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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

W sandomierskim Zamku odbyło się 5 kwietnia 2014 r. po raz piętnasty uroczyste Śnia-
danie Wielkanocne. Podczas tegorocznego wydarzenia gminę Klimontów reprezentowało 
Kółko Rolnicze z Pokrzywianki z Wójtem Gminy Klimontów Ryszardem Adamem Bie-
niem na czele.

NASZA RELACJA NA STRONIE 6

Henryk Kosmaciński

PISANKI
Pisanki Wielkanocne
będą w święta z nami
przystroją stół świąteczny
swymi wzorkami.
Kolorami tęczy
stworzą nastrój wzniosły
będą świętowały 
nadejście wiosny.
W koszyczku z wikliny
w koło ułożone
razem z pokarmami 
będą poświęcone.
Urozmaicą w święta 
świąteczne śniadanie
będą przypominać 
życia przebudzenie.
Dzieciaki  radośnie 
będą się bawiły
a wygrywać będą
te co się nie zbiły.
Czyja Pisanka dłużej
stawiać będzie czoła
i ile pokonać
w zabawie podoła.

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
– tego wszystkim 
   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja

Wójt Gminy Klimontów
Ryszard Adam Bień

wraz z pracownikami UG

oraz 
Rada Gminy w Klimontowie
na czele z Przewodniczącym 

Rady Janem Rębaczem

Serdeczne życzenia miłych, spokojnych, zdrowych 
Świąt Wielkiej Nocy, pełnych optymizmu i nadziei 

spotkań w rodzinnym gronie,
wiary umocnionej

Zmartwychwstaniem Pańskim, 
smacznego jajka i mokrego dyngusa

- wszystkim Mieszkańcom naszej gminy,
a także miłym Gościom

składają

W sobotnie przedpołudnie 29 marca br. Gmina Klimontów wraz z Gminnym Związkiem 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie zorganizowała II Śniadanie 
Wielkanocne Gminy Klimontów, uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje wielka-
nocne i obyczaje lokalne.
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GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

ICH RODZIN 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
czynny w każdy wtorek godz.1220–1620

tel. 15 866 1006 (wew. 11) lub 15 866 1774

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2014 R.
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż

ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia 

łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat 
podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.
Więcej szczegółów: w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach, ul. Piaskowa 18, tel. 41/3433190 wew. 24 i 26  oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl

ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
ma przyjemność zaprosić 

uczniów szkół podstawowych 
z powiatu sandomierskiego 

do wzięcia udziału 
w II Powiatowym Konkursie 

Piosenki Anglojęzycznej 
pt.: „SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE”,

który odbędzie się 7 maja 2014 roku o 
godz.10:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie

 Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny Konkursu

W związku z ominięciem jednej osoby, która wygra-
ła podczas zawodów karate w Radymnie, informujemy iż 
pierwsze miejsce w swoim przedziale wiekowym na zawo-
dach Karate w Radymnie zajęła Klaudia Madej. 

Za pomyłkę przepraszamy. 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK w partnerstwie z gminami: Klimontów (woj. świę-
tokrzyskie) oraz Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie), w ramach wdrażanych pro-
jektów pn. „Konsultacje Społeczne w Gminie Klimontów” oraz „Konsultacje Społeczne 
w Gminie Baranów Sandomierski”, w dniach 7–8 oraz 14–15 grudnia 2013 r. była organi-
zatorem szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych i sektora pozarządowego z tych 
gmin. Szkolenia odbyły się w Ośrodku „Klimek” w Muszynie (woj. Małopolskie). 

Choć projekty te tętnią własnym i indywidualnym życiem, to udało się wspólnie zinte-
grować środowiska samorządowe i pozarządowe z obydwu gmin w obszarze dyskusji nad 
procesem konsultacji społecznych. Wymiana doświadczeń w kuluarach pomiędzy liderami 
społecznymi z obydwu środowisk samorządowych i pozarządowych uzupełniała zasłysza-
ne na szkoleniach treści w wymiarze praktycznego ich stosowania. 

W szkoleniach uczestniczyło łącznie 60-ciu uczestników: po 15-stu przedstawicieli 
sektora NGO z każdej z gmin oraz 15-stu z sektora samorządowego. Zajęcia prowadzo-
ne były z podziałem na 4 grupy. Prowadzący je: Beata Matyjaszczyk, Damian Zakrzew-
ski, Marcin Flis oraz Piotr Buczek to eksperci w dziedzinie prowadzenia konsultacji spo-
łecznych. Podczas szkoleń wdrażano program edukacyjny związany z szeroko rozumianym 
procesem konsultowania społecznego dokumentów planistycznych, ważnych z perspekty-
wy rozwoju lokalnego dla obydwu gmin. Program szkoleń uwzględniał również prezenta-
cję modelowych rozwiązań w tym aspekcie. Nie obyło się również bez testów wiedzy z ma-
teriału, z którym zapoznali się uczestnicy szkoleń. Poziom wyników potwierdził umiejęt-
ności trenerów prowadzących oraz w pełni zadowolił organizatora szkoleń. 

