
Wiosenny ranek i świat słoneczny,
koszyk pisanek i stół świąteczny,

zając z paczkami cicho się skrada
i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie
„Niech radość w sercach długo zostanie”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 

w te święta i w przyszłości.
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Wesołego Alleluja!
Wielkanocy jak bajka i smacznego jajka,
tęczowych pisanek i dyngusa cały ranek,

słońca wiosennego i uśmiechu promiennego!

życzą:  Przewodniczący Rady i Rada Gminy,
Wójt Gminy oraz pracownicy UG

Wesołego Alleluja

Uwaga Rodzice!!!
REKRUTACJA DZIECI

DO BEZPŁATNEGO  PRZEDSZKOLA
W KLIMONTOWIE!!!

Przedszkole Samorządowe w Klimontowie informuje, iż trwają 
zapisy dzieci do naszej placówki . Szczególnie zapraszamy do od-
działu przedszkolnego funkcjonującego w godzinach popołudnio-
wych od 14:00-19:00. Oddział ten jest wspierany przez Europej-
ski Fundusz Społeczny w ramach realizowanego przez nas pro-
jektu „SZANSA NA SUKCES, WSZYSCY NA PODIUM – CZYLI 
RÓWNY START MALUCHÓW Z GMINY KLIMONTÓW”. Podob-
nie jak w tym roku, tak i od września dzieci zostaną objęte bezpłat-
ną edukacją przez 5 godzin zegarowych dziennie, od poniedział-
ku do piątku. Staramy się, aby nasze przedszkole było bezpieczną 
przestrzenią, gdzie najmłodsi bawiąc się i ucząc spędzają owoc-
nie czas. W grupie popołudniowej będzie realizowana obowiązują-
ca podstawa programowa. Ponadto dzieci zostaną objęte terapią 
logopedyczną, zajęciami z rytmiki, religią oraz po raz pierwszy ze-
tkną się z nauką języka angielskiego. W projekcie planowane są 
również wycieczki edukacyjne, krajoznawcze i audycje muzyczne, 
teatralne, bajkoterapia. Pobyt dziecka w przedszkolu oraz uczest-
nictwo w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny, w związku z czym 
nie obciąża budżetu domowego, a może jedynie przynieść korzy-
ści rozwojowe dla Waszego dziecka.

Projekt „SZANSA NA SUKCES , WSZYSCY NA PODIUM – 
CZYLI RÓWNY START MALUCHÓW Z GMINY KLIMONTÓW” 
powstał z myślą o dzieciach, które są ciekawe otaczającego je 
świata, po to aby stworzyć im przytulny, ciepły, bezpieczny świat, 
świat w którym doświadczają tego, co dobre i uczą się tego, co 
mądre. Jak to robimy? By się dowiedzieć – serdecznie zaprasza-
my do naszej placówki przy ulicy Szkolnej 1.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów zapraszamy do Przed-
szkola Samorządowego w Klimontowie, gdzie znajdą szczegóło-
wy regulamin rekrutacji, uzyskają dodatkowe informacje w tym za-
kresie, a także wypełnią karty zgłoszeniowe.

B.F.

Co do szkody i nieszkody, to 
nie sądzę, aby czytanie poezji czy 
mówienie poezji na „szkolnych 
deskach” w czymkolwiek zaszko-
dziło, mogę się chociaż minimal-
nie spełniać, robić to co kocham 
przed jakąś widownią, co mnie 
„kręci”, kiedy na mnie patrzą i po 
fakcie słyszę „jak Ty pięknie to po-
wiedziałaś, byłaś zniewalająca” 
– oto opinia jednej z uczestniczek 
forów internetowych.

Recytacja rozumiana jest dziś 
przede wszystkim jako sztuka 
przekazywania słuchaczom utwo-
ru literackiego w jego intelektu-
alnej, emocjonalnej i estetycznej 
całości poprzez głos interpretato-
ra. Od aktorstwa różni się tym, że 
nie można zastosować w niej ge-
stu, co nie oznacza, że nie można 
przekazać w niej własnej interpre-
tacji tekstu, własnej myśli, a więc 
cząstki siebie. Mamy do tego celu 
swoją twarz, oczy i głos.

Recytator oceniany jest za: pa-
mięciowe opanowanie tekstu, in-
terpretację utworu, właściwy do-
bór repertuaru oraz ogólny wy-
raz artystyczny. Powinien on so-
bie zdawać sprawę z tego, że prze-

kazuje myśli i uczucia autora. Nie 
można tego zrobić bez wcześniej-
szego zrozumienia treści utwo-
ru. Należy zastanowić się nad 
pytaniami: kto mówi? do kogo? 
o czym? i po co? Jeżeli uczeń wie 
co mówi można przejść do kolej-
nego etapu – jak mówi? Ważne jest 
opanowanie podstawowych zasad, 
takich jak: poprawna artykulacja, 
prawidłowy oddech, właściwa in-
tonacja. Recytator wpisany jest 
w pewną konwencję recytacji, dla-
tego czasem może mu być trudniej 
niż aktorowi.

Tym bardziej cieszy nas – na-
uczycieli – że nasza młodzież ak-
tywnie uczestniczy w konkursach 
recytatorskich, np. w „Wiośnie Po-
etyckiej”. Konkurs ten jest organi-
zowany przez nauczycieli z Colle-
gium Gostomianum w Sandomie-
rzu i ma na celu rozwijanie czytel-
nictwa, znajomości polskiej litera-
tury ze szczególnym uwzględnie-
niem literatury regionalnej.

W dniu 18 marca 2010 r. 
w Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie odbył się 
szkolny etap konkursu recytator-
skiego „IX Wiosna Poetycka”. 

Wzięło w nim udział 29 uczniów 
klas I-III gimnazjum. Jury w skła-
dzie: p. Barbara Bilska, p. Dorota 
Kwapińska, p. Iwona Stolińska, p. 
Anna Zając oceniało: dobór tek-
stów, wartości literackie, dostoso-
wanie tekstów do wieku i możli-
wości interpretacyjnych ucznia, 
interpretację utworów, kultu-
rę słowa oraz ogólny wyraz arty-
styczny. 

W „IX Wiośnie Poetyckiej” 
naszą szkołę reprezentować będą 
następujący uczniowie: Anna 
Bokwa z kl. IIe, Sylwia Chody-
ra z kl. Id, Paulina Dubiel z kl. 
Ic, Agnieszka Gromala z kl. IIe, 
Klaudia Nowak z kl. IIa oraz Ja-
cek Szczepanowski z kl. IIId.

Warto brać udział w tego typu 
konkursach, ponieważ ćwiczą one 
pamięć, wzbogacają język i styl 
recytatora, uczą poprawnej wy-
mowy, kształtują smak estetyczny. 
Nie chodzi w nich jedynie o pa-
mięciowe opanowanie tekstu, ale 
o przekazanie pewnej „prawdy”, 
jaka ukryta jest w dobrym tekście 
poetyckim i wywołanie wrażeń 
estetycznych u słuchaczy. 

D. KWAPIŃSKA, A. ZAJĄC

W NASZYM GIMNAZJUM 
JUŻ WIOSNA…

NA RAZIE POETYCKA…
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KALENDARIUM

O
SP

KLIMONTÓW

• w lutym i marcu strażacy interweniowali w ok. 14 akcjach 
związanych z podtopieniami, przyczyną tego były topniejące śnie-
gi i podchodząca woda, strażacy na terenie całej gminy wypompo-
wywali wodę z zalanych piwnic, studni a także rozlewisk.

• 12 lutego strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze domu 
mieszkalnego w Goźlicach. Po dotarciu pierwszych zastępów, 
strażacy ze sprzętem ochrony dróg oddechowych oraz z podręcz-
nym sprzętem gaśniczym udali się pieszo na rozpoznanie poża-
ru – z powodu zalegającego śniegu nie mogli dojechać samocho-
dami do miejsca pożaru. Po dotarciu stwierdzili, że uległa zapa-
leniu butla z gazem – na szczęście sąsiedzi opanowali ogień. Do 
zadań strażaków należało sprawdzenie miejsca zdarzenia, a tak-
że sprawdzenie stropu budynku, który nagrzał się od płomieni. 
W działaniach brały udział: 2 zastępy OSP Klimontów, 1 zastęp 
PSP Sandomierz oraz pogotowie ratunkowe, które przebadało 
właściciela domu pod kątem zatrucia.

• 13 lutego na placu przy remizie OSP Klimontów odbyło się 
szkolenie strażaków ochotników z terenu całego powiatu.

Tematem szkolenia było ratownictwo techniczne – strażacy zdo-
bywali wiedzę ucząc się na samochodach technik cięcia pojazdów 
oraz metod uwalniania poszkodowanych z rozbitych samochodów 
za pomocą sprzętu hydraulicznego. Szkolenie przeprowadzili: na-
czelnik operacyjny KP PSP Sandomierz, zastęp JRG, a także OSP 
Klimontów.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z 70-TĄ ROCZNICĄ 
OBCHODÓW ZBRODNI KATYŃSKIEJ, KIELCE MARZEC – KWIECIEŃ 2010 R.

