrektorzy Szkół Gminy Klimontów, 
Dyrektor BS Klimontów, Przedstawiciele Firmy Ma-
ster –wykonawcy inwestycji. Boiska zostały wybudo-
wane w ramach rządowego programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”, którego założeniem jest udostępnienie 
dzieciom i młodzieży w całej Polsce nowoczesnej in-
frastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania 
sportu. Pieniądze na budowę boisk pochodzą z Mini-
sterstwa Sportu (333 000 zł), budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego (333 000 zł) i Gminy Klimontów (371 000 
zł). Obiekt ten to ogólnodostępne, bezpłatne boiska 
sportowe ze sztuczną nawierzchnią wraz z szatniami 
i zapleczem socjalnym, ogrodzone i oświetlone.

BOISKO JUŻ GOTOWE
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GŁOS KLIMONTOWA2

Uchwała Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy w Klimon-
towie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących na terenie Gminy Klimontów na 2010 r. :
1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,50 
zł od 1 m2 pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej po-
łączonej ze sprzedażą napojów alkoholowych – 15,50 zł 
od 1 m2 pow. użytkowej, 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wy-
łączeniem usług – 12,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie usług – 17,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie aptek – 17,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 5,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
h) zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,00 zł 
od 1 m2 pow. użytkowej,
i) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.

2) Od budowli – 2% ich wartości ustalonej na 1 stycznia 
roku podatkowego.
3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m2 pow.,
b) związanych z prowadzeniem sezonowych  punktów 
skupu owoców i warzyw oraz zajętych na wymianę butli 
z gazem płynnym –  0,60 zł od 1 m2 pow.,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 pow.,
d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha pow.

(...)
§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2010 r. 

Uchwała Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy w Klimon-
towie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 r.

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta podaną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M. P. Nr 68, poz. 
886) stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego na 
2010 rok z kwoty 34,10 zł/q do kwoty 30.00 zł/q.

(...)
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr XXXIII/239/09 Rady Gminy

w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej 

na 2010 r., terminu płatności, sposobu jej poboru

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia

za inkaso.

§ 1

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekro-
czyć 681.54 zł.

§ 2
1. Opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, osoby praw-
ne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości praw-
nej dokonujące sprzedaży na targowisku oraz we wszelkich 
innych miejscach na terenie Klimontowa o charakterze tar-
gowiska z wyjątkiem określonych w art. 15 ust. 2a ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 
2. Pobór opłaty targowej na targowicy odbywać się będzie 
w dni targowe a we wszelkich innych miejscach mających 
charakter targowiska dokonywany będzie codziennie przez 
inkasentów w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty targowej jest Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w imieniu którego działają: An-
drzej Wiśniewski, Andrzej Ciach, Leszek Zając, Jacek Cho-
dyra i Krzysztof Bolon.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% zain-
kasowanej sumy. Pobrana opłata targowa zostanie wpłaco-
na na konto budżetu gminy w dniu inkasa.

(...)
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2010 r. 

Uchwała Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy w Klimon-
towie z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków trans-
portowych obowiązujących na terenie Gminy Klimontów 
w 2010 r.:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu :
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 500.00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 800.00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1 200.00 zł
2. Od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodza-
ju zawieszenia w wysokości jak w załączniku Nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 5,5 ton – 1 000.00 zł
b) od 5,5 ton i poniżej 9 ton – 1 100.00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 200.00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia stawki 
podatku w wysokości jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silni-
kowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 000.00 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia 
w wysokości jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) od 9 miejsc do 20 miejsc włącznie – 900,00 zł
b) od 21 miejsc do 30 miejsc włącznie – 1 200,00 zł
c) powyżej 30 miejsc – 1 500,00 zł

(...)
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2010 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie z dn. 19 listopada 2009 r.










  











   

   

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie z dn. 19 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy w Klimontowie z dn. 19 listopada 2009 r.

        













  











   

   

   

   



   

   



   

   



           











  











   

   

   



   

   

   

   



   

   

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/239/09
Rady Gminy w Klimontowie z dn. 19 listopada 2009 r.
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W Urzędzie Gminy odbyła się 11 grudnia br. bardzo miła uroczystość wręczenia 
Srebrnych Medali za Zasługi dla Obronności Kraju dla państwa Leokadii i Jerzego 
Leśniewskich z Nawodzic. Medale zostały nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej 
a wręczał je Komendant WKU Sandomierz ppłk dypl. Lucjan Jopkiewicz.

Wójt Gminy Ryszard Bień w słowach skierowanych do rodziców czterech synów, któ-
rych służyli w wojsku przekazał wyrazy uznania za wychowanie synów na wzorowych 
i ofiarnych żołnierzy: „Najważniejsze wartości Wasi synowi przejęli od Was, Wy jako ro-
dzice wskazywaliście drogi życiowe Waszym Synom, uczyliście jak postępować, by »być 
Narodowi użytecznym« – poprzez naukę, pracę i służbę Ojczyźnie”.

Od 4 do 7 grudnia br. w Białymstoku od-
bywał się XI Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki „Super Mikrofon Radia JARD”. Set-
ki osób z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski 
przybyły do białostockiego Klubu Rozryw-
ki Krąg. Utalentowani wykonawcy prezento-
wali swoje umiejętności przez trzy dni – od 
piątku do niedzieli. Oprócz walorów wokal-
nych, oceniane były również inne aspekty, 
takie jak na przykład wyraz artystyczny, do-
bór choreografii i kostiumów, ruch scenicz-
ny, a także indywidualność artystyczna.

Zespół Fahrenheit w składzie: Aneta 
Czarnecka, Ania Pacholczak, Julia Da-
rowska, Karolina Wiatrowska i Sandra 
Kwiecińska zatriumfował na scenie piosen-
ką „Sex Appeal”, wyśpiewując zwycięstwo. 
Dziewczyny nie osiągnęłyby tego sukcesu, 
gdyby nie pomoc Marcina Maziarza, któ-
ry mobilizuje je do pracy. 

BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM

SUPER MIKROFON DLA SUPER ZESPOŁU

Już po raz trzeci w naszej szkole zorga-
nizowaliśmy akcję ,,Szlachetna Paczka”. 
To ogólnopolska akcja świątecznej pomocy 
– realizowana od 2001 roku przez Stowa-
rzyszenie WIOSNA. Jej celem jest niesie-
nie bezpośredniej pomocy potrzebującym, 
by była ona konkretna i sensowna. Chcie-
liśmy wesprzeć materialnie tych, których 
dotknął zły los i nie ze swojej winy znaleź-
li się w trudnej sytuacji życiowej oraz dać 
im poczucie, że nie są osamotnieni  choćby 
w tym okresie świątecznym.

Do zbiórki darów włączyła się cała spo-
łeczność szkolna: uczniowie, rodzice i wy-
chowawcy. Koordynatorzy akcji zorgani-
zowali kampanię informacyjną na terenie 
szkoły. W widocznych miejscach rozwie-
szono plakaty, a wychowawcy otrzyma-
li szczegółowe informacje dotyczące wy-
branej rodziny z bazy rodzin potrzebują-
cych. Odbyły się pogadanki z uczniami 
w klasach. Codziennie od 1 do 11 grud-
nia uczniowie wędrowali od klasy do klasy 
z kolorowym pudełkiem i zbierali przynie-

sione dary. Już po pierwszym dniu były peł-
ne cztery duże pudła. Ofiarność uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły przero-
sła nasze oczekiwania.

Każdego roku akcja ma szerszy zakres. 
Coraz więcej ludzi włącza się do Szlachet-
nej Paczki. Bardzo ważną rolę spełniają 
media, w których dokładnie prezentowa-
na jest idea akcji. Rodzice naszych uczniów 
przygotowali wspaniałe dary: żywność 
trwałą, przybory szkolne, zabawki, środki 
czystości i słodycze. Najmłodsi uczniowie 
bardzo chętnie dzielili się swoimi miko-
łajkowymi prezentami wrzucając do Szla-
chetnej Paczki najlepsze łakocie. W szkol-
nym sztabie Szlachetnej Paczki gromadzo-
no i segregowano produkty, których przy-
bywało każdego dnia.

Na terenie filii Ossolin prowadze-
niem akcji zajęli się nauczyciele, którzy 
przygotowali także od siebie dużą pacz-
kę środków czystości. Wszystkie zgro-
madzone w swojej szkole dary przekaza-
li 10 grudnia do macierzystej szkoły. Fi-
nał akcji miał miejsce 11 grudnia. Paczki 
zaopatrzono kodem, spakowano komisyj-
nie i zaklejono. Stąd zostały one przewie-
zione 12 grudnia do Kielc, do magazynu 
przy Placu św. Wojciecha. Zebrano 14 du-
żych pudeł darów, około 100 kilogramów. 
Uczniowie wykonali kartki świąteczne, 

GRUDNIOWA 
LEKCJA

EMPATII I DOBROCI
napisali życzenia i umieścili je w pudłach 
tuż przed ich zamknięciem. Świąteczna 
paczka dotrze do rodziny przed Wigilią. 
Zaangażowanie i zainteresowanie przygo-
towaniem paczki było wśród uczniów tak 
duże, że koordynatorzy wyznaczali dyżu-
ry uczniów przy zbiórce i pakowaniu da-
rów, gdyż wszyscy chcieli pracować jed-
nocześnie, co jest niemożliwe przy takiej 
liczbie wychowanków.