NOWOROCZNIE O SZKOLENIACH W ZAKRESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Za uczestnikami projektu kolejna dawka edukacji, bowiem na przełomie stycznia i lu-

tego 2014 r. odbyły się kolejne szkolenia z zakresu m.in. komunikacji oraz „Team Buldin-
gu”. Ostatni zjazd szkoleniowy przewidziany jest w marcu 2014 r. i będzie miał charak-
ter swoistego podsumowania, zaś wiodącym jego tematem szkoleniowym będzie zarządza-
nie konfliktem.

Wszystkie powyższe szkolenia mają charakter wyjazdowych, zaś w międzyczasie, od-
bywają się stacjonarne warsztaty dla grupy moderatorów procesu konsultacji, którzy będą 
liderami w praktycznych działaniach na rzecz tworzenia strategicznych dokumentów pla-
nistycznych. A jakie to będą dokumenty? Otóż Gmina Baranów Sandomierski zaplanowa-
ła, iż w ramach realizowanego projektu i otrzymanego wsparcia konsultacyjnie wypracuje 
dwa dokumenty: Strategię Rozwoju Gminy na lata 2015–2020 oraz w tych samych ramach 
czasowych opracuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Natomiast Gmina 
Klimontów wyraziła chęć wypracowania w ramach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kli-
montów na lata 2015–2020 oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  na lata 2014–2020. 

Przygotowanie merytoryczne, jakie dokonuje się w ramach szkoleń organizowanych przez 
Fundację Fundusz Lokalny SMK, a finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytet V – Dobre rządzenie, Dzia-
łanie 5.4 – Rozwój potencjału III sektora, Podziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego, 
jest gwarancją wysokiej jakości opracowań tychże dokumentów. Oby wdrażany (dzięki pro-
jektom) model konsultacyjny, zagościł na zawsze już w pracach społecznych obydwu gmin – 
czego życzą sobie zarówno Fundacja, jak i Gminy Klimontów oraz Baranów Sandomierski.

SPROSTOWANIE
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Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II od 1 sierpnia 2013 
roku  realizuje projekt „Nasza wiedza – nasza pasja” współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 
9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-
szanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trafił 
w samo sedno potrzeb placówki, 60 spośród 278 uczniów 
szkoły uczestniczy w zajęciach na basenie.

– Z przeprowadzonej przez pielęgniarkę szkolną anali-
zy stanu zdrowia uczniów, na podstawie kart zdrowia oraz 
rozmów z rodzicami wynika, że ponad 60 uczniów na 278 
uczęszczających do szkoły, ma wady postawy. 24 godziny 
nauki pływania to dobry początek procesu korekcji tych wad 
– zauważa Małgorzata Kordyka, dyrektor Gimnazjum.

W niedzielę 16 lutego 2014 r. w GOK Klimontów odbyło się seminarium pn. „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Spotkanie rozpoczęło się mszą św., podczas której homilię wy-
głosił Duszpasterz Sportowców Diecezji  Sandomierskiej ks. Zbigniew Kuras. Po zakoń-
czonej mszy św. goście udali się do GOK-u, gdzie zostali przywitani przez Wójta Gmi-
ny Klimontów Ryszarda Adama Bienia. Następnie wystąpili prelegenci. Krzysztof Dy-
wan przedstawił działalność rekreacyjno-sportową na terenie Gminy Klimontów. Jacek 
Łabudzki – sandomierski pediatra, jedyny Polak, który brał udział w najważniejszych ul-
tramaratonych w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach – opowiadał o swoich doświad-
czeniach związanych z uczestnictwem w biegach. Jak sam mówił, bieganie to dla niego nie 
tylko sposób na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, ale przede wszystkim sposób na ży-
cie. Natomiast Weronika Domoradzka – dietetyk – przybliżyła nam, jak się odżywiać 
aby długo i zdrowo żyć. Ostatni prelegent – Piotr Lipiec – mówił, jak ważne dla zdrowego 
stylu życia są zachowania prozdrowotne. Po bardzo ciekawych i pouczających wykładach 
uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie podczas degustacji zdrowej żywności. 