• 5 marca – w 70-tą rocznicę podjęcia przez przywódców Związku Sowieckiego decyzji o wymordowaniu polskich 
jeńców wojennych przebywających w więzieniach i obozach sowieckich odbędzie się spotkanie o godzinie 11:00 
przy Pomniku Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Modlitwa, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy 
i krótka refleksja nad tragedią sprzed siedemdziesięciu lat.

• 5 marca o godzinie 17:00 w Muzeum Historii Kielc przy ul. Leonarda – rozpoczęcie cyklu wykładów prowadzonych 
przez pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach, Delegatury IPN w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc, 
na temat Zbrodni Katyńskiej. Cykl wykładów trwać będzie do 16 kwietnia 2010 roku. Harmonogram wykładów za-
mieszczony zostanie na stronie internetowej Muzeum Historii Kielc. 

• w marcu nastąpi rozpoczęcie konkursu historycznego zatytułowanego „Katyń 1940”, skierowanego do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach. Główną nagrodą dla najlepszych będzie ufundowany przez Urząd Miasta 
Kielce i Instytut Pamięci Narodowej, wyjazd do Katynia w czerwcu br.

• w marcu rozpocznie się także konkurs plastyczny „70 rocznica Zbrodni Katyńskiej” organizowany przez V Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach, pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kiel-
cach i Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Finał połączony z wystawą nadesłanych prac oraz wy-
stawą wybranych sylwetek ofiar zbrodni katyńskiej z regionu świętokrzyskiego (efekt badań IPN w Kielcach), odbę-
dzie się 8 kwietnia 2010 r. w kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w  Kielcach.

• 9 kwietnia – otwarcie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach wystawy pamiątek po zamordowanych 
w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie mieszkańcach regionu świętokrzyskiego. Pamiątki pochodzić 
będą ze zbiorów rodzin pomordowanych. Ekspozycja trwać będzie do 30 kwietnia 2010 roku.

• 12 kwietnia – o godzinie 14:00 na Placu Artystów w Kielcach, otwarcie wystawy plenerowej „Zbrodnia Katyńska”, 
przygotowanej przez Delegaturę IPN w Kielcach.

• 13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Katynia, uroczystości miejskie, ujawnienia Zbrodni Katyńskiej pod patronatem 
Prezydenta Kielc Pana Wojciecha Lubawskiego:

– o godzinie 9:00 spotkanie przy sześciu tablicach upamiętniających zbrodnię katyńską na terenie miasta Kielce, we-
dług następującego porządku:
- tablica w Urzędzie Wojewódzkim, kwiaty składają przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Stowarzyszenia 

„Rodzina Katyńska”, warta – harcerze Hufca ZHP Kielce Południe;
- tablica przy ul. Sienkiewicza 7, złożenie kwiatów i warta – Orlęta Armii Krajowej Kielce;
- tablica w Bazylice Katedralnej, złożenie kwiatów i warta – uczniowie Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kie-

leckiej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach;
- tablica w Jednostce Wojska Polskiego Centrum Szkolenia ONZ na Bukówce – złożenie kwiatów i warta – żołnie-

rze jednostki wojskowej;
- tablica w Kościele Garnizonowym przy ul. Chęcińskiej – złożenie kwiatów i warta – funkcjonariusze Policji Pań-

stwowej;
- tablica w klasztorze na Karczówce – złożenie kwiatów i warta – Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

– godzina 16:00 – uroczysta Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach, w intencji ofiar pomordowanych w Katyniu, 
Charkowie, Twerze i innych miejscach kaźni na wschodzie przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku. W Mszy św. 
wezmą udział poczty sztandarowe i przedstawiciele stowarzyszeń: „Kielecka Rodzina Katyńska”, „Rodzina Policyj-
na 1939”, kombatanci, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, organizacji społecznych, kompanie honoro-
we Wojska Polskiego i Policji Państwowej oraz młodzież kieleckich szkół i mieszkańcy miasta. 

– po zakończeniu Mszy św. około godziny 17:00 Marsz Pamięci – przejście spod Bazyliki Katedralnej ulicami: Jana 
Pawła II i Krakowską na Skwer Pamięci Ofiar Katynia (na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Gagarina). Apel pole-
głych – zamordowanych na nieludzkiej ziemi wiosną 1940 roku.

– przejście ze Skweru Pamięci Ofiar Katynia ulicami Gagarina i Barabasza, na Cmentarz Partyzancki pod Pomnik 
Katyński oraz Pomnik Sybiraków na Cmentarzu Starym. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i przemówienia oko-
licznościowe.

• 16 kwietnia – uroczystości wojewódzkie, ujawnienia Zbrodni Katyńskiej pod patronatem Wojewody Świętokrzy-
skiego Pani Bożentyny Pałki-Koruby i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa. 
– o godzinie 16:00 w klasztorze na Świętym Krzyżu Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej celebrowana przez 

Superiora Klasztoru Ojców Oblatów na Świętym Krzyżu Zygfryda Wiechę;
– około godziny 17:30 uroczystości pod Pomnikiem Trzech Krzyży w Hucie Szklanej, upamiętniające ofiary Zbrodni 

Katyńskiej z regionu świętokrzyskiego. W uroczystościach udział wezmą: „Kielecka Rodzina Katyńska”, „Rodzina 
Policyjna 1939”, kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele Klasztoru Oj-
ców Oblatów na Świętym Krzyżu, dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, kompanie honorowe Wojska Polskiego i Policji Państwowej oraz młodzież szkolna i mieszkańcy regionu.

UROCZYSTOŚCI W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM
1.  Urząd Gminy w Bielinach, 
2.  Urząd Gminy w Bliżynie,
3.  Policja w Busku Zdroju,
4.  Urząd Gminy w Chmielniku,
5.  Urząd Gminy w Daleszycach,
6.  Towarzystwo Przyjaciół Górna,
7.  Urząd Miasta w Końskich – posadzenie 17 Dębów Pamięci ku czci zamordowanych policjantów PP,
8.  Szkoła Ponadgimnazjalna w Kunowie – sadzenie Dębów Pamięci policjantom służącym w tej miejscowości,
9.  Urząd Gminy w Łagowie,
10. Szkoła w Oblęgorku – posadzenie 3 dębów pamięci dla policjantów PP II RP,
11. Rada Miejska i Policja w Opatowie,
12. Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Św.,
13. Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia w Pińczowie,
14. Urząd Gminy w Rudzie Malenieczkiej – posadzenie dębów dla policjanta pochodzącego z tej miejscowości,
15. Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej – przygotowania do sadzenia dębów dla policjantów z tej miejscowości i okolic,
16. Urząd Miasta w Starachowicach – sadzenie dębów dla policjantów z tej miejscowości oraz dla 10 policjantów 

z Kresów II RP.
17. Urząd Gminy w Klimontowie.

Podmioty są w trakcie przygotowań do uroczystości, konkretne terminy nie są jeszcze dokładnie znane.
Bieżące informacje na temat obchodów uroczystości rocznicowych zamieszczone będą na stronach internetowych: 

Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Oddział 
w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium oświaty UW w Kielcach, Marszałkowstwa Świętokrzyskiego, 
Urzędu Miasta Kielce oraz stronach poszczególnych Gmin.
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Los polskich policjantów oraz tysięcy innych jeńców 
przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenach 
ZSRR został przesadzony 5 marca 1940 r. decyzją Biu-
ra Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązko-
wej Komunistycznej Partii (bolszewików) o rozstrzelaniu 
25 700 jeńców znajdujących się w obiektach NKWD. De-
cyzję podjęli członkowie Biura: Beria, Stalin, Kliment Wo-
roszyłow, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Michał 
Kalinin, Łazar Kaganowicz. Wiosną 1940 r. strzałem w tył 
głowy zamordowano 21 857 jeńców z obozów specjalnych 
NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 ty-
sięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwo-
dów republik Ukraińskiej (Bykownia) i Białoruskiej (Kuro-
paty), tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. 
do Związku Sowieckiego.

TRAGICZNA DATA

5 marca 1940 r.
Wyciąg z protokołu nr 13

posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego
Strona 3
Biorąc pod uwagę, że wszyscy oni są zatwardziałymi 
i niepoprawnymi wrogami władzy sowieckiej, NKWD 
ZSRR uważa za niezbędne:

I. Polecić NKWD ZSRR:
1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wo-

jennych 14.700 osób, byłych polskich oficerów, urzęd-
ników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, 
żandarmów, osadników i dozorców więziennych,

2) jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się 
w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy 
i Białorusi 11.000 osób, członków różnorakich kontr-
rewolucyjnych szpiegowskich i dywersyjnych organi-
zacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych pol-
skich oficerów, urzędników i zbiegów

- rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wo-
bec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania.

II. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych 
i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu 
śledztwa i aktu oskarżenia - w następującym trybie:
a) wobec osób znajdujących się w obozach dla jeńców 

wojennych - według informacji przekazywanych 
przez Zarząd ds. Jeńców Wojennych NKWD ZSRR.

Obóz w Ostaszkowie przeznaczony był początkowo dla 
7 tys. jeńców, zaś docelowo dla 10 tys. Zlokalizowany w od-
ległości 11 km od Ostaszkowa, na wysepce Stołbnyj na je-
ziorze Selinger, w pomieszczeniach zdewastowanego prawo-
sławnego monastyru Niłowa Pustyn. Rozkazem nr 1 podpi-
sanym przez komendanta obozu mjra NKWD P.F. Borisow-
ca zaczął funkcjonować już 21 września 1939 r. Decyzją Biu-
ra Politycznego KC WKP(b) z 2 października postanowio-
no osadzić w tym obozie funkcjonariuszy Policji Państwowej 
i Straży Więziennej, funkcjonariuszy KOP-u, kadrę wywia-
du i kontrwywiadu, żandarmerię.

1 grudnia 1939 r. w obozie ostaszkowskim przebywa-
ły 5 963 osoby, w tym 5 033 policjantów, 150 funkcjonariu-
szy Straży Więziennej, 40 żandarmów, 41 żołnierzy Korpu-
su Ochrony Pogranicza, 27 osadników wojskowych i 8 juna-
ków. Byli oni zakwaterowani w dwudziestu ciemnych i wil-
gotnych, prawie nieogrzewanych, zastawionych drewnianymi 
pryczami budynkach. Wśród jeńców obozu ostaszkowskiego, 
bardziej niż w Starobielsku i Kozielsku, panował nastrój przy-
gnębienia. Policjanci i żandarmi mieli bowiem większą niż 
inni świadomość tego co im grozi. Jednakże nawet tutaj jeńcy 
nie godzili sie na pozbawienie praw, pisząc skargi, w których 
protestowali przeciwko bezpodstawnemu przetrzymywaniu 
oraz prosili o zwolnienie do domu i rodzin. Do czasu likwida-
cji obozu w maju 1940 r. złożono 1 265 takich podań, z czego 
50 było skierowanych do Stalina, Mołotowa i Kalinina.

Już pod koniec 1939 r. władze ZSRR podjęły przygoto-
wania do ostatecznego rozwiązania problemu polskich jeń-
ców wojennych. Za priorytetową uznano sprawę jeńców obo-
zu ostaszkowskiego, których uznano za główne narzędzie 
międzywojennego burżuazyjnego państwa i zakwalifikowa-
no do kategorii więźniów niepodlegających reedukacji poli-
tycznej, co było równoznaczne z rozstrzelaniem.

Likwidacji obozu w Ostaszkowie, poprzez eksterminację 
więźniów, rozpoczęła się 4 kwietnia 1940 r. Wówczas w obo-
zie przebywały 6 364 osoby, w tym 5 938 policjantów. Ska-
zanych na śmierć jeńców prowadzono partiami z monasty-
ru do przystanku kolejowego Soroga, a stamtąd transporto-
wano ich pod zbrojną eskortą wagonami więziennymi, tzw. 
stołypinkami do Tweru. Ze stacji przewożeni byli karetkami 
więziennymi (czornymi woronami) do Zarządu Obwodowe-
go NKWD przy ulicy Sowieckiej i osadzeni w celach znaj-
dujących sie w podziemiach tego budynku. Wieczorem jeń-

ców zabierano pojedynczo do tzw. czerwonej świetlicy, gdzie 
powtórnie sprawdzano ich dane osobowe. Stamtąd trafiali do 
wygłuszonej wojłokiem celi piwnicznej, w której mordowano 
strzałem w tył głowy z pistoletów niemieckich Walter. Funk-
cję kata pełniło w Twerze prawie trzydzieści osób, lecz naj-
częściej jeńców mordował major bezpieczeństwa państwo-
wego ZSRR W. Błochin. Tak opowiadał o nim przesłuchiwa-
ny Tokariew: „... Tak więc poszliśmy. I wówczas zobaczyłem 
całą tę grozę. Przyszliśmy tam. Po kilku minutach Błochin 
włożył swoją odzież specjalną: brązowa skórzaną czapkę, 
długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązowe rękawi-
ce z mankietami powyżej łokci. Na mnie wywarło to ogrom-
ne wrażenie – zobaczyłem kata”.

Zwłoki rozstrzelanych wynoszono na zewnątrz i ukła-
dano na jednym z kilku oczekujących samochodów cięża-
rowych, po czym natychmiast do celi śmierci wprowadzano 
następną ofiarę. O świcie samochody wyruszały w kolumnie 
szosą Moskwa–Leningrad do odległej o 32 km miejscowości 
Miednoje, która była ośrodkiem wypoczynkowym twerskie-
go NKWD. Tam znajdowały się przygotowane doły o głębo-
kości około 4 m, do których zrzucano z samochodów ciała 
zamordowanych, po czym koparka przystępowała do ich za-
sypywania. Szykowano też od razu nowy wykop na dzień na-
stępny. Takich dołów było w Miednoje ponad dwadzieścia.

Rozładowywanie obozu w Ostaszkowie poprzez mor-
dowanie jeńców trwało do 22 maja 1940 r. NKWD zamor-
dowało prawie wszystkich policjantów wziętych do niewo-
li. Nie objęły ich zwolnienia szeregowych i podoficerów z tej 
części Polski, która znalazła się pod okupacją sowiecką jak 
i niemiecką, nie byli kierowani do obozów pracy. Przyczyną 
tak barbarzyńskiego, niezgodnego ze wszelkimi międzyna-
rodowymi umowami potraktowania policjantów był fakt, ze 
ZSRR będąc państwem policyjnym, widział w nich równie 
wpływową grupę, jak funkcjonariuszy NKWD.

„Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie,
z prochu lud wskrzeszę, stawiam na mogił koturnie.
I mam aktorów wyższych o całe mogiły,
z przebudzonych rycerzy zerwę całun zgniły,
wszystkich obwieję nieba polskiego błękitem,
wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem
urodzonych w nadziei – aż przejdą przed wami,
pozdrowieni uśmiechem, pożegnani łzami”.
Juliusz Słowacki „Kordian”

GRAŻYNA SZKONTER

PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA

„RODZINA POLICYJNA 1939”
ODDZIAŁ W KIELCACH

Uczestnicy przejścia Ossolin–Wiśniowa przed kościołem św. Józefa w Klimontowie.
fot. Mieczysław Winiarski 

W lipcu 2009 r. została uroczyście otwar-
ta w Kotuszowie – z udziałem bpa Frankow-
skiego – „Małopolska Droga św. Jakuba” 
Sandomierz – Kraków. Droga ta jest połą-
czona z europejską siecią szlaków św. Jaku-
ba zwanych Camino do Santiago de Com-
postella w dalekiej Hiszpanii, gdzie znajduje 
się grób Apostoła św. Jakuba Starszego. Dro-
ga oznaczona jest symbolem muszli na nie-
bieskim tle i żółtymi strzałkami.

Obecnie „Droga Jakubowa” została 
oznakowana od nowa. Prowadzi z Sando-
mierza poprzez Klimontów Kotuszów, Szy-
dłów, Wiślicę, Pałecznicę do Krakowa, gdzie 
łączy się ze szlakiem biegnącym z Korczo-
wej poprzez Śląsk, Niemcy, Francję do San-
tiago de Compostella w Hiszpanii. W okoli-
cy Klimontowa Małopolska Droga św Ja-
kuba prowadzi z Ossolina przez Krobielice 
i Pęchowiec do Klimontowa, gdzie przebie-
ga obok kościoła dominikanów, kościoła św 
Józefa, poprzez rynek i dalej drogą w stro-
nę Szymanowic i Rybnicy. Znaki można 
spotkać namalowane na drzewach, słupach 
i specjalnie zakopanych słupkach betono-
wych obok kościołów. Dzisiejsi Pielgrzymi 
wędrujący „Drogą Jakubową” także noszą 
na swoich plecakach muszle oraz posiadają 
credencjale – legitymacje pielgrzyma.

Mając na uwadze to, że nie każdy ma 
czas i możliwości, by przejść w jednej wę-
drówce ponad 3 800 km jakie dzielą Sando-
mierz od Santiago de Compostella, a nawet 
przejść cały etap do Krakowa, dokąd z San-

domierza po Jakubowej Drodze jest 205 
km, tarnobrzeskie Koło Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego zorganizowało cykl 
jednodniowych przejść Małopolskiej Drogi 
św. Jakuba. Każdy kolejny etap rozpoczyna 
się w miejscu zakończenia poprzedniego.