Celem prowadzenia akcji charytatyw-
nej na terenie szkoły było wskazanie dzie-
ciom sposobu niesienia pomocy, dzielenia 
się czasem i dobrocią.

Wzbudzanie uczucia empatii i aktyw-
ności społecznej to działania wychowaw-
cze szkoły koncentrujące się na wzmac-
nianiu pozytywnych postaw uczniów 
i stwarzaniu możliwości praktycznego 
działania. 

Wynik tegorocznej edycji akcji Szla-
chetna Paczka udowodnił, jak wielkie po-
kłady wrażliwości na społeczne problemy 
drzemią w naszych wychowankach. Dzię-

ki zaangażowaniu tak wielkiej grupy bez-
interesownych ludzi kolejna rodzina bę-
dzie przeżywała święta godnie, bez tro-
ski o podstawowe potrzeby. Życzenia świą-
teczne i listy dzieci są dowodem na to, że 
potrzebujący nie są osamotnieni, że mogą 
liczyć na zrozumienie, pomoc materialną 
i zwykłą ludzką dobroć. Często najważniej-
szy jest czas, który można poświęcić ko-
muś, kto nawet nas nie zna, ale potrzebuje 
pomocy. W tym roku dzieci z naszej szko-
ły zdały egzamin z wrażliwości społecznej, 
co nam, wychowawcom daje poczucie suk-
cesu i wiary w sens takich działań.

KOORDYNATORZY SZKOLNEJ AKCJI 
SZLACHETNA PACZKA W PSP KLIMONTÓW

Warto przypomnieć, że grupa Fahrenheit nie po raz pierwszy zdobyła taką nagro-
dę. Zespół brał udział w wielu festiwalach, na których zawsze był doceniany i nagradza-
ny. Od września 2009 r. dziewczęta występują bez Justyny Frejlich, która odeszła z ze-
społu. Mają jednak zamiar dalej się rozwijać i startować w konkursach, bo to wspaniałe 
uczucie być dostrzeżonym przez innych. Budzi się wówczas chęć wkładania jeszcze wię-
cej serca w to, co się robi, czyli inwestycja w śpiew, w muzykę. Bo jak wiadomo „Piosen-
ka jest dobra na wszystko”. 

Zespół aktualnie pracuje nad kolędami. W najbliższym czasie dziewczęta będzie 
można usłyszeć i zobaczyć na Koncercie Noworocznym, na który już teraz wszystkich 
serdecznie zapraszamy.
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Kolejną, 91 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 
latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję, obchodziliśmy jak zwykle 11 
listopada – choć należy pamiętać, że dzień 
ten ustanowiono Świętem Niepodległości 
dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna 
przekazała władzę nad podległym jej woj-
skiem Józefowi Piłsudskiemu, który został 
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Tego 
dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać 
się z Królestwa Polskiego.

W naszej gminie uroczystości upamięt-
niające rocznicę odzyskania niepodległo-
ści obchodzone były w Klimontowie. Uro-
czystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny od-
prawił ks. Czesław Gumieniak. Po mszy 
poczty sztandarowe uroczyście przemasze-
rowały pod pomniki Powstańców Stycznio-

wych, płk. Antoniego Wiktorowskiego oraz 
Walczących o Wolność w latach 1939-1945, 
gdzie władze samorządowe, przedstawicie-
le szkół i organizacji złożyli wiązanki kwia-
tów i wieńce. Następnie wszyscy udali się 
do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie za-
służeni strażacy otrzymali medale i od-
znaczenia, a następnie uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych pod opieką mgr 
Teresy Czarneckiej zaprezentowali pro-
gram artystyczny o tematyce narodowo-wy-
zwoleńczej.

Po wysłuchaniu programu głos zabrał 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, 
a następnie delegacje władz samorządo-
wych, szkół oraz organizacji politycznych 
i kombatanckich udały się pod pomniki 
w Górach Pęchowskich, w Byszowie oraz 
w Konarach – gdzie złożono wiązanki kwia-
tów i wieńce.

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

„Dzisiaj obchodziliśmy wilię. Rybę otrzymaną na śnia-
danie zostawiliśmy sobie na wieczerzę. Prócz tego 3 kole-
gów ofiarowało po puszce zaoszczędzonych konserw. Na-
sza piątka ofiarowała kisiel, inni suchary z chleba.(...)

Wierzę w to, że już następną rocznicę i święta Bożego 
Narodzenia będziemy Kochanie, Marysieńko, obchodzić 
razem, a może nawet prędzej zobaczymy się.

Wilia – ale jaka – pełno łez jawnych i ukrytych!”
To słowa zapisane w notatkach odkrytych przy zwło-

kach ofiar mordu katyńskiego. Wigilia i święta Bożego 
Narodzenia to w naszej polskiej tradycji święta bardzo ro-
dzinne, to czas kiedy jesteśmy wszyscy razem, otoczeni 
wzajemną miłością i ciepłem. Tamtego 1939 roku w wielu 
domach funkcjonariuszy Policji Państwowej nie było rado-
ści, ciepła, nie było opłatka. Był strach o najbliższych, była 
tęsknota, był głód i chłód, jeśli rodziny zostały wywiezio-
ne na Syberię i była nadzieja. Nadzieja, która jak w tym li-
ście liczy na rychłe spotkanie z najbliższymi. Niestety oka-
zało się, że była to ostatnia wigilia ich życia.

Funkcjonariusze polskiej policji to uczestnicy woj-
ny polsko-bolszewickiej, powstania wielkopolskiego i po-
wstań śląskich, dla których spotkanie ze śmiercią nie było 
czymś niezwykłym. Często prosto z pola walki szli two-
rzyć zręby odrodzonej ojczyzny. Na ich piersiach widniały 
najwyższe oznaczenia: ordery Virtuti Militari, Krzyże Wa-
lecznych, Krzyże Zasługi.

Nigdy nie poznamy myśli, które towarzyszyły im w 
ostatnich chwilach ich życia. Możemy się tylko domyślać, 
jak bardzo tęsknili za najbliższymi, jak bardzo cierpieli w 
związku z tą sytuacją w jakiej się znaleźli. I do końca mie-
li nadzieję, że jako jeńcy wojenni będą traktowani w spo-
sób zgodny z międzynarodowymi układami. Byli przecież 
ludźmi niewinnymi, mieli prawo do życia.

I ta ostatnia wigilia. „Bóg się rodzi, moc truchleje…”
GRAŻYNA SZKONTER

Przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939

Oddział w Kielcach

OSTATNIA WIGILIA...
Każdego roku przystępujemy do programu ekologicz-

nego „Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady”, 
który ogłasza Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Ko-
przywianki. Ogłoszenie konkursu poprzedzone jest ze-
braniem przedstawicieli szkół biorących udział we wcze-
śniejszych edycjach programu. Już trzykrotnie takie spo-
tkanie przedstawicieli 11 gmin organizowaliśmy w naszej 
szkole. Na tych spotkaniach staramy się wypracować for-
mułę głównego konkursu, opracować tematykę prac dla 
uczniów, którzy przystąpią do programu oraz określić spo-
sób dokumentowania działań w szkole.

Celem głównym programu jest zwrócenie uwagi na pro-
blem odpadów i możliwości ich wykorzystania jako surow-
ców wtórnych oraz uwzględnienie priorytetów w dziedzinie 
ekologii w danym roku. W tym roku była to zbiórka zuży-
tych baterii oraz cykl działań edukacyjnych związanych te-
matycznie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Na tym polu mamy się czym wykazać. EZGDK zebrał 
ponad 600 kg baterii, a w naszej szkole zebrano prawie po-
łowę tej masy. Najwięcej baterii zebrała uczennica klasy 
VIb Katarzyna Sobolewska, za co została nagrodzona 
odtwarzaczem MP3.

W ramach podjętych obowiązkowych zadań odbyły 
się konkursy: na album fotograficzny „Trzy pory roku 
w wybranym środowisku przyrodniczym”; test wiedzy 
na temat „Tradycyjne i odnawialne źródła energii”; na  
komiks „Chroń przyrodę” – dla grup wiekowych klas I-
-III i IV-VI.