Organizatorami Seminarium byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Klimontowie, Gminny Ośrodek Kultury w Klimon-
towie, Klub Sportowy „Topór”, Urząd Gminy Klimontów – Promocja Gminy Klimontów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu „Nasza wiedza – nasza pasja”

ZAJĘCIA 
NA BASENIE 

Pływanie jest jednym ze sportów wszechstronnie roz-
wijających organizm. Ruch w wodzie pomaga harmonijnie 
kształtować ciało, przeciwdziała wadom postawy i otyłości. 
Zwiększa wydolność organizmu. Zajęcia na basenie mają 
pomóc opanować sztukę pływania, przełamać lęk przed 
głęboką wodą, wdrożyć uczniów do zachowania ostrożno-
ści podczas pobytu nad zbiornikami wodnymi. Mają rów-
nież rozbudzać zainteresowania uczniów, pomagać prze-
zwyciężać własne słabości i uwierzyć we własne siły, wska-
zywać atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

Zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości psy-
chofizycznych dzieci i młodzieży, uczniowie podzieleni są 

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie
zapraszają Społeczeństwo do udziału w obchodach

223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja
PROGRAM:
1140 – Zbiórka uczestników uroczystości przy budynku GOK w Klimontowie.
1200 – Msza św. w intencji Ojczyzny. Kościół Parafialny p.w. św. Józefa.
1310 – Manifestacja Patriotyczna przy Pomniku Powstańców Styczniowych,
  – Odegranie Hymnu Państwowego,
  – Wystąpienie Wójta Gminy Klimontów,
  – Okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych im św. Urszuli Ledóchowskiej
  – Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów,
1355 – Przejście pod Pomnik ppłk. Antoniego Wiktorowskiego Żołnierza Armii              
          Krajowej, złożenie wiązanek kwiatów.
1405 – Przejście pod Pomnik Walczących o Wolność w latach 1939-1945 r., złożenie           
   wiązanek kwiatów
1410 – Przemarsz Pocztów Sztandarowych i Delegacji ulicami Klimontowa na 
   Stadion LKS Klimontowianka w Klimontowie

Klimontowska Majówka 2014 stadion LKS Klimontowianka od 1800–100

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie
oraz

Społeczeństwo Konar i Konar-Kolonii
zapraszają 11 maja 2014 roku

na Uroczystości Patriotyczne z okazji 99 rocznicy
Bitwy pod Konarami Legionów J. Piłsudskiego

Program uroczystości:
1430 – Koncert Pieśni Patriotycznych 
1500 – Msza Święta Polowa, a następnie po odśpiewaniu Hymnu Państwowego
   i powitaniu uczestników uroczystości przemówienie okolicznościowe 
   Wójta Gminy Klimontów, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy 
   obelisku, Apel poległych z udziałem Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
   Salwa Honorowa oraz prezentacja Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu 
   Kawalerii im. XIII Pułku  Ułanów Wileńskich

Po części oficjalnej:
1700 - Przemarsz uczestników do remizy OSP Konary i wspólny posiłek
1800 - Konarska Majówka
Autokary zostaną podstawione na plac Jana Pawła II w Klimontowie o godz. 1345

na dwie grupy po 30 osób każda oraz wyposażeni w pa-
kiet akcesoriów basenowych: czepek, okulary, ręcznik, tor-
bę. Każdy uczestnik weźmie udział w 12 wyjazdach po 2 
godziny zajęć. Uczestnicy nie ponoszą w zawiązku z wy-
jazdem żadnych kosztów, mają zapewnioną opiekę ratowni-
ków, nauczycieli i transport.

Uczniowie podczas zajęć poprzez zabawy oswajają się 
z wodą, pod okiem instruktora nabywają umiejętności pły-
wania , doskonalą  pływanie, bawią się, korzystają z atrak-
cji, którymi dysponuje basen m. in. zjeżdżalni.

Zajęcia na basenie cieszą się wśród młodzieży ogrom-
nym zainteresowaniem.
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się 28 grudnia 2013 r. Gala Sty-
pendialna 2013. Galę poprowadzili:  Elżbieta Mazur z Urzędu Gminy Klimontów wraz 
z Krzysztofem Zielińskim – dyrektorem I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu. 
Konferansjerzy rozpoczęli tegoroczne uroczystości witając przybyłych gości m. in. Jana Pel-
czara – Zastępcę Miasta i Gminy Baranów Sandomierski i jednocześnie członka lokalnej 
grupy sponsorskiej, Wiesława Ordona – Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba a zarazem 
szefa lokalnej grupy sponsorskiej, Zygmunta Żołądzia – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba i zarazem członka lokalnej grupy sponsorskiej, Wiesławę Skowrońską – Re-
daktora Naczelnego „Tygodnika Nadwiślańskiego” i jednocześnie szefową Komisji Stypen-
dialnej 2013 oraz wolontariuszy, stypendystów, beneficjentów programów Fundacji Fundusz 
Lokalny SMK z powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego.