6 lutego 2010 r. uczestnicy przejścia 
przybyli do Klimontowa pokonując kolejny 
etap swojej pielgrzymki do Krakowa. Tym 
razem był to odcinek z Ossolina do Wiśnio-
wej – 28,5 km. Zima w tym roku była sroga, 
po drodze zamiecie, śnieżyce i duże zaspy 
śnieżne, po dojściu do Klimontowa 30-oso-
bowa grupa pielgrzymów (z różnych miejsc 
Polski), zziębnięta i trochę przemoczona zo-
staje mile zaskoczona!

Witają nas pp. Marek Choina, Stani-
sław Sas-Tarnawski oraz ksiądz Czesław 
Gumieniak – rektor byłego klasztoru OO 
Dominikanów. Zwiedzamy z ich udziałem 
podominikański klasztor i piękny zabytko-
wy kościół pw. św. Jacka zbudowany przez 
znanych mistrzów Caspera i Sebastiana Fo-
tygów z Chęcin. Na koniec w refektarzu 
klasztornym czeka na nas z gorącą kawą, 
herbatą i pysznymi bułeczkami pani Elż-
bieta Mazur – pracownica Urzędu Gmi-
ny w Klimontowie, członek Stowarzysze-
nia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego 
w Klimontowie „WSPÓLNE DOBRO”.

Wszyscy zostajemy obdarowani także 
pamiątkowymi wydawnictwami podarowa-
nymi przez Urząd Gminy oraz pocztówkami 
wydanymi przez Stowarzyszenie.

Dziękujemy bardzo za okazane nam 
serce i gościnne przyjęcie, przyjęliście nas 
Państwo tak, jak to było w tradycji klasz-
toru!  Wszyscy na długo będziemy pamię-
tać gościnność pięknego Klimontowa i jego 
mieszkańców....

Jesteśmy pewni że następni pielgrzymi 
spod znaku „Jakubowej muszli” spotkają się 
także z taką serdecznością. Prawdziwy piel-

grzym nie potrzebuje wiele, wystarczy mu 
okazana życzliwość, kubek wody i ewentu-
alnie kawałek miejsca na nocleg. Pomóżcie 
i innym pielgrzymom na pątniczym Szlaku.

W imieniu uczestników przejścia, ser-
deczne Bóg zapłać składa

PRZEWODNIK MIECZYSŁAW WINIARSKI

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE

KOŁO W TARNOBRZEGU

WIZYTA PĄTNIKÓW SZLAKU ŚW. JAKUBA
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• 19 lutego w godzinach przedpołudniowych w Goźlicach na 
drodze krajowej 9 miał miejsce wypadek drogowy spowodowa-
ny nieuwagą kierowcy jednego z pojazdów oraz niesprzyjającymi 
warunkami panującymi na drodze. W wypadku uczestniczyły trzy 
pojazdy osobowe oraz jeden samochód ciężarowy. Przybyły jako 
pierwszy zastęp z OSP Klimontów przystąpił do zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia, odłączenia zasilania w pojazdach oraz udziela-
nia pomocy 2 osobom poszkodowanym. Po przybyciu pogotowia 
rannych przekazano zespołowi karetki, dalsze czynności polega-
ły na zneutralizowaniu rozlanych płynów i olei. W działaniach bra-
ły udział: SRT – OSP Klimontów, SRT – PSP Sandomierz, policja, 
pogotowie ratunkowe, pomoc drogowa.

• 23 lutego służby ratunkowe zostały poinformowane o wy-
padku drogowym w Goźlicach na drodze DK-9 (krzyżówka). Po 
dojeździe zastępów stwierdzono, że w wypadku brały udział: sa-
mochód osobowy i ciężarowy, przystąpiono do zabezpieczenia 
miejsca wypadku i jednocześnie udzielania pomocy dwóm oso-
bom poszkodowanym, które następnie przejęło po dojeździe po-
gotowie ratunkowe. W działaniach brały udział: SRT – OSP Kli-
montów, SRT – PSP Sandomierz, pogotowie ratunkowe, policja 
oraz pomoc drogowa.

• 5 marca z powodu gwałtownego opadu śniegu warunki na 
drogach strasznie się pogorszyły, wynikiem czego był wypadek dro-
gowy w Klimontowie na skrzyżowaniu DK-9 z ul. Sandomierską.

PIĘKNO I POEZJA 
KLIMONTOWA – CZ.II

Kościół i klasztor OO Dominikanów z I tercji XVII w. 
(1617–23) został wzniesiony przez Caspra i Sebastiana Fo-
dygów (pochodzących z Mesocco we Włoszech) w stylu 
późnego polskiego renesansu o silnych tradycjach gotyc-
kich, z fundacji wojewody sandomierskiego – Jana Zbi-
gniewa Ossolińskiego. Niewątpliwie piękny i romantyczny 
kościół pw. świętego Jacka Odrowąża i NMP – Różańco-
wej, której Cudowny Obraz (ikona) jako łup wojenny zdo-
byty podczas wojny z Moskwą, przywiózł do Klimontowa 
Kanclerz Wielki Koronny – Jerzy Ossoliński. Obraz na-
malowany w stylu bizantyjskim na desce, przedstawia Ma-
donnę trzymającą Dzieciątko Jezus na prawej ręce. Obraz 
spowity srebrnymi ramami, Madonna w sukni srebrnej, 
korona sadzona klejnotami. Obecnie Cudowny Obraz Mat-
ki Bożej znajduje się w renowacji w Lublinie.

Nieodżałowanej pamięci ksiądz infułat Wawrzyniec 
Kukliński, proboszcz parafii rzymsko–katolickiej w Kli-
montowie oraz profesor Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu, autor książki pt. „Klimontów miasto 
prywatne Ossolińskich i jego Dziedzice”, opisał m.in. cu-
downe łaski Matki Boskiej Różańcowej ofiarowane żołnie-
rzom austriackim w czasie I wojny światowej. Cały klasz-
tor na lazaret, czyli szpital wojskowy przemieniony został. 
Choroba epidemiczna (tyfus) do tego stopnia się szerzyła, 
że trupy codzienne furami do jednego dołu wywożono. Je-
den z oficerów austriackich im. Albert już do sali śmier-
ci prowadzony, wyrwał się straży szpitalnej, upadł na ko-
lana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Różańcowej 
i z płaczem rzewnym błagał Ją głośno o zdrowie. Mówił: 
Ulituj się nade mną Matko Przenajświętsza, bo mam tyl-
ko Ciebie, mam zgrzybiałych rodziców i liczne rodzeństwo. 
W jednej chwili poczuł się lepiej, gorączka go opuściła, 
więc nie do celi śmierci, lecz do lekarza wojskowego zo-
stał zaprowadzony, który stwierdził, iż jest zupełnie zdro-
wy. Wieść ta wśród żołnierzy szybko się rozeszła, którzy 
zażądali odprawienia Mszy św. w intencji ich zdrowia. Cu-
downy Obraz Matki Bożej Różańcowej podczas uroczystej 
procesji z bocznego korytarza do kościoła przeniesiony zo-
stał i w ołtarzu obok ambony umieszczony. Jako votum Al-
bert ofiarował Matce Bożej krzyż srebrny Virtuti Militari.

Jeden z bocznych ołtarzy kościoła św. Jacka przedsta-
wia Drzewo Jessego (rodowód Pana Jezusa) wykonany we 
Włoszech. Podczas renowacji tego pięknego ołtarza w Kra-
kowie (w latach 80-tych) zaginęły dwie postacie, rzeźbio-
ne w drzewie lipowym i pozłacane. W polu głównym tego 
ołtarza na ciemnoszafirowym tle aksamitu została umiesz-
czona starożytna rzeźba Zbawiciela Ukrzyżowanego. 
Księżna Jadwiga – córka Bolesława Pobożnego, a żona kró-
la Władysława I Łokietka rzeźbę Pana Jezusa Ukrzyżowa-
nego darowała Jaśkowi Ossolińskiemu herbu Topór, zwa-
nego Owcą. Rzeźba przeszła w spadku na Jana Zbigniewa 
Ossolińskiego, który jako fundator w kościele ją umieścił. 
W polu głównym wielkiego barokowego ołtarza (po reno-
wacji) widnieje postać św. Jacka Odrowąża, głównego pa-
trona kościoła OO Dominikanów w Klimontowie. Na zasu-
wie uwidoczniona postać św. Mikołaja (biskupa) namalo-
wana w stylu włoskim.

Na uwagę zasługuje też niezwykle piękny boczny ołtarz 
im. Jezus. W centrum ołtarza widzimy płaskorzeźbę przed-
stawiającą Dzieciątko Jezus, piękny sznycerski majstersztyk, 
podobnie jak cały ołtarz wykonany we Włoszech na zamó-

wienie Antoniego hr. Ledóchowskiego. 1-go stycznia kościół 
podominikński w Klimontowie świętuje odpust do im. Je-
zus. Procesja Eucharystyczna udaje się do 5-ciu ołtarzy z wy-
stawieniem Przenajświętszego Sakramentu i odczytaniem 
Ewangelii, ponadto odmawiana jest litania (10 razy przy każ-
dym ołtarzu) z wymownymi słowami „Jezusie, Synu Dawi-
da, zmiłuj się nad nami”. Jest to przywołanie słów Ewange-
lii, gdy Pan Jezus przechodzi ze swymi Uczniami pod mura-
mi Jerycha, a niewidomy poznał w Nim Syna Bożego, dlate-
go wołał „Jezu, Synu Dawida ulituj się nade mną”. Pan Jezus 
litością zdjęty przywrócił wzrok niewidomemu.