Każda szkoła według swojego planu prowadzi dzia-
łania dodatkowe, za co jest oceniana i otrzymuje punkty. 
W naszej szkole przeprowadzono szereg działań mających 
na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci. 
Były to apele, Dzień Ziemi pod hasłem „Z energią chroń-
my klimat”, pokazy mody ekologicznej, happening połą-
czony z sadzeniem drzewek na placu obok szkoły oraz V 
Gminny Turniej Matematyczno–Przyrodniczy, do które-
go zapraszamy uczniów klas piątych wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu gminy.

Uczniowie brali udział w akcjach mających na celu po-
prawę stanu czystości środowiska, uczestniczyli w zajęciach 
koła ekologicznego i Klubu Europejskiego, w bloku zajęć 
pod tytułem Ekologiczny Młody Europejczyk, gdzie zdo-
bywali informacje na temat zachowań i działań, które mają 
wpływ na stan środowiska, praktycznie włączali się do dba-
łości o otoczenie uczestnicząc w sprzątaniu okolic szkoły, 
segregowaniu odpadów oraz w wycieczce do oczyszczalni 
ścieków. Równocześnie przeprowadzono z uczniami zajęcia 
związane z tematyką ekologicznych zachowań wobec oto-
czenia. Aby wskazać wychowankom piękno przyrody odby-
ła się wycieczka do Muzeum Geologicznego w Klimontowie 
oraz do gospodarstwa agroturystycznego. Działania te wska-
zywały praktyczne korzyści z umiejętnego gospodarowania 
zasobami przyrody także w wymiarze ekonomicznym.

„Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady” to 
także aktywny i efektywny udział uczniów oraz rodziców 
w zbiórce i segregacji surowców wtórnych. Koordynatorzy 
programu pełnili dyżury zachęcając do zbiórki surowców. 
Najwięcej odpadów zebrali następujący uczniowie: Kata-
rzyna Sobolewska z kl. VIb, Maciej Kilarski i Anna Ki-
larska z kl. Vb. Nauczyciele nadal zachęcają dzieci do se-
lektywnej zbiórki odpadów. Jest to jeden z celów naszych 
działań wychowawczych.

Uroczyste podsumowanie IV już edycji programu oraz 
rozdanie nagród nastąpiło 7 grudnia br. w Domu Kultury 
w Koprzywnicy. Nasza szkoła po raz trzeci zajęła pierwsze 
miejsce. Nagrodą był projektor multimedialny, który wzbo-
gaci pracownię przyrodniczą. W drugiej i trzeciej edycji 
zajmowaliśmy także pierwsze miejsca zdobywając kolej-
no: 2 telewizory, dwa mikroskopy z kamerą oraz cyfrowy 
aparat fotograficzny. Praca z uczniami przyniosła wymier-
ne korzyści materialne, ale mamy nadzieję, że uda się wpo-
ić na przyszłość naszym wychowankom zasady właściwe-
go zachowania się wobec przyrody aby potrafili dostrzec 
i docenić piękno najbliższego otoczenia.

Koordynatorzy programu w szkole:
Z. KRYSZCZYŃSKA, E. KĘDZIERSKA

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE NAGRODZONE
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Już niebawem Boże Narodzenie, święta, na któ-
re z utęsknieniem czekamy każdego roku. Czas, 
w którym mimo srogiej zimy panuje gorąca atmos-

fera, w którym „gasną wszystkie spory” i świat staje się lep-
szy. Polskie święta są wyjątkowe za sprawą bogatej tradycji 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Poniżej przedsta-
wiamy najważniejsze symbole Świąt Bożego Narodzenia.

Opłatek
Biały opłatek, którym dzielą się wszyscy zgromadzeni 

przy stole w Wigilię Bożego Narodzenia, jest symbolem po-
jednania i przebaczenia. Już pierwsi chrześcijanie spoży-
wali chleb ofiarny, gdy gromadzili się na wspólnych modli-
twach i czuwaniach, upamiętniających Ostatnią Wieczerzę. 
Dzielimy się opłatkiem, jak chlebem, składając przy tym 
szczere życzenia, umacniając w sobie miłość i przyjaźń.

Najstarsza wzmianka o zwyczaju dzielenia się opłatkiem 
pochodzi z XVIII wieku. Cienkie opłatki pieczone są z naj-
bielszej mąki pszennej i czystej wody. W niektórych regio-
nach Polski, wypieka się także kolorowy opłatek, którym 
dzieli się ze zwierzętami gospodarskimi. Nie zapomina się 
także o duszach zmarłych i dzieli się z nimi symbolicznie, 
kładąc opłatek na dodatkowym talerzu na stole wigilijnym.

Choinka
Kolorowo przystrojona choinka jest obecnie nieodłącz-

nym symbolem świąt, z którego najwięcej radości czerpią 
dzieci. W Polsce zwyczaj stawiania choinki pojawił się na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Wcześniej była obecna jedy-

KALENDARIUM

O
SP

KLIMONTÓW

•  6 listopada w godzinach porannych w miejscowości Uła-
nowice dachował samochód osobowy. Na miejsce jako pierw-
sza przybyła OSP Klimontów, która zabezpieczyła miejsce 
zdarzenia, równocześnie udzielając pomocy dwóm osobom po-
szkodowanym, przekazanym następnie ekipie pogotowia. Na 
miejsce wypadku przybyła także policja i PSP Sandomierz. 

• 10 listopada na ulicy Krakowskiej tuż przed Górkami miał 
miejsce wypadek drogowy. Kierowca samochodu ciężarowe-
go przewożącego drzewo nie zachował ostrożności i spowodo-
wał wywrócenie się przyczepy z drzewem. Na miejsce pierwsi 
przybyli strażacy z Klimontowa, którzy mieli za zadanie zabez-
pieczyć miejsca zdarzenia i pomóc policji przy kierowaniu ru-
chem. Jeden pas drogi wojewódzkiej zablokowany był przez 
ok. 2 godz. a ruch odbywał się wahadłowo.

Materiały przygotowali: W.K. i K.K. 

nie przystrojona gałąź. Drzewo, zwłaszcza iglaste, jest sym-
bolem życia, odradzania się i trwania. Żywe, oświetlone 
drzewko oznacza Chrystusa, jako źródło wszelkiego życia.

W niektórych domach choinki ubiera się kilka dni przed 
świętami, a w niektórych w dzień Wigilii. Ozdoby choinko-
we także są zróżnicowane. Kiedyś należały do nich pierni-
ki, orzechy, jabłka, ozdoby wykonywanie ręcznie przez do-
mowników, zapalone świeczki. Dziś drzewka przystraja się 
bombkami, cukierkami, lampkami, łańcuchami. Na szczy-
cie drzewka umieszcza się gwiazdę betlejemską. Wierzo-
no, że ma ona wspomagać w powrotach do domu z dale-
kich stron.

Z choinką wiąże się też zwyczaj obdarowywania bli-
skich prezentami. Chowa się je pod drzewkiem, by po wie-
czerzy wigilijnej lub kolejnego dnia rano, wspólnie je roz-
pakować.

Kolędy
W wielu domach utarty jest zwyczaj śpiewania pieśni 

bożonarodzeniowych, czyli kolęd. W swym początkowym 
znaczeniu kolędy były pieśniami powitalnymi i pochwalny-
mi śpiewanymi gospodarzom. 

Autorstwo pierwszej kolędy przypisuje się św. Francisz-
kowi z Asyżu. Najstarsza zachowana polska kolęda pocho-
dzi z 1424 roku i zaczyna się słowami: „Zdrów bądź, Kró-
lu Anielski”. Polska cieszy się bogatą tradycją dotyczącą ko-
lęd, szacuje się bowiem, że wraz z pastorałkami, istnieje ich 
ponad 500.

Kolędy to pieśni, które opowiadają o narodzinach 
Jezusa Chrystusa, wydarzeniach betlejemskich, pokło-
nach pasterzy i o stajence. Śpiewane są w kościele od 
Pasterki.

Stajenka
W Polsce buduje się piękne żłobki betlejemskie. Idea ta 

sięga XVII wieku, a od 1927 roku organizowane są konkur-
sy na najpiękniejszą szopkę. 

Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa coraz częściej odda-
ją rzeczywiste rozmiary. Jej twórcy umieszczają w nich nie 
tylko Świętą Rodzinę, postaci trzech Króli, pasterzy, anio-
łów, ale także zwierzęta. Często też wykonuje się tzw. żywe 
stajenki, w których znajdują się ludzie grające postacie bi-
blijne oraz żywe zwierzęta.

AGNIESZKA KRUPA

SYMBOLE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Do niedawna było to jedyne miejsce w Polsce, gdzie 
w Wigilię świętowany był także odpust. W ciągu ostatnich 
dwudziestu kilku lat powstało w różnych miejscach kraju 
pięć parafii pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego, m.in. 
w Poznaniu i Warszawie, ale to właśnie tu, w podsando-
mierskim Ossolinie tradycyjne Pasterki mają klimat i opra-
wę, jakiej nie ma nigdzie więcej.