Po krótkim wstępie Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia, Prezes Zarządu FFL 
SMK Stanisław Baska przybliżył zebranym m. in. historię powstania Fundacji, opowie-
dział o aktualnych programach oraz realizowanych projektach a także przedstawił Part-
nerów Fundacji. Następnie Redaktor Naczelna „Tygodnika Nadwiślańskiego”, Prezes Za-
rządu Fundacji, Wójt Gminy Klimontów oraz szefowie lokalnych grup sponsorskich wrę-
czyli dyplomy Stypendystom, życząc im samych sukcesów w nauce oraz dalszej aktywno-
ści w życiu społecznym. Stypendia pomostowe to inicjatywa Polsko–Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowana przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczości w Łodzi, której 
Fundacja SMK jest jednym z partnerów lokalnych. W każdej z gmin Fundusz stypendialny 
wspierają lokalni sponsorzy (samorządy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, osoby prywatne, 
szkoły). Stypendia Fundacji Fundusz Lokalny SMK są przyznawane osobom, które uzy-
skały najwyższą średnią na egzaminie maturalnym, pochodzącym z rodzin gorzej sytu-
owanych finansowo, a także angażującym się w życie lokalnych społeczności. W ten spo-
sób są nagradzani młodzi ludzie, którzy potrafią godzić naukę z pracą społeczną z życiem 
obywatelskim. Stypendyści otrzymali na pierwszy rok studiów po 5 tysięcy złotych. 

W gronie nagrodzonych znaleźli się: Karolina Ciba z gminy Zaleszany, Agnieszka 
Wargacka, Hubert Wilk, Piotr Filip Sadecki z gminy Nowa Dęba, Patrycja Szubstar-
ska z gminy Samborzec, Dorota Drzewińska z gminy Baranów Sandomierski oraz Wero-
nika Maj i Anna Soja z gminy Klimontów. Są to osoby nie tylko osiągające najlepsze wy-
niki w nauce ale też uzdolnione artystycznie, uczestniczące w przeglądach, współpracują-
ce z placówkami opiekuńczymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnych spo-
łeczności, a także honorowi dawcy krwi.

Kolejnym punktem było symboliczne podpisanie umów FFL SMK z gminnymi lidera-
mi grup sponsorskich. Przedstawicielem społeczności Nowej Dęby został Burmistrz Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, Baranowa Sandomierskiego – Burmistrz Gminy 
Baranów Sandomierski Jacek Hynowski, którego na tegorocznej Gali reprezentował Jan 
Pelczar, grupę zaleszańską reprezentował Sebastian Nabrzeski – sekretarz Gminy, gmin-
nym koordynatorem z Samborca została Agnieszka Rzepka – przedsiębiorca, wykładow-

ca akademicki, zaś w Klimontowie powstały 2 grupy sponsorskie, których szefami zostali: 
Maria Kubik – Dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Klimontowie i Ryszard 
Bień – Wójt Gminy Klimontów.

Po rozdaniu certyfikatów i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście, wskazując na hi-
storię i własne doświadczenia związane ze stypendiami:  burmistrz Wiesław Ordon, za-
stępca burmistrza Jan Pelczar oraz stypendysta Festiwalu Miasto Młodych Artystów i jed-
nocześnie stypendysta programu Agrafka – Błażej Pałkus.

Następnie Katarzyna Młyniec, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bara-
nowie Sandomierskim wspólnie z młodymi liderami lokalnych grup przedstawiła gościom 
tegoroczne projekty „Wygraj w Tysiąca 2013”. Młodzi liderzy z rąk trenera programu „Mło-
dzi gniewni dla nas pewni” Jacka Piwowarskiego i Prezes Fundacji otrzymali certyfikaty 
ze oraz z konkursu „Wygraj w Tysiąca 2013”. Tegoroczni Stypendyści z rąk Prezesa Funda-
cji Stanisława Baski otrzymali zaproszenia do Klubu Stypendysty. Później goście i młodzi 
ludzie dowiedzieli się co ich czeka w programach młodzieżowych w roku 2014.

Z najlepszymi życzeniami dla liderów i miłych gości zespoły działające przy GOK Kli-
montów wykonały Koncert Świąteczno-Noworoczny. Po koncercie goście zostali zaprosze-
nie na skromny poczęstunek.

GALA STYPENDIALNA 2013
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Stwierdzenie, że każdy Polak powinien 
znać choć część historii swojego kraju jest 
bezsporne. Świadczy to o naszej przynależ-
ności do narodu, patriotyzmie, ale także i 
o naszej dojrzałości według przysłowia „nie 
znać historii to zawsze być dzieckiem”. 

W tym właśnie celu – poznania całkiem 
niedawnej, bo pochodzącej z okresu II woj-
ny światowej historii Polski – udaliśmy się 
15 października 2013 r. na wycieczkę tra-
są Kraków–Oświęcim.  W wycieczce wzię-
ło udział w sumie 39 uczniów z klas Ia LO, 
IIIa, IIIb LO i IV THM pod opieką pani Ur-
szuli Maj i pani Anny Szczypińskiej. 