Kościół o jednej nawie posiada osiem ołtarzy wykona-
nych w stylu barokowym. Trzy ołtarze i organy zostały wy-
konane we Włoszech na zamówienie Ledóchowskich herbu 
Szaława. We Włoszech został wykonany wielki ołtarz i dwa 
boczne ołtarze – mianowicie: ołtarz „Drzewo Jessego” (ro-
dowód Pana Jezusa) oraz ołtarz im. Jezus. Niezwykle pięk-
ne i cenne organy z II połowy XVIII w., w stylu włoskim, 
to poezja zaklęta w drewnie przez zacnych i uduchowionych 
mistrzów z Italii.

Na zaproszenie państwa Konarskich herbu Jastrzębiec 
w neobarokowym Pałacu w Górkach, gościł słynny mu-
zyk i kompozytor węgierski Franciszek Liszt, który kon-
certował na organach w kościele pw. św. Jacka w Klimon-
towie. W pobliskim Staszowie zachował się fortepian (wła-
sność prywatna), na którym grał Liszt, przyjaciel Fryderyka 
Chopina. Renowacją organów zainteresowany był (w latach 
dziewięćdziesiątych) pewien profesor z Paryża, lecz chciał 
zdemontować i przewieźć instrument do Francji. Na szczę-
ście ksiądz infułat nie wyraził zgody, obawiając się czy taki 
cenny instrument powróciłby po renowacji do Klimontowa. 
Pozostałe boczne ołtarze zostały wykonane w Sandomie-
rzu, jedynie obrazy umieszczone w tych ołtarzach reprezen-
tują szkołę włoską.

Ołtarz im. św. Wincentego Ferreryusza z Hiszpani, 
przedstawia scenę uzdrowienia. Święty Wincenty – domi-
nikanin – kładzie dłonie na głowach, być może chorych na 
malarię. Inny ołtarz boczny wraz z amboną, to ten w któ-
rym umieszczony jest cudowny obraz Matki Bożej Różań-
cowej – obecnie w renowacji. Następny ołtarz im. św. Józe-
fa z Dzieciątkiem: na zasuwie widnieje postać św. Antonie-
go Padewskiego z Dzieciątkiem, którego ojczyzną była Por-
tugalia. W części górnej ołtarza widnieje obraz w kształcie 
elipsy, przedstawiający św. Piotra w błękitnej sukni, czyta-
jącego księgę. U pasa jedwabnej sukni Świętego Klucznika 
zwisa pęk symbolicznych kluczy, otwierających bramę do 
Królestwa Niebieskiego. Ołtarz im. św. Tekli przedstawia 
młoda niewiastę o niezwykle pięknych rysach twarzy, śnia-
dej karnacji i kruczych włosach. Widza zachwyca charak-
terystyczna uroda rzymianki, stojącej wśród czerwonych 
języków ognia. U stóp św. Tekli leży łagodny lew niczym 
wiosenny złoty baranek, który nie chciał pozbawić jej ży-
cia na rozkaz cezara Nerona. Dopiero śmierć męczeńska 
objawiająca się w płomieniach strzelistego ognia, odebra-
ła św. Tekli młode lecz piękne życie, ofiarując uroczej rzy-
miance wieczny Wieniec Chwały Niebieskiej. Szczęśliwą 
drogę do nieba wskazuje nam gotycka sygnaturka umiesz-
czona na szczycie dachu kościoła św. Jacka, który w 1241 r. 
uratował przed Tatarami Przenajświętszy Sakrament w Ki-
jowie i złożył Go w katedrze w Przemyślu.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

KULINARIAKULINARIA
Ciasto:

0,5 kg mąki,
2 jaja,
2 żółtka,
4dkg drożdży,
3/4 szkl. mleka,
cała margaryna,
sól, cukier, pieprz, starta 
gałka (do smaku),
trochę kwaśnej śmietany.

Wykonanie:

Z drożdży, mleka i cukru zrobić rozczyn. Gdy podrośnie 
wlać do mąki, dodać jaja, resztę mleka, gałkę i rozpuszczoną 
margarynę, trochę pieprzu, soli i odstawić do wyrośnięcia.
Kapustę ugotować, odcedzić i drobno posiekać. Cebulę 
obrać, zeszklić na oleju, dodać drobno posiekane pieczar-
ki i posmażyć razem ok. 20 min. Połączyć z kapustą, wbić 
jajko, dodać sól, pieprz i wyrobić farsz. Wyrośnięte ciasto 
rozwałkować na grubość ok. 0,5 cm. Wykrawać placki jak 
na pierogi lub ciąć prostokąty. W środek wkładać wałeczek 
farszu, zawinąć pierogi, ścisnąć w trzech miejscach. Ułożyć 
w wysmarowanej formie, gdy podrosną posmarować 
rozkłuconym jajkiem, posypać kminkiem, majerankiem 
lub innymi ziołami, piec na złoty kolor.
Podawać z czerwonym barszczem.

SMACZNEGO życzy KGW Nawodzice

Nadzienie:

40 dkg kapusty słodkiej,
kilka suszonych grzybów 
lub 0,5 kg pieczarek,
łyżka oleju,
cebula, 
jajko, 
sól, 
pieprz.

KAPUŚNIACZKI
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R o s a m o n d

Samotny
Kościółek

Kościółek w Plenikowie* tęskni za kwiatami,

Więc oddam mu swe serce i czerwone róże.

Spowity zmierzchem czasu nie pachnie ziołami,

Nie grają w nim organy, nikt nie śpiewa w chórze.

Tylko wiatr głośno płacze, tylko słowik śpiewa.

Wiosna zagląda w okna, deszcz o szyby dzwoni.

Tęsknota duszę dręczy, szumią stare drzewa...

Mój kochany kościółek Pan Jezus obronił.

Tylko nad Złotą Lipą mgła poranna wstaje,

Tylko nad Gniłą Lipą nostalgia panuje.

Opuszczony kościółek już nie pachnie majem

I tylko sygnaturka Wielkanoc zwiastuje.

Może wiatr nią porusza, może wiatr pamięta,

Gdzie Polska kiedyś była i Królów Polskich stopy,

Gdzie Dziada opuszczona jest mogiła święta,

A pod lasem Powstańców Styczniowych okopy.

Luty, 2010 rok

* nieczynny XX-wieczny kościółek katolicki 

pw. Świętego Michała w Plenikowie

(Ziemia Lwowska)

ROSAMOND

Przylaszczki

Błękitne oczy wiosny patrzą w serce moje,

Wyznają mi swą miłość cudowną i tkliwą.

Ach te modre przylaszczki, ach te usta twoje

Nieco smutne, lecz słodkie wróżą noc szczęśliwą.

Uwielbiam te lessowe głębokie wąwozy-

Szczególnie na Grabowcu, na dnie wzgórz zielonych.

Po ich szczytach biegają jelenie i kozy,

Wśród złocistej leszczyny i brzóz rozrzewnionych.

Kocham wiosnę, czar fiołków i konwalii drżenie,

Słodycz starej Magnolii i magię Tokaju

Sekret róży i szczęścia nagłe objawienie,

A gdzież nasze przylaszczki? Kwitną na Zagaju

Lecz gdzie nasze marzenia i beztroskie lata?

Cisza lasu i cichej wody rozmodlenie.

Romantyczny śpiew ptaków, wiersz mojego Brata

O słonecznej młodości, to sen czy złudzenie.

Kończy się zima… Jaka ona była w naszej okolicy? 
Śnieżna, mroźna, uciążliwa, męcząca, kosztowna… długo 
by można wyliczać, jak utrudniała codzienne życie i obcią-
żała budżety domowe.

Czy można było się nią zachwycić? Odpowiedzi na to 
pytanie szukali uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II z aparatem fotograficznym w ręku. Starali się 
okryć piękno tegorocznej zimy oraz zatrzymać ją w kadrze 
– było to zadanie w konkursie fotograficznym „Moja mała 
Ojczyzna w zimowej szacie”. Do organizatorów konkursu 
Barbary Cieplińskiej i Tomasza Kędzierskiego wpłynęło 
ponad 80 zdjęć, wykonanych w styczniu i lutym tego roku 
ukazujących zimę w gminie Klimontów.

Przeglądając prace można zauważyć, że młodzi amato-
rzy–fotograficy starali się i umieli dostrzec niepowtarzal-
ne piękno zimowych pejzaży w swojej okolicy. Często tuż 
obok swojego domu odkrywali czar i urok zimy; w drze-

wach i krzewach okrytych puchowymi czapami, lodowymi 
soplami czy misternie przybranych szronem. Uczniowie za-
trzymywali w kadrze biało–czarne krajobrazy i niepowta-
rzalne zachody słońca. Były też próby ujęcia gry promie-
ni słonecznych na oblodzonych gałęziach czy światłocienia 
wędrującego po śniegu. W zdjęciach można dostrzec próbę 
nie tylko udokumentowania zimy ale i artystycznego spoj-
rzenie na nią.