Wszystko za sprawą liczącej sobie już z górą trzy wie-
ki Kaplicy Betlejemskiej, zwanej tu popularnie Betlejkiem. 

OSSOLIN
ZAPROSZENIE DO BETLEJEM

Usytuowana na północnym skraju wioski, widoczna jest już 
z daleka. Stoi na wzgórzu, gdzie od kilku tygodni dotrzeć 
można nową, wygodną drogą. 

Kaplica kształtem przypomina kopiec, co w założeniu 
upodobnić miało ją do groty narodzenia. Murowane skle-
pienie pokrywa ponadmetrowa warstwa ziemi – jak głosi 
tradycja, została ona sprowadzona przez fundatora z nad 
Jordanu. 

Budowę kaplicy przypisuje się powszechnie Jerzemu 
Ossolińskiemu. Był on kanclerzem wielkim koronnym i fak-
tycznie dzierżył stery państwa w czasie panowania Włady-
sława IV Wazy i pierwszych latach rządów Jana Kazimie-
rza. W Ossolinie rozbudował rodzinną rezydencję, czyniąc 
ją prawdziwą perła renesansowej architektury. 

Słynął Ossoliński także z fundacji kościelnych. Ich li-
sta jest imponująca. Znajdują się na niej chociażby: kolegia-
ta w Klimontowie, Domek Loretański przy kościele w Go-
łębiu czy hebanowy ołtarz w Kaplicy Matki Bożej na Ja-
snej Górze. 

Czy do tego spisu dorzucić należy także „Betlejek”? 
Zdaniem profesora Zbigniewa Bani, specjalizującego się 
w historii architektury, oryginalny obiekt powstał wiele lat 
po śmierci kanclerza. W 1650 roku majątek Jerzego Osso-
lińskiego został podzielony miedzy jego trzy córki. Osso-
lin wraz z 10 wsiami odziedziczyła Teresa Denhoffowa. Od 
jej synów dobra Ossolińskie wykupił w roku 1673 podko-
morzy koronny Teodor Denhoff. Zarządcą nabytego mająt-
ku uczynił on swojego syna Franciszka Teodora (brata kar-
dynała Jana Kazimierza Denhoffa, który po Odsieczy Wie-
deńskiej wręczył papieżowi w imieniu króla Jana III So-
bieskiego, zdobyty na Turkach sztandar Mahometa), staro-
stę wiślickiego. Ten okazał się nad wyraz dobrym gospo-
darzem. Odbudował zamek Ossolińskich po zniszczeniach 
„potopu szwedzkiego”, a prawdopodobnie około roku 1690 
on właśnie wzniósł Kaplicę Betlejemską.

Dowodem na to, zdaniem Z. Bani jest choćby list bi-
skupa krakowskiego Jana Małachowskiego do prepozyta 
klimontowskiego Tomasza Marczewskiego z 10 lipca 1690 
roku, w którym kościelny hierarcha zwraca się z prośbą 
o przesłanie opinii, czy zbudowana przez Denhoffa kapli-
ca odpowiada wymaganiom, umożliwiającym wydanie ze-
zwolenia na odprawianie w niej Mszy Świętej?

W Ossolinie Pasterka zaczyna się o 23 – w tym samym 
czasie co w Betlejem. Liturgia sprawowana jest przy roz-
palonych ogniskach, symbolizujących te, które palili nie-
gdyś czuwający przy swoich trzodach pasterze. Oprawę mu-
zyczną uroczystości zapewniają zespoły i soliści, działają-
cy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. O pół-
nocy, po zakończeniu Mszy Świętej w niebo wystrzelą fa-
jerwerki.

Tekst i zdjęcia: RAFAŁ STASZEWSKI
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W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Klimontowie odbył się 4 grudnia br. Dzień 
Przedsiębiorczości realizowany w ramach projektu „Moja firma w mojej gminie” – 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Spo-
łecznego. Była to jednodniowa impreza podsumowująca efekty pracy 26-osobowej grupy 
uczniów, którzy wygenerowali własny pomysł na założenie firmy.

Rezultat pracy zaprezentowano dyrekcji, nauczycielom, uczniom Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych oraz zaproszonym gościom. W spotkaniu uczestniczyli: Witold Surowiec 
– naczelnik w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu, Krzysztof Kalita – przedstawiciel 
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach, Zdzisław Stasiak – przedsię-
biorca z Klimontowa, Marzena Martyńska oraz Marek Łygas – przedstawiciele PTTK.

Celem projektu było promowanie gminy Klimontów, a projekt miał na celu uzmysłowić 
młodym, ambitnym osobom, iż nasza „Mała Ojczyzna” jest atrakcyjnym miejscem do roz-
winięcia własnej działalności. Uczestnicy projektu zaprezentowali strategię rozwoju gmi-
ny Klimontów na lata 2008-2015 oraz omówili słabe i mocne strony gminy zgodnie z ana-
lizą SWOT. Do wyboru najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą na terenie gmi-
ny Klimontów uczniowie posłużyli się zdobytą wiedzą oraz ankietą przeprowadzoną wśród 
mieszkańców, z której uzyskali informacje na temat najważniejszych problemów i atutów 
gminy. Mieszkańcy są zdania, iż na terenie gminy brakuje działalności promującej piękno 
tej okolicy i jej walorów turystycznych. Spośród dwóch zaproponowanych przez uczniów 
pomysłów największe poparcie ankietowanych zyskała działalność mająca na celu uzupeł-
nienie braków w dziedzinie turystyki – Kompleks Agroturystyczny działający pod nazwą 
„Wiejska Chata”. Autorzy zaprezentowali plan marketingowy „Wiejskiej Chaty”, pokaz 
multimedialny walorów turystyczno-krajoznawczych Klimontowa i okolic oraz w sposób 
kabaretowy działalność gospodarstwa agroturystycznego.

Uczniowie dołożyli wszelkich starań aby realizowany projekt w pełni ukazał możliwo-
ści rozwoju naszego regionu. Jednym z punktów organizowanego dnia był poczęstunek – 
„wiejski stół” z wyrobami tradycyjny przygotowany przez rodziców uczniów (chleb pie-
czony w wiejskim piecu, sery, smalec, ciasta, przetwory, konfitury).

Organizatorami przedsięwzięcia byli uczniowie Technikum Handlowego w Klimonto-
wie wraz z opiekunem – panią Marzanną Kwiecień.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 

„MOJA FIRMA
W MOJEJ GMINIE”
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W roku szkolnym 2008/2009 Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie zgłosiła się do udziału 

w Ponadregionalnym Projekcie „Pierwsze uczniowskie do-
świadczenia drogą do wiedzy” i została do niego zakwali-
fikowana. 

Projekt ten jest realizowany aż w 2 700 szkołach podsta-
wowych w sześciu województwach południowo-wschodniej 
Polski. Środki na jego realizację beneficjenci, czyli Grupa 
Edukacyjna S.A., uzyskali głównie z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu państwa. Adresatami projektu są 
uczniowie klas pierwszych (ok. 150 000 dzieci) szkół pod-
stawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się ak-
tywnością twórczą. Każda szkoła włączając się do Projektu 
otrzymała atrakcyjne pomoce dydaktyczne o łącznej war-
tości 8 tys. zł., potrzebne do realizacji innowacyjnych me-
tod nauczania.

Projekt zwany również „Pierwszaki” ma na celu wspo-
maganie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecz-
nego i fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkol-
ną. Opiera się on na teorii inteligencji wielorakich amery-
kańskiego psychologa i neurologa Howarda Gardnera, któ-
ry wyróżnia osiem typów inteligencji: językową, ruchową, 
matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrod-
niczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Sto-
pień rozwinięcia poszczególnych typów inteligencji tworzy 
tzw. dynamiczny profil inteligencji. U każdego człowieka 
każdy typ inteligencji rozwija się w innym tempie i ciągle 
się zmienia. Kształtowanie różnych typów inteligencji od 
najmłodszych lat zapewnia elastyczność działania niezbęd-

ną, by w przyszłości mieć poczucie zrealizowania swojego 
potencjału, a dzięki temu spełnionego życia. Według auto-
rów projektu najważniejszy jest pierwszy okres kształcenia 
dziecka. Pierwsze doświadczenia szkolne decydują o przy-
szłości młodego człowieka, wyznaczają jego stosunek do 
nauki, kształtują zainteresowania. Dlatego tak ważne jest, 
by już na samym początku poznać umiejętności ucznia, do-
cenić go i pomóc mu je efektywnie rozwijać.

Powyższy projekt edukacyjny realizowany będzie w PSP 
Klimontów przez trzy lata i składa się z trzech etapów. Do 
każdego etapu został wyznaczony nauczyciel, wyróżniają-
cy się aktywnością twórczą i kreatywnością.