Pierwszym jej punktem  było zwiedza-
nie krakowskiej Fabryki Schindlera. Po mu-
zeum poruszaliśmy się z pomocą przewod-
nika, który  w bardzo merytoryczny, a za-
razem jasny i ciekawy sposób przedstawił 
nam sytuację Polaków i Żydów krakow-
skich pod okupacją niemiecką. Samo mu-
zeum wywarło na nas ogromne wrażenie. 
Wierne autentyzmowi miejsc i zdarzeń mi-
nionych, niezwykle realistycznie odzwier-
ciedla czasy wojennego miasta dzięki na-
gromadzeniu wielu materiałów filmowych, 
fotografii , przedmiotów imitujących dawne 
życie. Liczne wystawy, które mieliśmy oka-
zję oglądać, zostały przygotowane z dbało-
ścią o każdy szczegół. I tak zobaczyliśmy 
rekonstrukcje ówczesnego domu mieszczań-
skiego, gabinetu samego Oskara Schindle-
ra, obozu koncentracyjnego, getta krakow-
skiego, dworca i wiele, wiele innych, co po-
zwoliło nam poczuć atmosferę tamtych dni i 
świadomiej spojrzeć na czasy okupacji. 

Po opuszczeniu fabryki, w podniosłych i 
jednocześnie refleksyjnych nastrojach uda-
liśmy się w okolice Wawelu, gdzie mieliśmy 
czas na posilenie się i krótki spacer po pięk-
nym, krakowskim rynku.  Następnie poje-
chaliśmy autokarem do Oświęcimia oddalo-
nego od Krakowa o około 70 km. Zwiedza-
nie dawnego niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego stanowiło ostatni i zarazem główny 

SZLAKIEM OFIAR OKUPACJI
punkt naszej wycieczki. Było wspaniałym, 
namacalnym uzupełnieniem tego, czego do-
wiedzieliśmy się rano w czasie wizyty w 
Fabryce Schindlera. Zwiedzanie obozu Au-
schwitz I rozpoczęliśmy przejściem przez 
sławetną bramę z prześmiewczym napisem 
„Arbeit macht frei”. Już samo jej przekro-
czenie było dla nas wielkim przeżyciem, 
ponieważ uświadomiło nam realność tam-
tych okrutnych wydarzeń, których istnienie 
w ogóle trudno pojąć. Wejście do baraków 
jeszcze bardziej pogłębiło to doznanie: wi-
dok sterty włosów, butów, walizek, rzeczy 
codziennego użytku , fotografii wstrząsnął 
każdym z nas. Towarzyszące temu komen-
tarze pani przewodniczki, najpierw o doko-
nywanej selekcji więźniów, a później o pro-
wadzeniu ich do komór gazowych, przepro-
wadzaniu eksperymentów na kobietach, za-
bijaniu niewinnych dzieci, uświadomiły 
nam ogrom zła i okrucieństwa, jaki się do-
konał w tamtych latach.

Następnie udaliśmy się do sąsiedniej 
Brzezinki, gdzie Niemcy dobudowali drugą  
część obozu Auschwitz II–Birkenau, jeszcze 
większą od poprzedniej, aby móc dokony-
wać mordów na większą skalę. Na ogromnej 
przestrzeni znajdowały się drewniane bara-
ki, w rzeczywistości przeznaczone dla koni; 
bez okien, duszne, ciemne, zimne budziły w 
nas grozę i  przejmujący smutek. To okrut-
ne, jak niszczono wtedy godność człowie-
ka, odbierano mu prawo do życia, szczęścia 
i wolności według „chorej” teorii  stworzo-
nej przez spaczony umysł jednego człowie-
ka, a powielanej przez wielu.

Do domu powracaliśmy w zadumie nad 
tym, czego doświadczyliśmy w ciągu tego 
dnia. Był to dzień przepełniony ważnymi 
wartościami takimi jak naród, wolność, to-
lerancja, pokój czy sprawiedliwość, a zara-
zem piękna lekcja historii. Historii, która 
zmusza do refleksji nad wartością własnego 
życia i uczy, jak je godnie przeżyć.

MARTA I MAŁGORZATA KILARSKIE

Od 5 lutego br. mieszkańcy Gminy Klimontów  mogą ko-
rzystać z siłowni otwartej w budynku GOK w Klimontowie. 
Do dyspozycji klientów jest sala do ćwiczeń (pow. ok. 100 m 
kw.), gdzie znalazło się miejsce na nowoczesny i profesjonal-
ny sprzęt zarówno do ćwiczeń siłowych jak i cardio.

Swoją ofertę siłownia kieruje do osób pragnących aktyw-
nie spędzać czas, w dobrej atmosferze poprawiać kondycję 
i samopoczucie oraz zadbać o własną sylwetkę. Wszystkie 
urządzenia są w pełni bezpieczne i łatwe w obsłudze. Różno-
rodność stanowisk stwarza idealne warunki do treningu ob-

SIŁOWNIA 
JUŻ ZAPRASZA

wodowego jak i aerobowego. Dostępne są maszyny cardio: 
bieżnie, orbitreki, rowerki treningowe, a także steper – umoż-
liwiając poprawę wydolności organizmu. Sprzęt ten cieszy 
się dużym zainteresowaniem ćwiczących, w szczególności 
wśród pań. Siłownia jest dostępna od poniedziałku do soboty 
w godz. 1700 – 2100 pod okiem wykwalifikowanej kadry. 