Decyzją jury (J. Prokop, B. Cieplińska, I. Stolińska, T. 
Kędzierski) laureatami konkursu zostali: Paulina Dubiel – 
I miejsce, Dominik Bekas – II miejsce, Przemysław Nowa-
kowski oraz Klaudia Konat – III miejsce. Wyróżnienia zo-
stały przyznane: Katarzynie Szemraj, Agnieszce Groma-
li, Kamilowi Kwietniowi i Jakubowi Gruszeckiemu. 

Organizatorzy gratulują laureatom oraz dziękują Jano-
wi Prokopowi za konsultacje i udział w pracach jury.

Poniżej prezentujemy niektóre z nagrodzonych prac.

ZIMA 2010 ZATRZYMANA W KADRZE

PAULINA DUBIEL

(Szymanowice)
– Czarodziejskie wydmy

DOMINIK BEKAS (Góry Pęchowskie) – Sad za kratami

KLAUDIA KONAT (Szymanowice) – Lodowate słońcePRZEMEK NOWAKOWSKI (Adamczowice)– Lodowa gałązka

– Nastroszone gołębie
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KALENDARIUM

O
SP

KLIMONTÓW

W wypadku w Klimontowie (fot. na str. 5) uczestniczył samochód cię-
żarowy, osobowy oraz dostawczy. Po przybyciu zastępu z OSP Kli-
montów przystąpiono do zabezpieczenia miejsca wypadku oraz 
udzieleniu pomocy 4 osobom poszkodowanym, które następnie zo-
stały zabrane przez pogotowie do szpitala. W akcji brały udział: SRT 
– OSP Klimontów, SRT – PSP Sandomierz, pogotowie ratunkowe, po-
licja, pomoc drogowa.

• 6 marca w miejscowości Pęchów na drodze DK-9 doszło do wy-
padku drogowego – samochód osobowy wypadł z drogi i dachował.

Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku, udzielili pomocy poszko-
dowanemu oraz zneutralizowali rozlane oleje. W działaniach brały 
udział: SRT – OSP Klimontów, pogotowie ratunkowe, policja.

• 12 marca w szkole podstawowej w Klimontowie odbyły się 
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Konkurs organizowany jest w grupach wiekowych szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych na szczeblach: szkol-
nym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W turnieju 
gminnym brało udział ok. 18 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą 
na poszczególnych szczeblach. Ostatecznie wygrali i przeszli do eli-
minacji powiatowych: w kat. szkół podstawowych Przemysław Za-
roda (Szkoła Podstawowa w Klimontowie) – I miejsce; w kat. gim-
nazjów: Kamil Kwiecień (Gimnazjum w Klimontowie) – I miejsce; 
w kat. ponadgimnazjalnej Anna Bernyś (Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Klimontowie) – I miejsce.    oprac.: K.K i W.K

CIĄG DALSZY ZE STR. 5

I. TERMIN I MIEJSCE:
22.05.2010 r. start i meta – Rynek w Klimontowie:
Bieg na 21 097 km – start: godzina 14:00.
Bieg na 10 km – start: godzina 14:00.

21.05.2010 r. start i meta – Rynek w Klimontowie:
Integracyjne Biegi dla dzieci i m³odzie¿y na dystansach od 100 m do 1 600 m 
+ mini pó³maraton (2 100 m) bieg otwarty dla wszystkich – start: godz. 10:00 
– patrz punkt XIII Regulaminu.

II. CEL
Popularyzacja idei paraolimpijskiej.
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spêdzania wolnego czasu.
Zapoznanie z najpiêkniejszymi widokami krajobrazowymi gminy Klimontów.
Promowanie zdrowego stylu ¿ycia.
Stymulowanie aktywnoœci twórczej m³odzie¿y i doros³ych w realizacji zami³o-
wañ i zainteresowañ.

III. ORGANIZATOR
Polski Komitet Paraolimpijski, ul. Filtrowa 75, 02 – 032 Warszawa.
WSPÓ£ORGANIZATORZY:
Wójt Gminy Klimontów
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Klimontowie
Uczniowski Klub Sportowy „Topór” w Klimontowie

IV. WITRYNA BIEGU
bieg.klimontow.pl    bieg.klimontow@poczta.onet.pl

V. TRASA I DYSTANS
Trasa atestowana przez PZLA, asfalt.
Bieg na 21 097 km – pêtla 10 km + pêtla 11.097 km.
Bieg na 10 km – jedna pêtla
Trasa biegnie wœród malowniczych lasów, pól i wiosek gminy Klimontów.
Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Bieg na 21 097 km – od lat 18 (ukoñczone do dnia zawodów). Wymagane 
bêdzie aktualne zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ 
do udzia³u w biegach d³ugodystansowych lub w³asnorêcznie z³o¿ony podpisu 
pod oœwiadczeniem o zdolnoœci do uczestnictwa w biegach d³ugodystansowych 
na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

Bieg na 10 km – od lat 16 (ukoñczone do dnia zawodów). Uczestnicy niepe³-
noletni musz¹ posiadaæ zgodê prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu 
(podpisanie oœwiadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).

Pozostali aktualne zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce brak przeciwwska-
zañ do udzia³u w biegach lub w³asnorêczne z³o¿ony podpisu pod oœwiadcze-
niem o zdolnoœci do uczestnictwa w biegach na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

1. Wszyscy zawodnicy musz¹ posiadaæ dokument to¿samoœci celem kontroli 
daty urodzenia.

2. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz. 
10:00 do 13:30 w Biurze zawodów na Rynku w Klimontowie.

3. Zg³oszenia online przyjmowane s¹ poprzez formularz zg³oszeniowy dostêp-
ny na stronie internetowej bieg.klimontow.pl (lub timepro.pl).

4. Zg³oszenia online zostan¹ zawieszone 20 maja 2010 roku.
5. Limit dostêpnych miejsc w rejestracji online: 150.
6. W obu biegach (10 km i 21 097 km) ³¹cznie mo¿e wystartowaæ do 150 osób. 

Pierwszeñstwo przy zapisach maj¹ osoby niepe³nosprawne.
7. Dane osobowe organizatorzy wykorzystaj¹ wy³¹cznie do celów imprezy 

zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych.
8. Organizatorzy nie pobieraj¹ op³at startowych.
9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akcepta-

cj¹ regulaminu biegu.

Osoby, które dokonaj¹ rejestracji online i z ró¿nych przyczyn losowych nie bêd¹ 
mogli wzi¹æ udzia³u w biegu proszeni s¹ o zg³oszenie tego faktu organizatoro-
wi (listownie, email). Odblokowanie zarezerwowanego miejsca umo¿liwi udzia³ 
w biegu innym chêtnym osobom. Prosimy o przestrzeganie tej zasady.

VII. KATEGORIE
1.  Bieg na 21 097 km 
Osoby pe³nosprawne:

Kobiety: Kategoria OPEN i wiekowe: I - (18–35 lat); II - (36–49 lat), III - (50–)
Mê¿czyŸni: Kategoria OPEN i wiekowe: I - (18–29 lat); II - (30–39 lat); 
III - (40–49); IV - (50–59); V - (60–)

Osoby niepe³nosprawne:
Kobiety i mê¿czyŸni: Kategoria I – Paraplegia (wózki z napêdem bezpoœred-
nim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria II – Tetraplegia (wózki z napêdem 
bezpoœrednim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria III – Open (wózki z na-
pêdem bezpoœrednim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria IV – Niewidomi 
i niedowidz¹cy; Kategoria V – Poruszaj¹cy siê o kulach; Kategoria VI – Inne 
niepe³nosprawnoœci.
Uwaga! Kategorie dla osób niepe³nosprawnych w zale¿noœci od iloœci zg³o-
szeñ mog¹ uleæ zmianie i sprecyzowaniu.

2. Bieg na 10 km 
Osoby pe³nosprawne:

Kobiety i mê¿czyŸni: Kategoria OPEN.
Osoby niepe³nosprawne:

Kobiety i mê¿czyŸni: Kategoria I – Paraplegia (wózki z napêdem bezpoœred-
nim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria II – Tetraplegia (wózki z napêdem 
bezpoœrednim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria III – Open (wózki z na-
pêdem bezpoœrednim – fabryczne bez przeróbek); Kategoria IV – Niewidomi 

V Integracyjny Bieg Klimontowski – Regulamin
Bieg g³ówny 21 097 km i bieg dodatkowy 10 km
Impreza towarzysz¹ca: Integracyjne Biegi dla dzieci i m³odzie¿y

Patronat Honorowy: Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bieñ
i niedowidz¹cy; Kategoria V – Poruszaj¹cy siê o kulach; Kategoria VI – Inne 
niepe³nosprawnoœci.
Uwaga! Kategorie dla osób niepe³nosprawnych w zale¿noœci od iloœci zg³oszeñ 
mog¹ uleæ zmianie i sprecyzowaniu. W ramach tegorocznej edycji biegu odbêd¹ 
siê Mistrzostwa Polski na dystansie 10 km osób niewidz¹cych i s³abowidz¹cych.