Pierwszy etap projektu realizowała Dorota Rogala. Pra-
ca nad projektem rozpoczęła się w kwietniu 2009 r. w kla-
sie Ib. W sali nr 45, w której uczyły się dzieci, utworzono 
Dziecięce Ośrodki Zainteresowań z pomocami naukowymi, 
grami, instrumentami muzycznymi, rekwizytami stymulu-
jącymi rozwój każdego z ośmiu typów inteligencji. Wszyst-
kie środki dydaktyczne zostały umieszczone w miejscach 
łatwo dostępnych dla dzieci. Uzupełniono je pomocami 
zgromadzonymi np. podczas wycieczek i tymi, które były 
do dyspozycji w szkole. Nauczyciel rozpoczął swoją pracę 
z dziećmi od obserwacji ich działań, wyborów, zaintereso-
wań, zdolności i zdiagnozowania profilu inteligencji każde-
go ucznia. Rozpoznanie wiodących typów inteligencji dzie-
ci, pozwoliło dzieciom na poznanie swych mocnych stron, 
upewniło je, że każde z nich jest zdolne. Nauczyciel zna-
jąc profile inteligencji swoich uczniów oraz ich zaintereso-
wania mógł dobrać stosowne treści, metody, formy, środ-
ki dydaktyczne tak, aby jak najefektywniej wspierać roz-
wój dzieci.

Zgodnie z założeniami projektu od września kontynu-
owano pracę nad realizacją projektu. Rozpoczęły się zajęcia 
dodatkowe w obecnej klasie IIb. Do 4 grudnia 2009 r. zre-
alizowane zostało 50 godzin zajęć pozalekcyjnych opartych 
na autorskim programie. Dorota Rogala prowadziła zajęcia 
z grupą 19 uczniów i zadbała o to, aby zajęcia pozalekcyj-
ne mogły być atrakcyjne dla dzieci i zgodne z ich zaintere-
sowaniami i zdolnościami.

Autorski program nauczyciela zatytułowany „Rozsze-
rzam swoje horyzonty” poparty został diagnozą profili in-
teligencji uczniów. Dzieci chętnie brały udział w dodatko-

wych zajęciach edukacyjnych, ponieważ stykały się z wie-
loma ciekawymi zabawkami edukacyjnymi i w zabawowej 
formie działały w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. 
Każdy z ośrodków sprzyjał rozwijaniu innego typu inteli-
gencji. 

W Pierwszym Ośrodku Zainteresowań zgromadzone 
zostały takie środki dydaktyczne, które pobudzały do wy-
powiedzi ustnych, wspierały rozwój mowy i rozumienie ze 
słuchu, sprzyjały usprawnianiu umiejętności czytania i pi-
sania.

Środki dydaktyczne, które znajdowały się w Drugim 
Ośrodku Zainteresowań wykorzystywano w szczególności 
do rozwijania inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycz-
nej, ruchowej, a także do rozwijania inteligencji społecz-
nej. W tym ośrodku pomoce wykorzystywano w celu roz-
wijania wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki. Słu-
żyły one także jako materiał wspierający aktywność twór-
czą dziecka.

W Trzecim Ośrodku Zainteresowań wyeksponowano 
przede wszystkim środki dydaktyczne rozwijające kom-
petencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. 
Dzieci uczyły się tu między innymi wykonywania dzia-
łań matematycznych, rozwijały logiczne myślenie, ćwiczy-
ły pamięć wzrokową, wykonywały doświadczenia, opieko-
wały się zwierzętami i roślinami, rozwijały twórczą aktyw-
ność. 

Zaletą pomocy dydaktycznych we wszystkich ośrod-
kach było to, że stymulowały i uwrażliwiały na odbiór sen-
soryczny, zaspokajały samodzielną potrzebę odkrywania, 
kształtowały umiejętność uczenia się, samokontroli i mo-

tywację do samodzielnych działań poprzez możliwość od-
noszenia sukcesu. Na zajęciach uczniowie mogli zdobywać 
wiedzę podczas samodzielnej pracy, we własnym tempie, 
w sposób w jaki tę wiedzę było im najłatwiej przyswoić. 
Praca na zajęciach nigdy nie była nudna. Uczeń w każdej 
chwili mógł podejść do kącika, który szczególnie go in-
teresował. Dzieci mogły samodzielnie dokonywać wyboru 
Ośrodków Zainteresowań. Np. gdy część uczniów przygo-
towywała scenariusz przedstawienia, inni wykonywali pla-
katy reklamowe, dekoracje, wyliczali, ile potrzeba miejsc 
na widowni, biletów i rekwizytów lub wymyślali muzykę 
czy piosenkę do przedstawienia. Każdy mógł nabywać no-
wych umiejętności i rozszerzać swoją wiedzę, wykonując 
ulubione czynności. 

Respektowanie indywidualnych predyspozycji uczniów 
było ważne, gdyż dało warunki do rozwijania kluczowych 
kompetencji. Na etapie edukacji wczesnoszkolnej uczeń po-
trzebuje wsparcia, ale efektywna realizacja własnego poten-
cjału jest możliwa dopiero przy odpowiedniej aktywności 
i samodzielności dziecka. Ma to ogromne znaczenie, aby 
dziecko mogło osiągnąć sukces edukacyjny, a co za tym 
idzie, w przyszłości także sukces życiowy.

Realizacja pierwszego etapu Ponadregionalnego Pro-
jektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”, realizowanego w PSP im. J. Ossolińskiego w Kli-
montowie przez Dorotę Rogalę zakończyła się 4 grudnia br. 
W tym dniu odbył się pokaz efektów pracy dzieci, na któ-
ry przybyli rodzice uczniów oraz Dyrektor Szkoły – Elż-
bieta Czajkowska. Podczas programu pt. „Chrońmy na-
szą planetę” uczniowie eksponowali swoją wiedzę i zdoby-
te umiejętności głównie z zakresu ekologii. Program skła-
dał się z wielu elementów. Omawiano model Ziemi, krąże-
nie naszej planety wokół Słońca, cechy charakterystyczne 
kontynentów, znaczenie wody, rolę roślin i zwierząt dla lu-
dzi, rodzaje zasobów naturalnych, zagrożenia Ziemi i spo-
soby jej ochrony. Ponadto uczniowie prezentowali scenki 
dramowe i śpiewali ekologiczną piosenkę. 

Atrakcją programu okazała się wspólna zabawa rodzi-
ców z dziećmi, do której wykorzystano pomoce z projek-
tu. Bogaty program artystyczny zakończył się miłym ak-
centem. Uczniowie otrzymali palcynki i upominki od św. 
Mikołaja.

PIERWSZY ETAP PROJEKTU ZAKOŃCZONY

„PIERWSZAKI” 
W PSP IM. J. OSSOLIŃSKIEGO 

W KLIMONTOWIE
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Rosamond

Ziemio, moja ukochana

W tajemnicy beztroskiej miłości,
W szumiącym lesie nad wodospadem,
W rytmie mojego serca,
W tajemnicy moich dni i nocy,
Zostawiłem za sobą nachalną młodość.

Tęsknoty nie umiem wyrazić słowami
Nawet w moich wierszach, pieśniach i poematach
Ziemio moja ukochana!
Wsłuchany w mowę wiekowych drzew
W lesie w imieniu którego przemawiam,
W cichym szmerze strumyka złocistego,
W to piękne lipcowe popołudnie,
Jasno teraz widzę na tym ustroniu-
Miłość do ciebie Ojczyzno moja.

Ziemio, moja ukochana!
Trzeba abyś istniała,
Abyś ujawniła światu 
W tych pieśniach swą historię:
Przepych minionych wieków,
Bohaterstwo żołnierzy Westerplatte,
Bohaterstwo żołnierzy Powstania Warszawskiego,
Zwycięstwo żołnierzy z pod Monte Cassino,
Ziemio, której na imię Polska.