Gminna Siłownia w Klimontowie powstała dzięki przy-
chylności i środkom finansowym z Funduszu Sołeckiego 
miejscowości Klimontów  i Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Klimontowie.
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Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa” jest autorem 
wystawy wielkanocnej, eksponowanej od 1 do 11 kwiet-
nia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. 
Na wystawie można podziwiać niezwykle kolorowe pisan-
ki, wiosenne kwiaty, wielkopostne palmy, koguty, łabę-
dzie i słowiki, wykonane na  szydełku, a pisanki metodą 
decoupage.

Przyleciały już bociany,
Wróciły białe łabędzie.
Zakrzów w zamku zakochany,
Ale na śniadaniu Pokrzywianka będzie.
Na dębowym stole w bibliotece nie pachnie koperkiem 

świąteczny barszczyk, święcone jajko i kiełbaska lecz oczy 
zwiedzających radują barwne pisanki, cudownie haftowane 
ptaszki i wiosenne sasanki oraz niezwykle urokliwe palmy, 
które urzekają swym pięknem i finezją.

Wśród zwiedzających wystawę w bibliotece byli jej sta-
li czytelnicy, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, plasty-
cy i dziennikarze konkurencyjnych czasopism wojewódz-
twa świętokrzyskiego.

Szkoda, że wystawa była czynna tylko do 11 kwietnia, 
mówią miłośnicy sztuki ludowej, zachowanej w polskiej 
tradycji i niepowtarzalnych wzorach cudownych zakrzow-
skich pisanek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie życzy 
wszystkim Czytelnikom Radosnych Świąt Wielkanocnych. 

ROSAMOND

WIELKANOCNA WYSTAWA

SANDOMIERSKIE ŚNIADANIE
W sandomierskim Zamku odbyło się 5 kwietnia 2014 r. po raz pięt-

nasty uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Podczas tegorocznego wy-
darzenia gminę Klimontów reprezentowało Kółko Rolnicze z Pokrzy-
wianki z Wójtem Gminy Klimontów Ryszardem Adamem Bieniem 
na czele.

Gości powitała bardzo serdecznie Ewa Słotwińska – pełniąca obo-
wiązki dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W Sali Ry-
cerskiej na Zamku w Sandomierzu do świątecznego stołu zasiadło po-
nad 100 osób – między innymi politycy, przedstawiciele władz woje-
wódzkich i powiatowych, pracownicy instytucji kultury i nauki. Gmi-
ny powiatu sandomierskiego zaprezentowały wachlarz lokalnych ob-
rzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

Za sprawą Śniadania Wielkanocnego goście mogli nie tylko po-
próbować wielkanocnych potraw z białym barszczem z jajkiem i kieł-
basą na czele. Można było również podziwiać kosze wielkanocne, pal-
my, baranki, czy pisanki wykonane najróżniejszą techniką. Zwyczaje 
i obrzędy wielkanocne przybliżyły zebranym zespoły ludowe z terenu 
powiatu sandomierskiego.

Sobotnie, jubileuszowe XV Śniadanie Wielkanocne, odbyło się 
w atmosferze wzajemnej serdeczności.

ZDJĘCIA MARCIN MAJ
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MISTERIUM
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku o godz. 1930 rozpoczęło się przedstawie-

nie Misterium Męki Pańskiej. Inscenizacja przygotowana przez wikariusza klimontowskiej 
parafii - ks. Pawła Piędzio oraz miejscową młodzież zgromadziła rzesze wiernych, którzy 
w ten sposób chcieli rozpocząć przeżywanie Wielkiego Tygodnia. 

Misterium rozpoczęło się na schodach przed kościołem parafialnym. Ta monumental-
na budowla, kolorem kamienia przypominająca budowle Ziemi Świętej stanowiła dosko-
nałą scenografię dla przedstawianych wydarzeń biblijnych. Przedstawienie rozpoczęło się 
od ukazania fragmentów nauczania i cudów Jezusa Chrystusa, następnie spisku faryzeuszy 
i uczonych w Piśmie. Bardzo realistycznie ukazany był sąd Piłata, scena biczowania i cier-
niem ukoronowanie. Właściwie dobrana muzyka oraz odpowiednie stroje, w których wy-
stępowali odtwórcy poszczególnych ról powodowały, że łatwo było przenieść się myślą do 
czasów biblijnych. Droga krzyżowa wiodła spod kościoła parafialnego na wzgórze  klasz-
torne. Tam, obok kościoła klasztornego, odegrana była scena ukrzyżowania, złożenia do 
grobu i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Po zakończeniu przedstawienia do zgromadzonych wiernych przemówił ks. proboszcz 
Henryk Hendzel, który przypomniał jak ważne i zbawienne jest właściwe przeżywa-
nie męki Pana Jezusa, a następnie podziękował ks. Pawłowi, młodzieży oraz instytucjom 
wspomagającym realizację tego misterium: strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Wszyscy wymienieni zostali przez publiczność obficie na-
grodzeni oklaskami, na zakończenie zaś ks. Paweł - odtwórca roli Pana Jezusa, udzielił 
wszystkim zebranym błogosławieństwa.