VIII. NAGRODY
1. Bieg na 21 097 km
Osoby pe³nosprawne:

Kobiety i mê¿czyŸni – Puchary i medale + nagrody (w zale¿noœci od hojno-
œci sponsorów) za zajêcie I–III miejsca w kategorii OPEN. Kobiety i mê¿czyŸ-
ni – medale i dyplomy za zajêcie I–III miejsca w kategoriach wiekowych. Upo-
minki dla najszybszej/najszybszego zawodnika Gminy Klimontów. Medale 
dla zawodników, którzy ukoñcz¹ bieg. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji 
OPEN nie bêd¹ nagradzani w kategoriach wiekowych.

Osoby niepe³nosprawne:
Kobiety i mê¿czyŸni – Puchary i medale + nagrody (w zale¿noœci od hojnoœci 
sponsorów) za zajêcie I–III miejsca w poszczególnych kategoriach. Upominek 
dla najszybszej/najszybszego zawodnika Gminy Klimontów. Medale dla za-
wodników, którzy ukoñcz¹ bieg.

2. Bieg na 10 km
Osoby pe³nosprawne:

Kobiety i mê¿czyŸni – Puchary i medale za zajêcie I–III miejsca w kategorii 
OPEN. Medale dla zawodników, którzy ukoñcz¹ bieg.

Osoby niepe³nosprawne:
Kobiety i mê¿czyŸni – Puchary i medale + nagrody (w zale¿noœci od hojnoœci 
sponsorów) za zajêcie I–III miejsca w poszczególnych kategoriach. Upominek 
dla najszybszej/najszybszego zawodnika Gminy Klimontów. Medale dla za-
wodników, którzy ukoñcz¹ bieg.

IX. ŒWIADCZENIA
Organizatorzy zapewniaj¹:
1. Nocleg (w³asny œpiwór, karimata uczestnika biegu) – sala gimnastyczna 

z dostêpem do wêz³a sanitarnego, Szko³a Podstawowa w Klimontowie, ul. 
Szkolna 1 (od 21.05.2010 r. godz. 21:00 – do 22.10.2010 r. godz. 13:00)

2. Przebieralnie, szatnie i prysznic – Szko³a Podstawowa w Klimontowie. Or-
ganizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralni. Zawodnicy 
oddaj¹ rzeczy zapakowane we w³asne worki (torba, plecak) z opisanym czy-
telnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowa-
nie w szatni od godz. 10:00 do godziny 18:00. Oddawanie rzeczy bêdzie od-
bywaæ siê po wczeœniejszej weryfikacji w biurze zawodów. Zagubienie bile-
tu kontrolnego zwalnia organizatora od odpowiedzialnoœci za pobranie rze-
czy pozostawionych w szatni przez inn¹ osobê. Organizator nie prowadzi de-
pozytu dla rzeczy wartoœciowych.

3. Napoje na trasie i mecie oraz posi³ek regeneracyjny po biegu.
4. Podstawow¹ opiekê lekarsk¹ w czasie biegu

X. LIMIT CZASU
3 godziny – bieg na 21 097 km.
2 godziny – bieg na 10 km.

XI. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu za pomoc¹ chipa wbudowanego w numer startowy. 
Numer startowy z chipem zostanie wypo¿yczony za kaucj¹ zwrotn¹ w wysoko-
œci 10 z³ – p³atn¹ w biurze zawodów.

XII. CEREMONIA DEKORACJI ZAWODNIKÓW
Ok. 17:15 – podium na Rynku w Klimontowie.

XIII. IMPREZA TOWARZYSZ¥CA – INTEGRACYJNE BIEGI DLA 
DZIECI I M£ODZIE¯Y
Dziewczêta i ch³opcy: (5–6 lat) – 100 m, (7–9 lat) – 300 m, (10–11 lat) 
– 600  m, (12–13 lat) – 900 m, (14–15 lat) – 1 600 m; z podzia³em na p³eæ 
a w przypadku osób niepe³nosprawnych dodatkowo z podzia³em na rodzaj dys-
funkcji. Medale, dyplomy i upominek dla zwyciêzców poszczególnych kategorii.
Bieg otwarty dla wszystkich mini pó³maraton – 2 100 m. Medale za zajê-
cie I–III miejsca. Uczestnicy niepe³noletni musz¹ posiadaæ zgodê prawnych opie-
kunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oœwiadczenia w biurze zawodów 
przez opiekuna prawnego). Pozostali aktualne zaœwiadczenie lekarskie stwier-
dzaj¹ce brak przeciwwskazañ do udzia³u w biegach lub w³asnorêczne z³o¿ony 
podpisu pod oœwiadczeniem o zdolnoœci do uczestnictwa w biegach na w³asn¹ 
odpowiedzialnoœæ.

XIV. UWAGI KOÑCOWE
1. Organizator ma prawo dokonaæ zmian w Regulaminie.
2. Biegi odbêd¹ siê bez wzglêdu na pogodê, przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3. Zdjêcia wykonane podczas imprezy mog¹ byæ wykorzystane w materia³ach 

reklamowych biegu (komunikat koñcowy, plakat, informacje prasowe, itp).
4. Uczestnicy biegu zobowi¹zani s¹ do zachowania szczególnej ostro¿noœci 

i bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê zaleceniom kieruj¹cych ruchem pod-
czas poruszania siê po odcinkach trasy wchodz¹cych w bezpoœredni kontakt 
z ruchem samochodowym (nale¿y poruszaæ siê prawym pasem ruchu).

5. Wszyscy zawodnicy musz¹ przestrzegaæ Regulaminu.
6. Osoba bez numeru startowego bêdzie wykluczona z biegu.
7. Uczestnicy zawodów pokonuj¹cy trasê biegu w sposób niedozwolony i skra-

caj¹cy trasê zostan¹ zdyskwalifikowani.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowieñ 

Regulaminu.
9. W sprawach nie ujêtych w Regulaminie ostateczn¹ decyzjê podejmuje organizator.

Dzieci, które przyjad¹ ze startuj¹cymi bêd¹ mia³y zorganizowan¹ opiekê,
tzw. przedszkole.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     15 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      15 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       15 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska     15 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      15 866-12-33
p. Bronisław Toś        15 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16
Klim–Gaz              15 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
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. 15 866-17-50.

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, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
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  15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Mottem przewodnim trzeciej edycji gminnego konkursu piosen-
ki anglojęzycznej stały się słowa S. Staszica „Talent jest jak kawa-
łek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go 
obrobi i wartość mu wielką nada…”. 

Tym razem konkurs odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie. Trzeba przyznać, iż scena, profesjonalne nagło-
śnienie i oświetlenie spowodowały, że uczniowie czuli się niczym 
prawdziwi wokaliści. W konkursie brali udział uczniowie klas IV-
-VI szkól podstawowych z naszej gminy. Organizatorkami konkur-
su były panie: Anna Bzdyra i Kinga Cieplińska – nauczycielki 
języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie.

Głównym celem konkursu było: uwrażliwienie na piękno twór-
czości artystycznej, kształcenie sprawności płynnego posługiwa-
nia się językiem angielskim, popularyzacja śpiewania wśród dzie-
ci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej 
prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie, poszu-
kiwanie dzieci szczególne uzdolnionych oraz ujawnienie i promo-
wanie młodych talentów. Honorowy patronat nad konkursem objął 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. Dzięki uprzejmości lokal-
nej gazety „Głos Klimontowa” mogliśmy umieścić ogłoszenie na 
temat konkursu, a tym samym poinformować i zachęcić uczniów do 
wzięcia w nim udziału. Dzięki Gminnej Komisji do spraw Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych każdy uczestnik otrzymał mały 
poczęstunek. Rada Rodziców przy tutejszej szkole zasponsorowała 
słowniki, które przeznaczono na nagrody.

Uczniowie dużo wcześniej przygotowywali się do występów 
pod okiem opiekunów: E. Mazur, M. Dudek, E. Przybylskiej oraz 
J. Cieleckiego. Występy młodych wokalistów były na bardzo wyso-
kim poziomie, co można było zaobserwować po reakcji publiczno-
ści oraz wysokich notach jury. Jury w składzie: dyrektor E. Czaj-
kowska, U. Sadowska, M. Chmiel oraz E. Ferens miało bardzo 
trudne zadanie. Oceniało ono dobór repertuaru, interpretację wo-

kalno-sceniczną, poziom warsztatu wykonawczego, oryginalność 
i pomysłowość.