Wobec nasilających się zagrożeń powodowanych cho-
robami oraz brakiem zdrowego produktu żywnościowego 
na rynku, silnie wzrasta zainteresowanie produktami rol-
nictwa ekologicznego. Klient płacąc za produkt chce otrzy-
mać zdrową nie zanieczyszczoną zdrową żywność o wyso-
kiej jakości, natomiast producent, czyli rolnik, musi doło-
żyć wszelkich starań, aby taką żywność otrzymać. Z pomo-
cą przychodzi bardzo wąskie grono środków ochrony ro-
ślin i substancji dopuszczalnych do stosowania w rolnic-
twie ekologicznym. Często bywa, że środki te są nieskutecz-
ne, a jeszcze częściej rolnika nie zawsze stać na zakup tych 
środków. Rozwiązanie przynosi przyroda, która od wieków 
radziła sobie w sposób naturalny ze szkodnikami i choro-
bami ograniczając straty w plonach. Nowoczesne rolnictwo 
wykształciło w nas pewne zachowania, które popychają do 
stosowania konwencjonalnych środków ochrony roślin, czę-
sto bardzo drogich. Jako lekarstwo na wszystko zapomnieli-
śmy, że to nowoczesne rolnictwo istnieje od 60 lat, natomiast 
rolnictwo naturalne, zgodnie z rytmem przyrody, wreszcie 
ekologiczne, istnieje od tysięcy lat. Rolnictwo ekologicz-
ne to system gospodarowania, w którym do ochrony roślin 
aktywizuje się procesy przyrodnicze poprzez wykorzysta-
nie naturalnych nawozów oraz metod mechanicznych i bio-
logicznych. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do ochro-
ny gleby, wody, krajobrazu i całego środowiska naturalnego, 
umożliwia pozyskiwanie wysokiej jakości biologicznej pło-
dów rolnych, przynosi też godziwy zysk, który dodatkowo 
jest wspierany różnego rodzaju dotacjami z Unii Europej-
skiej. A produkty ekologiczne znajdują nabywców w Unii 
europejskiej i są droższe o 50% od zwykłych produktów.

Celem mojego projektu „Każda wioska promuje zdro-
wie i bezpieczeństwo” w ramach PPWOW PIS jest podnie-
sienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i miesz-
kańców wsi, a co za tym idzie wyrównania szans eduka-
cyjnych społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia, 
kształtowanie nawyku zdobywania wiedzy ekologicznej, 
w tym także wiedzy o rolnictwie ekologicznym, ekorozwo-
ju wsi. Planowane działania to:

– zapoznanie rolników z metodami przestawiania gospo-
darstw na produkcje ekologiczną i dotacjami dla rolnictwa 
ekologicznego;

– przedstawienie jak przebiega kontrola w gospodar-
stwie (spotkania z pracownikami jednostki certyfikującej).

W trosce o zdrowie i przyszłość pokoleń mamy obowią-
zek powrócić do uszanowania praw natury i przywrócenia 
glebie jej pierwotnej siły stosując odpowiednie mikroor-
ganizmy (przedstawił to pracownik Centrum Promowania 
i Nawożenia EM-Forming)

Odbyła się wycieczka do gospodarstwa ekologiczne-
go Krzysztofa Bednarza z Leszczowa, który został na-
grodzony za najlepsze gospodarstwo ekologiczne w woj. 
świętokrzyskim oraz  do Jasienia i do Chęcin, gdzie moż-
na było zobaczyć, jakie warzywa, zioła, maliny, truskaw-
ki są uprawiane w ekologii oraz jakie są ceny tych produk-
tów na rynku.

Na koniec, w przypomnieniu dawnych zwyczajów na-
szych przodków, odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Kie-
leckiej. Projekt zakłada też powstanie stowarzyszenia, które-
go członkowie będą promotorami i doradcami w swoim śro-
dowisku, będą uczyć jak korzystać z możliwości, które two-
rzy Unia Europejska w zakresie rolnictwa ekologicznego, 
a w przyszłości założą grupę producentką, która będzie zaj-
mować się nowoczesną uprawą i zbytem wytworzonych eko-
logicznych produktów. Na zakończenie projektu chcę ser-
decznie podziękować wszystkim osobom, którzy brali udział 
w zajęciach i zapraszam młodych mieszkańców wsi do zain-
teresowania się uprawą ekologiczna – naprawdę warto, jest to 
dodatkowe wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania ro-
dzin w środowisku lokalnym.             Z. SZ.

Realizacja projektu PPWOW PIS

KA¯DA WIOSKA PROMUJE ZDROWIE I BEZPIECZEÑSTWO

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,
i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.

„Śpiewam wsi mojej” –  Feliks  Rak 
Pod patronatem honorowym Marszałka Woje-

wództwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Po-
sła na Sejm RP Andrzeja Pałysa, Starosty Włosz-
czowskiego Ryszarda Maciejczyka, Wójta Gminy 
Krasocin Józefa Siwka oraz  Dyrektora Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Andrzeja Dą-
browskiego odbył się w 106 rocznicę urodzin Felik-
sa Raka (1903-1992) – poety związanego ze Stowa-
rzyszeniem Twórców Ludowych i od 1985 r. z Kielec-
kim Oddziałem ZLP rozmiłowanego w swoim regio-
nie wybitnego działacza ludowego – II Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki Jego imienia.

Organizatorami konkursu byli: Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Krasocinie oraz Przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Ko-
walczyk.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby do-
rosłe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było na-
desłanie  trzech wierszy, nigdzie dotąd nie publiko-
wanych ani nie nagradzanych w innych konkursach.

Wiersze konkursowe oceniało profesjonalne jury, 
na czele z przewodniczącym komisji Stanisławem 
Nyczajem – publicystą, pisarzem, poetą, redakto-
rem naczelnym ,,Świętokrzyskiego Kwartalnika Li-
terackiego”, zastępcą sekretarza Zarządu Głównego 
Związku Literatów Polskich.

Konkurs poetycki ściągnął do Krasoci-
na pasjonatów pisania wierszy z całego kra-

ju, w tym dość liczną grupę młodzieży szkolnej. 
Sporo autorów wierszy otrzymało też specjalne wy-
różnienia, oprócz dyplomów i pokaźnych nagród 
książkowych za I miejsca laureaci otrzymali po od-
twarzaczu mp4/mp3. Osoby dorosłe dostały nagrody 
pieniężne ufundowane przez Marszałka.

W sumie nagrodzonych zostało  52 autorów wier-
szy, a wśród nich wyróżnienie otrzymał Stanisław 
Rosamond Sas Tarnawski  z Klimontowa za wiersz 
„Ziemio, moja ukochana”, który publikujemy – po 
raz pierwszy – obok.    

POETYCKIE WYRÓŻNIENIE
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Od 23 do 25 października 2009 r. 
jedna z najpiękniejszych sto-
lic europejskich – Wiedeń – go-

ściła 34-osobową grupę uczniów i nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimon-
towie.

Opiekę nad młodzieżą sprawowało pię-
ciu nauczycieli: pani germanistka Anna 
Stec – organizator i kierownik wycieczki, 
dwie panie matematyczki: Bożena Cielecka 
i Dorota Puto, pani biolog Anna Szczypiń-
ska i ksiądz katecheta Wojciech Zasada.

Nasza podróż rozpoczęła się o godz. 21 
w czwartek 22 października. Klimontów 
(i okolice oczywiście) opuszczaliśmy w po-
rze, kiedy „zwykli śmiertelnicy” zaczynają 
myśleć o nocnym spoczynku. My zaś opano-
wani wycieczkowym entuzjazmem i w peł-
ni wyluzowani nie mieliśmy takiego zamia-
ru. Wesoły gwar słychać było jeszcze długo 
po północy.

Granicę austriacką przekroczyliśmy 
w piątek 23 października między godz. 
9-10. Do Wiednia dojechaliśmy niebawem. 
Nikt o zmęczeniu nawet nie pomyślał.

Jeszcze zanim znaleźliśmy się na ziemi 
dawnego cesarstwa Habsburgów wsłuchali-
śmy się uważnie w ciekawą historię Wied-
nia przygotowaną przez naszą organizator-
kę panią Annę Stec, która jednocześnie zna-
komicie sprawdziła się w roli przewodnika 
wycieczki. Z ciekawostkami historycznymi 
i kulturalnymi zapoznało nas troje wyzna-
czonych licealistów. Ponadto grupa uczniów 
z naszej wycieczki dostała do wypełnienia 
określone zadania, których wykonanie wy-
magało komunikowania się z mieszkańca-
mi tego zachwycającego miasta. W krótkich 
rozmowach z wiedeńczykami mieliśmy uzy-
skać potrzebne informacje, np. na temat zni-
żek komunikacyjnych dla młodzieży szkol-
nej, możliwości robienia zdjęć w muzeach 
i ciekawych obiektach turystycznych czy też 
spytać o drogę.

Pierwszy dzień w Wiedniu spędzili-
śmy zwiedzając przepiękny Hofburg – pa-
łac władców Austrii, w którym obecnie mie-
ści się rezydencja prezydenta państwa. Ko-
lejnym punktem programu była katedra św. 
Szczepana czyli Stephansdom. I tu czekało 
nas nie lada wyzwanie – wyjście po ponad 
340–stopniowych schodach na wieżę mo-
numentalnej, gotyckiej katedry, skąd (nie-
źle zziajani) z szeroko otwartymi z zachwy-
tu oczami podziwialiśmy cudną panoramę 
Wiednia.