KS. ROBERT CAPAŁA
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II ŚNIADANIE 
WIELKANOCNE 

W KLIMONTOWIE
W sobotnie przedpołudnie 29 marca br. Gmina Klimontów wraz z Gminnym Związ-

kiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie zorganizowała II Śniada-
nie Wielkanocne Gminy Klimontów, uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje wielka-
nocne i obyczaje lokalne.

Spotkanie przebiegało w świątecznej scenerii okolicznościowych stroików i bukietów 
kwiatów. Po krótkim powitaniu przybyłych gości Prezes GZRKiOR Janina Luzak ogłosiła 
konkurs na najładniejszy stół wielkanocny. Jedenaście Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzy-
szenie „Razem dla Zakrzowa” z terenu naszej gminy zaprezentowało swoje stoły wielkanoc-
ne. Prezentowane stoły przygotowane przez członkinie KGW uginały się od pyszności. Śnia-
danie wielkanocne nie mogło się obyć bez tradycyjnego białego barszczu z jajkiem i kiełbasą 
przygotowanego przez Kółko Rolnicze w Pokrzywiance. Po degustacji nastąpiło ogłoszenie 
wyników konkursu. Komisja mając duży problem z wybraniem jednego najładniejszego sto-
łu postanowiła przyznać wyróżnia dla wszystkich. W Śniadaniu Wielkanocnym wzięli udział 
m.in. Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, radni Gminy 
Klimontów: przewodniczący Rady Jan Rębacz, Gustaw Borycki, Ewa Gajewska, Edyta 
Michta, Wacław Gach, Mirosław Szeląg, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, 
dyrektor GBP w Klimontowie Edyta Lesiak-Nawrocka, dyrektor PSP Klimontów Elżbieta 
Czajkowska oraz Prezes RZRKiOR w Sandomierzu Maria Sokal. 

ZDJĘCIA OLIWIA POTOCKA
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ODSZEDŁ 
HENRYK 

KOSMACIŃSKI

Z żalem zawiadamiamy, że 2 kwietnia 2014 r. odszedł na 
Wieczny Odpoczynek Henryk Kosmaciński, autor wierszy, 
które ukazywały się na łamach naszego czasopisma. Jego 
ostatnie dwa wiersze publikujemy w tym numerze.

Wyrazy współczucia składamy Żonie, Dzieciom i Wnukom. 
Redakcja Głosu Klimontowa

Henryk Kosmaciński

POŻEGNANIE
Żegnam Cię
Ziemio Kielecka
coś mnie zrodziła
i wychowała
i zawód szkolnego
do ręki mi dałaś
w pięknym Sandomierzu.
Dzięki za chwile
w młodości spędzone,
które na zawsze 
zostały w mym sercu.
Wspominam mile 
wakacje spędzone
i snopki we żniwa
w mendle układane.
Zapachy skowronków
smażone co ranka
i pianie koguta
o wczesnym poranku.
I ciebie piękna
Ziemio Bytowska
coś mnie przyjęła
i pracę dałaś
by piękność tej Ziemi 
znów królowała.
W zaświaty zabiorę
szum rozległych
grzybodajnych lasów
i sznur trzcin wysmukłych
w czystej toni jezior.
W Hadesie będę
wspominał mile
przeżyte tu lata
spotkania z byłymi
uczniami po latach.
Ja o Was pamiętam
uroki tych Ziem 
zawsze podziwiałem
i opiewać będę
choć będę w zaświatach.

Wycieczka Liderów „Rolnik Roku 2014”, studentów 
Akademii Rolniczej i Liceum Rolniczego w Krakowie oraz 
przodujących rolników województw świętokrzyskiego i ma-
łopolskiego odbyła się od 29 marca do 1 kwietnia br., a zo-
stała zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i biuro poselskie europosła dr Czesława 
Siekierskiego.

Uczestnicy wycieczki spotkali się z europosłem dr Cze-
sławem Siekierskim oraz posłem Jarosławem Kalinow-
skim w Parlamencie Europejskim. Zwiedzili ponadto mia-
sto, podziwiając jego piękne zabytki architektury sakral-
nej i świeckiej, prześliczną gotycką katedrę (flamandzki go-
tyk dekoracyjny) z rzeźbami świętych wyeksponowanych na 
ścianach zewnętrznych kościoła, ratusz miejski, pałac kró-
lewski i kamienice kupców. W katedrze turyści byli urzecze-
ni obrazem Rubensa przedstawiającym „Zdjęcie Chrystu-

WYCIECZKA 
DO BRUKSELI

sa z Krzyża”, ponadto „Ikoną z Kijowa” – nieznanego auto-
ra z XV w. Program wycieczki obejmował także zwiedzanie 
Brugii, nazywanej przez historyków sztuki drugą Wenecją, 
dzięki niezwykle urokliwym zabytkom, kanałom wodnym 
oraz cudownej przyrodzie, szczególnie w porze wiosennej.