Po długich obradach wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miej-
sce zdobył zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzi-
cach: Weronika Lasota oraz Patrycja Jasieniak wykonały pio-
senkę „My heart will go on”. Trzeba przyznać, że przygrywają-
cy na akordeonie pan Jerzy Cielecki sprawił, że publiczność obsy-
pała zespół morzem oklasków. Drugie miejsce zajęła Paulina Po-
tocka, która wykonała utwór „I’m not a girl”. Drugie miejsce wy-
śpiewali sobie także chłopcy Karol Bogdański oraz Dawid Jońca. 
Trzecie miejsce zajęły dziewczynki: Monika Drewniak, Aleksan-
dra Drewniak, Magdalena Puto oraz Edyta Kaczeniak ze szko-
ły w Konarach. Powyższe osoby oprócz dyplomów i nagród rzeczo-
wych otrzymały puchary, a Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień 
wręczył na ręce Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawo-
dzicach W. Latały puchar dla szkoły, która zajęła zaszczytne pierw-
sze miejsce. Na zakończenie konkursu wszyscy rozśpiewani uczest-
nicy wspólnie, trzymając się za ręce, zaśpiewali piosenkę „We are 
the champions”. Prowadzący konkurs czwartoklasiści Kinga Py-
śniak i Damian Śledź zachęcali do głośnego śpiewania, aby w ten 
sposób zarazić śpiewem jeszcze większą liczbę uczniów.

Następną, niewątpliwą atrakcją spotkania, był występ zespołu 
tanecznego przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimon-
towie. Konkurs zakończono wręczeniem podziękowań panu wójto-
wi Ryszardowi Bieniowi, pani dyrektor E. Czajkowskiej, pani wi-
cedyrektor B. Czuji, dyrektorowi GOKu M. Śledziowi, sponsorom, 
tancerkom, członkom jury, opiekunom oraz szkołom uczestniczą-
cym w konkursie.

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w or-
ganizacji konkursu. Mamy nadzieję, że umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim zaowocują w przyszłości. Zapraszamy na 
kolejną, już czwartą, edycję konkursu za rok!

OPRAC.: MGR ANNA BZDYRA

SONGOWANIE
W NASZEJ SZKOLE



GŁOS KLIMONTOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kli-
montowie powstała w 1947 roku. Obec-
nie posiadamy bibliotekę główną z siedzi-
bą w Klimontowie oraz 3 filie: w Nawodzi-
cach, Goźlicach i Pokrzywiance. Przy bi-
bliotece mieści się Punkt Informacji Tu-
rystycznej, który  prowadzi pan Stanisław 
Tarnawski.

Księgozbiór bibliotek to 35.287 tys. wo-
luminów. Przeważa beletrystyka, literatura 
piękna dla dorosłych i dzieci, lektury , lite-
ratura popularno naukowa. Posiadamy czy-
telnię książek, czytelnię internetową i czy-
telnię czasopism.

W 2009 r. nasze placówki odwiedzi-
ło prawie 6.500 czytelników, wypoży-
czyło ponad 17 tys. woluminów. Główny-
mi odbiorcami są dzieci i młodzież naszej 
gminy, studenci, którzy często korzysta-
ją z księgozbioru podręcznego oraz doro-
śli mieszkańcy.

GBP uczestniczy w życiu naszej gminy, 
promuje literaturę, czytelnictwo i kulturę. 
W ubiegłym roku korzystaliśmy z programu 
MKiDN na zakup nowości wydawniczych 
(81 książek). Braliśmy udział w PPWOW 
PIS, dzięki któremu przy bibliotece po-

PODSUMOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI 

GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ

Wójt Gminy Klimontów ogłasza od 29 marca br. 
nabór ofert w ramach realizacji zadań dotyczących 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 
Program Integracji Społecznej (PPWOW PIS) 

Zgodnie z Planem Działania dla Gminy Klimontów w sferze rozwiązywania problemów 
społecznych zaplanowano następujące działania:

DZIAŁANIE 8
Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży 
Działanie realizowane poprzez:
1. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w pięciu świetlicach Gminy Klimontów dla 

dzieci i młodzieży z rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(patologia, ubóstwo, alkoholizm, eurosieroctwo – min. 60% dzieci i młodzieży 
w/w grupy objętych wsparciem w ramach danej usługi) – ma to być projekt 
partnerski obejmujący min. 3-4 partnerów z 2-3 sołectw.

Kwota łączna alokacji działania wynosi 20 279,26 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 4 maja do 30 września 2010 r.

DZIAŁANIE 9
Ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego 
funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lokalnym.
Działanie realizowane poprzez:
1. Organizację zajęć i spotkań tematycznych dla starszych (nie więcej niż 

10.000,00zł wartość jednej usługi oraz min 60% osób z wiekiem powyżej 65 
roku życia objętych wsparciem w ramach danej usługi).

2. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z problemami 
opiekuńczo–wychowawczymi (nie więcej niż 10.000,00zł wartość jednej usługi 
oraz min 60% osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o ograniczonych możliwościach intelektualnych objętych wsparciem w ramach 
danej usługi).

Kwota alokacji działania wynosi 20 000,00 zł.
Termin wykonania zamówienia: od 4 maja do 30 września 2010 r.

PPWOW PIS realizowany jest w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Gmina 
Klimontów uzyskała dotację w wysokości 474 284,34 zł – I część dotacji tj. 133 601,00 zł 
została wykorzystana w 2008 r., II część dotacji tj. 270 404,08 zł została wykorzystana 
w 2009 r. – kwota po przewalutowaniu tj. 40 279,26 zł przeznaczona została na realizację 
wyżej określonych usług w 2010 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty znajdują się na stronie internetowej www.
klimontow.pl lub w budynku Urzędu Gminy Klimontów ul. Krakowska – osoba do kontaktu: 
Danuta Potocka.

Składanie ofert trwać będzie do 19.04 2010 r. do godz. 15:30, wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1.

Ponadto w dniu 6.04.2010 r. o godz. 13:00 w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Klimontowie, ul. Szkolna 1 (świetlica), zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne 
dotyczące konkursu.

Program spotkania przedstawia się następująco:
• rozpoczęcie spotkania
• informacja na temat Programu Integracji Społecznej – Stanisław Baska, Konsultant 

Regionalny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
• prezentacja Gminnego Planu Działania na rok 2010 – Gminny Koordynator Programu
• warsztaty – opracowanie „Planu utrwalania – kontynuacji” usług społecznych w Gminie 

Klimontów
• wypracowanie planu szkoleń
• zakończenie spotkania

wstał KLUB BIBLIOFILA. Dzieci i mło-
dzież pogłębia wiedzę o czytelnictwie, pi-
sarzach i poetach, bierze udział w różnych 
konkursach.

Od kwietnia do października organi-
zowane były: wystawa malarstwa Toma-
sza Staszewskiego, konkursy poezji ks. 
Jana Twardowskiego i Juliusza Słowackie-
go, spotkanie miejscowych twórców poezji, 
Międzynarodowy Dzień Dziecka, kiermasz 
książek na Jarmarku św. Jacka, wycieczka 
po zabytkach sakralnych Klimontowa i wie-
le innych.

Od lipca GBP przystąpiła do projek-
tu kulturalnego DKK realizowanego przez 
Instytut Książki. Spotkania adresowane są 
do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać 
lecz także rozmawiać o książkach.

Rozpoczęliśmy digitalizację księgo-
zbioru, która ułatwi pracę i wypożyczenia. 
Z roku na rok biblioteka powiększa swój 
księgozbiór, zwiększa się też liczba czytel-
ników, głównie wśród dzieci i młodzieży, 
co sprawia nam ogromną satysfakcję i mo-
bilizuje do pracy. Serdecznie zapraszamy 
obecnych i nowych czytelników.

E.L–N

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
RYSZARD BIEŃ

Organizatorzy:
• Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień
• Uczniowski Klub Sportowy „Topór”
• Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
• OSP Klimontów
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego 

Ossolińskiego w Klimontowie
• Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 

w Klimontowie
Miejsce i termin imprezy:
• Termin: sobota 10 kwietnia 2010 r.
• Odprawa przed startem, sprawdzenie listy 

zgłoszeń do rajdu – godz. 11:30
• Rozpoczęcie uroczystą Mszą Św. w kościele 

p.w. św. Józefa w Klimontowie o godz. 12:00

Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu”       /Jan Paweł II/

R E G U L A M I N

RAJDU ROWEROWEGO IM. JANA PAWŁA II – KLIMONTÓW 2010

W 5 ROCZNICĘ ODEJŚCIA DO DOMU OJCA
• Start z Placu im. Jana Pawła II przed Urzędem 

Gminy w Klimontowie – godz. 13:30
• Trasa rajdu

– Klimontów
– Przybysławice
– Rogacz
– Zbigniewice
– Koprzywnica
– Beszyce
– Sulisławice
– Nawodzice
– Klimontów

• Długość trasy organizatorzy przewidują na 
około 40 km.

• Planowany powrót ok. godz. 18:00