Mieliśmy także możliwość indywidu-
alnego poznawania uroków miasta (czy-
taj: czas wolny) a konkretnie – Innere Stadt 
– czyli najpiękniejszej zabytkowej jego czę-
ści. Tak więc syciliśmy oczy barwnymi wi-
dokami pięknych uliczek miasta. Pamiętając 
o wzbogacaniu naszego intelektu, nie zapo-
mnieliśmy o strawie dla ciała, bez której in-
telekt wolniej by się rozwijał. Korzystaliśmy 
więc z możliwości zasmakowania typowych 
wiedeńskich przysmaków, czyli: słynnego 
Sachertorte (tortu Sachera), kawy Melange, 
sznycla po wiedeńsku oraz słynnych wiedeń-
skich kiełbasek. Z Innere Stadt ruszyliśmy 
w poszukiwaniu Hundertwasserhaus. Bliżej 
niewtajemniczonym wyjaśniam, że pod tą 
nazwą kryje się niezwykły kompleks budyn-
ków mieszkalnych, projektu Friedensreicha 
Hundertwassera. Niezwykłość Domu Hun-
dertwassera polega na odejściu od wszelkich 
linii prostych i regularności. Bardzo cieka-
wym elementem jest „wkomponowanie” 
w barwny budynek wielu roślin zielonych 
i kwiatów, które rosną w każdym wolnym 
jego zakamarku. Do wnętrza „oryginału” 
niestety nie mogliśmy wejść, gdyż jest ono 
zamieszkane, ale naprzeciw niego znajdował 
się sklep z pamiątkami urządzony w charak-
terystycznym stylu Hundertwassera.

Po południu, około godz. 15 wyruszy-
liśmy do oddalonego o około 130 km od 
Wiednia czeskiego Brna, w którym znajdo-
wał się obiekt niecodziennych wrażeń este-
tyczno-higienicznych – hotel i miejsce na-
szego nocnego odpoczynku. Nadspodziewa-
nie krótka dla nas brneńska noc równie nad-
spodziewanie zregenerowała nasze siły.

Drugi dzień naszej wycieczki – 24 paź-
dziernika – okazał się być jeszcze bardziej 
ekscytujący od poprzedniego.

Po wyśmienitym śniadaniu w naszym 
pięknym 3-gwiazdkowym hotelu wyruszy-
liśmy w doskonałych humorach na podbój 
Wiednia. Naszym pierwszym celem został 
bajeczny Schönbrunn – letnia rezydencja 
Habsburgów, owiana aurą romantyczności 
dzięki postaci cesarzowej Elżbiety – piesz-
czotliwie nazwanej Sissi. Odwiedziliśmy 27 
przepysznych komnat pałacu, również te, 
które były zamieszkiwane przez samą Sissi.

Po opuszczeniu „Pięknego źródła” (to 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza na-
zwa „Schönbrunn”) ruszyliśmy „na” Pal-
miarnię. Palmiarnia to ogromny pawilon, 
w którym znajduje się roślinność z pierwot-
nych lasów trzech kontynentów, podzielony 
na trzy części według rodzaju klimatu. Tak 
więc z klimatu umiarkowanego w kilka mi-
nut przenieśliśmy się w surową strefę około-
biegunową, by za moment znaleźć się w go-
rącym wilgotnym lesie tropikalnym. Wśród 
ogromnej różnorodności roślinności Pal-
miarni znaleźliśmy ananasy, kilkanaście od-
mian storczyków, drzewa kakaowca, bana-
nowca, palmy daktylowe, kokosowe, pnącza 
wanilii, drzewa cytrynowe, pomarańczowe 
i wiele, wiele innych niespotykanych w na-
szym klimacie roślin.

Po Palmiarni przyszedł czas na akcent 
polskości w naszej trasie – wzgórze Kah-
lenberg, gdzie Jan III Sobieski modlił się 
przed bitwą z Turkami w 1683 roku, utrwa-
loną w historii jako odsiecz wiedeńska. Ze 
wzgórza podziwialiśmy piękną panoramę 
Wiednia.

Ostatnim punktem programu drugiego 
dnia wycieczki – najbardziej wyczekiwa-
nym przez nas – był Prater czyli wielki park 
rozrywki, uważany za najstarszy na świe-
cie. To właśnie tam znajduje się jeden z wie-
lu symboli Wiednia – gigantyczny „Riesen-
rad” – „diabelskie koło”, wysokie na po-
nad 64 m, z wagoników którego roztacza się 
wspaniała panorama miasta. Ponadto: mno-
gość najróżniejszych kolejek śmierci, torów 
gokartowych, karuzeli, labiryntów strachu, 
gabinetów śmiechu, katapult – jednym sło-
wem: RAJ!. Tu mogliśmy się wyszaleć. Bez 
przerwy słychać było piski rozemocjonowa-
nych, ucieszonych uczestników tych niesa-
mowitych rozrywek. Ach… aż nie chciało 
się stamtąd wyjeżdżać… Ale niestety dzień 
dobiegał końca. Było to nasze pożegnanie 
z Wiedniem, bo już rankiem następnego 
dnia wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Przejeżdżając przez Czechy spędziliśmy 
jeszcze kilka godzin w Morawskim Krasie – 
miejscu występowania najpiękniejszych zja-
wisk krasowych w Europie. Nie będę się si-
liła na opis widoków, które tam oglądaliśmy, 
bo werbalnie nie jest możliwe pokazanie ab-
solutnego piękna tych miejsc, po prostu trze-
ba je samemu zobaczyć. Zachęcam do tego 
wszystkich, sama mając wielką nadzieję, że 
jeszcze do tych niepowtarzalnych zakątków 
wrócę.

Wszyscy wycieczkowicze – i ci młod-
si i nieco starsi – zgodnie i z entuzjazmem 
wyrazili przekonanie, że były to dni boga-
te w niecodzienne, fantastyczne przeżycia, 
pełne nieopisanych emocji, wzruszeń i za-
chwytu nad pięknem świata, który rzeczy-
wiście na naszych oczach zmienia się w glo-
balną wioskę.

KAROLINA MAJ

WIEDEŃSKA WYPRAWA
ZREALIZOWANA Z PROJEKTU „SZKOŁA KOŁAMI SIĘ TOCZY” W RAMACH PPWOW PIS
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Od września 2009 r. w naszym sołec-
twie Pokrzywianka realizowany jest w ra-
mach PPWOW – Program Integracji Spo-
łecznej z działania „Świetlica wiejska 
miejscem przyjaznym dla każdego miesz-
kańca” projekt pod nazwą „Wspólne dzie-
ło - Wspólnym Dobrem”.

Projekt ten jest skierowany do dzieci, 
młodzieży osób dorosłych, a jego celem 
jest integracja wiejska, powrót do tradycji 
związanych z obchodzeniem różnych świat 
i uroczystości.

Spotkania w ramach tego projektu od-
bywają się w budynku remizo-świetli-
cy w Pokrzywiance, od początku jego re-
alizacji zainteresowanie mieszkańców 
jest duże. Spotkania te prowadzą z dzieć-
mi i młodzieżą katechetka Teresa Krycia 

i ksiądz wikariusz Mirosław Wołosz. Tak-
że i ja, jako koordynator staram się przeka-
zać tym odbiorcom wiedzę i tradycję, którą 
zapamiętałam z lat młodzieńczych z domu 
rodzinnego. 

W ramach realizacji takich działań, na 
spotkaniach widać jak chętnie i aktywnie 
uczestniczą w nich wielopokoleniowe ro-
dziny – przychodzą dzieci wraz z rodzica-
mi i żyjącymi dziadkami.

Dla dzieci i młodzieży organizowane są 
zabawy i pogadanki, a w listopadzie sku-
piliśmy się na tworzeniu jak gdyby „Te-
atru wiejskiego”, którego „aktorzy” we-
zmą udział w przygotowaniach i realizacji 
jasełek Bożonarodzeniowych  podczas Wi-
gilii wiejskiej.

KOORDYNATOR PROJEKTU

PRZYJAZNA ŚWIETLICA WIEJSKA
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 833-43-62
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. dr 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

Wszystko ma swój początek wszystko ma swój koniec – tego 
twierdzenia nie wymyśliłem ja ani nikt inny, ponieważ ono istniało 
od zarania dziejów, tylko jakiś mądrala to twierdzenie przelał na pa-
pier, ale nie zrobił tu żadnego epokowego odkrycia. Jest tylko różni-
ca, jaki jest koniec – czy normalny, zgodny z naturą, czy gwałtow-
ny, brutalno–barbarzyński, bo wszystko, co się zaczyna jest piękne 
– chyba, że zaczyna się koniec (myśl moja, albo nie moja).

„Poszukiwacze skarbu” – piękny tytuł do zwyczajnego, banal-
nego tematu przemijania. Klimontów lat 20–30 ubiegłego wieku: 
żył, pracował, bawił się; i te piękne lata grupa osób zebranych wo-
kół M. Szeląga, Z. Przybycień, Ł. Muchy próbowała razem z mło-
dzieżą i osobami starszymi (seniorami) na krótki czas przywrócić. 
Przywrócić atmosferę, klimat tamtych lat. Zatrzymać czas w Kli-
montowie dwu kulturowym: polsko-żydowskim i pokazać bez an-
tagonizmów, przesądów, uprzedzeń, współżycie przez wieki dwóch 
społeczeństw – nie było łatwo.

Dzisiaj nie możemy sobie uzmysłowić, że życie w tamtych cza-
sach płynęło normalnie, że nie było większych nieporozumień, że 
rodziły się przyjaźnie, że razem się cieszono, np. z 11 listopada 
– a wiadomo to z pamiętników Marmy, 14- letniej Żydówki. Czy 
nam, twórcom projektu udało się to pokazać? Czy w ogóle poka-
zanie takie jest możliwe? Czy to ma sens? Żeby odpowiedzieć na 
te i inne pytania trzeba się udać do „Izby Pamięci Ziemi Klimon-
towskiej”, gdzie uczestnicy pokazali swój dorobek. Zdjęcia, przed-
mioty, rzeczy, słowo pisane tam pokazane, w pewnym sensie dadzą 
odpowiedź – myślę, że pozytywną. Choć pierwszy listopada minął 
i temat przemijania jest może nie na miejscu z chwilą, gdy zbliża 

POŻEGNANIE Z PROJEKTEM 

„POSZUKIWACZE SKARBU”
się Boże Narodzenie, jednak zachęcam wszystkich do odwiedzenia 
pawilonu przy ul. Opatowskiej 20 – choćby z nudów, choćby żeby 
dać swój osąd na powyższe pytania, choćby dlatego, że tak mało 
mamy w Klimontowie jakichkolwiek atrakcji.

Projekt miał jeszcze jeden cel: ocalić od zapomnienia narzę-
dzia i ludzi, którzy tu żyli i tworzyli. Zdaję sobie sprawę, że inaczej 
będą oglądać wystawę ludzie młodzi, dla których temat przemija-
nia jest abstrakcją nie do pojęcia – dla nich wszystko jest począt-
kiem. Może, dlatego młodzież nie wykazywała tą tematyką zbyt 
wielkiego zainteresowania? Uważali, że narzędzia: heble, cęgi, 
cepy to coś prymitywnego, nie to, co komputer. Ludzi prostych: 
cieśli, kowali, chłopów, rymarzy – za ludzi drugiej kategorii, bez 
prestiżu. Dało się zauważyć brak szacunku dla trudu, jaki musieli 
włożyć dawni mieszkańcy Klimontowa, żeby wyżywić, wykształ-
cić swoje dzieci. Dzisiaj wnuki nie pamiętają o tych prostych lu-
dziach, o ich zawodach, o ich trudzie, a przecież w większości to 
byli ich przodkowie. Inaczej reagowali ludzie starsi, dla których 
przemijanie już się zaczęło, choć nikt oczywiście do tego się nie 
przyzna. Myślę jednak, że czy młodszym, czy starszym, ta wysta-
wa da dużo do myślenia. 

W czasie „robienia” projektu nachodziło mnie dużo refleksji, 
różnych przemyśleń, spostrzeżeń – zostawmy to na później, może 
się kiedyś z państwem podzielę. Teraz wszystkim, którzy ten arty-
kuł przeczytali oraz tym, którzy go nie przeczytali, ich rodzinom, 
twórcy projektu „Poszukiwacze skarbu” – życzę z okazji Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku wszystkiego najlepszego.

MIROSŁAW SZELĄG
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We wsi Kępie został zrealizowany pro-
jekt w ramach programu integracji spo-
łecznej PPWOW ,,Sportowa wioska” pn. 
„Każdy Wam to powie, sport to zdrowie”. 
W programie czynny udział wzięły dzieci 
i młodzież ze wsi Kępie, Borek Klimontow-
ski i Buszówka. Zostało zorganizowanych 
100 godzin zajęć sportowych, a w tym: gry 
w piłkę nożną, siatkówkę, biegi. Została 
także zorganizowana mini-impreza sporto-
wa oraz ognisko integracyjne.

Dzieci i młodzież mile spędziły wol-
ny czas. Zajęcia odbywały się od 1 kwiet-
nia do 31 grudnia br. na boisku sportowym. 

W sołectwie Pokrzywianka od lipca do września br. realizowany był Projekt PPWOW 
– Program Integracji Społecznej, pod nazwą „Obchody rocznic, upamiętniające ważne 
wydarzenia dla sołectwa, w celu przybliżenia przeszłości dokonań naszych przodków”.

W realizację tego projektu od samego początku chętnie zaangażowały się dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe i organizacje działające w sołectwie, Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich i pomysłodawca projektu – Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywiance. W trak-
cie jego realizacji organizowane były liczne spotkania w budynku remizo-świetlicy, pod-
czas których były prowadzone liczne pogadanki, warsztaty, dyskusje, wykłady dotyczące 
historii sołectwa i dziejów tworzenia się OSP w naszej wiosce. Oprócz zajęć na miejscu 
prowadzone były zajęcia terenowe, warsztaty polegające na zbieraniu wiadomości dotyczą-
cych historii OSP i tragicznej powodzi, jaka dotknęła naszą wioskę w 2001 r.

Na podstawie zebranych wiadomości z autopsji, jak i źródeł pisanych znajdujących się 
w Archiwum Państwowym w Sandomierzu, powstała „Kronika Wiejska od czasów naj-
dawniejszych do współczesności”. W Kronice tej zostały zawarte informacje dotyczą-
ce historii Pokrzywianki, OSP, KGW oraz relacje i przeżycia mieszkańców z powodzi 
z 2001 r. 

Oprócz zajęć takiego typu, były organizowane dla dzieci liczne zabawy, konkursy, szko-
lenia z zakresu wiedzy przeciwpożarowej. Pod koniec września w naszym sołectwie odby-
ły się uroczyste obchody dotyczące „45-lecia powstania OSP w Pokrzywiance”. W nie-
dzielę 20 listopada 2009 r. obchody te rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawianą 
przez księdza kanonika Andrzeja Tepera, a udział w niej licznie wzięli mieszkańcy sołec-
twa oraz zaproszeni goście: parlamentarzyści z wicepremierem Przemysławem Gosiew-
skim władze gminy na czele z Wójtem Ryszardem Bieniem i zastępcą Wójta Adamem 
Przybylskim i druhowie strażacy z sąsiednich jednostek OSP.

Podczas tej uroczystości, oprócz części oficjalnej oraz przemówień zaproszonych gości, 
odbyły się odznaczenia druhów strażaków za swą działalność, zabawy i konkursy dla dzie-
ci i młodzieży oraz część artystyczna, którą urozmaiciła zaproszona grupa taneczna „Śnie-
kozanki”. Na koniec dla wszystkich uczestników odbyła się wspólna biesiada przy muzyce, 
połączona z degustacją dań przygotowanych przez panie z KGW.

Reasumując – projekt trwał 3 miesiące i w czasie jego realizacji można śmiało powie-
dzieć, że pomiędzy poszczególnymi pokoleniami i warstwami społecznymi nawiązała się 
– a może i odrodziła – nić życzliwości, przyjaznych stosunków i poczucie własnej wartości 
oraz wspólnych korzeni. Był on pierwszym tego typu programem realizowanym w wiosce 
ze środków unijnych, ale myślę, że nie ostatnim – mieszkańcy bowiem zadeklarowali, że 
w przyszłości w takim czy podobnym projekcie chętnie wezmą udział.

Serdeczne podziękowania składamy Ryszardowi Bieniowi – Wójtowi Klimontowa, 
Adamowi Przybylskiemu – Zastępcy Wójta, Danucie Potockiej – koordynatorowi gmin-
nemu projektu, dyrektorowi i pracownikom GOK-u oraz wszystkim, którzy nas wspierali 
i pomogli przy realizacji projektu.

KOORDYNATOR PROJEKTU MIECZYSŁAW GAWRON

ORAZ DRUHOWIE OSP I PANIE Z KGW

PRZYPOMNIEĆ PRZESZŁOŚĆ

SPORTOWA WIOSKA
Dzieci najlepiej wspominają mini-imprezę, 
podczas której rywalizowały dwie druży-
ny – Kępie na ,,resztę świata” – w dwóch 
grupach wiekowych, a zawody odbywa-
ły się w kilku ,,ekstremalnych” dyscypli-
nach sportowych: slalom między pachołka-
mi, bieg z osobą towarzyszącą na plecach, 
przeciąganie liny, rzut beretem itp. Do koń-
ca rywalizacji utrzymywał się remis, decy-
dującą rozgrywką okazało się przeciąganie 
liny – i tu Kępie wygrało zdecydowanie. Na 
zakończenie każdy uczestnik dostał skrom-
ny upominek oraz uczestniczył w ognisku. 
W programie uczestniczyło 40 dzieci.