Uczestniczki wycieczki były pod wrażeniem magiczne-
go smaku brukselskich czekoladek i słodyczy wyrabianych 
przez prywatnych producentów, co u nas w Polsce jest nie 
do pomyślenia. Panowie woleli raczej skupić się na degu-
stacji kuflowego piwa i znacznie mocniejszych trunków, zaś 
nieliczni tylko uczestnicy wycieczki byli pod wrażeniem 
wyszukanych smaków francuskiego wina z górnej półki.

Wycieczka zakończyła się kolacją z udziałem europosła 
dr Czesława Siekierskiego i posła Jarosława Kalinowskiego 
w restauracji Colmar przy ulicy Boulevard de la Woluwe.

ROSAMOND

W ZSZ w Klimontowie odbyła się 11 kwietnia br. XVII 
edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia 
2014”. Tematyka Festiwalu wpisująca się w okres przy-
gotowania duchowego Polaków do kanonizacji Jana Paw-
ła II, zmobilizowała młodzież szkoły do większego zaan-
gażowania się w śledzenie życia i działalności wielkiego 
Polaka, który jest autorytetem dla współczesnych młodych 
ludzi.

Tematem programu byli święci Narodu Polskiego wy-
niesieni na ołtarze przez Papieża Polaka. Spośród dziewię-
ciorga Polaków kanonizowanych przez Jana Pawła II, bo-
haterami Festiwalu młodzi uczynili troje świętych: Mak-
symiliana Marię Kolbego, Alberta Chmielowskiego, zna-
nego jako brata Alberta, Urszulę Ledóchowską oraz cha-

ryzmat błogosławionego Papieża Polaka, który 27 kwiet-
nia b.r. dołączy do grona polskich świętych.

Uczniowie zaprezentowali sylwetki świętych w bar-
dzo ciekawej artystycznej formie: w obrazie plastycznym, 
wzbogaconym słowem wiązanym, w utworach poetyckich 
i muzycznych oraz prezentacji multimedialnej.

Na uroczystości przybyła Kapituła Festiwalu ze Stalowej 
Woli w składzie: Alicja Szewczyk i ks. Bogdan Krempa – 
duszpasterz akademicki i diecezjalny wizytator katechetycz-
ny, ponadto telewizja STELLA oraz dyrektorzy i nauczyciele 
miejscowych szkół. Program został przyjęty z wielkim entu-
zjazmem i aprobatą, a młodzi po raz kolejny dała świadectwo 
wiary, piękny przykład właściwej postawy chrześcijańskiej.

ZDJ. KS. ROBERT CAPAŁA

EUTRAPELIA
FESTIWAL KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
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Wszyscy, niezależnie od swojego stosunku do przemian na Ukrainie, intuicyjnie czu-
ją, że wydarzenia na kijowskim Majdanie były kolejnym przełomowym momentem w hi-
storii naszego kontynentu.

Ukraińcy postanowili uwolnić swój kraj od korupcji, zmienić mafijne struktury pań-
stwa na takie, które będą stwarzać warunki do rozwoju i zapewnią poczucie bezpieczeń-
stwa swoim obywatelom – tak deklarowali w trakcie rozmów z nami.

Każdy przewrót ma swoich inspiratorów i patronów w innych stolicach lub tajnych sie-
dzibach. Oceniać będą to historycy i publicyści, my natomiast w Kijowie spotkaliśmy lu-
dzi, którzy mimo wielu niedogodności i braków, z dnia na dzień, pod silnym naporem Ber-
kutu, stawali się lepiej zorganizowani i coraz bardziej wierzyli w zwycięstwo. 

Ich determinacja zrobiła na nas ogromne wrażenie. Jednak tym, co okazało się być 
największym spoiwem była silna religijność Ukraińców, przejawiająca się między innymi 
w wielogodzinnych, często całonocnych modlitwach. Rozdano tysiące różańców, prawo-
sławni uczyli się katolickich modlitw. Niezwykła mobilizacja i jedność kościołów chrze-
ścijańskich w Kijowie stały się symbolem protestów na Majdanie. Ta jedność miała swój 
realny wymiar, przede wszystkim w budowie struktur medycznych i dawaniu schronienia 
protestującym.

W kościele św. Aleksandra został zorganizowany szpital polowy z salą operacyjną, po-
dobnie jak w innych świątyniach chrześcijańskich w okolicach Majdanu Niepodległości. 
Spotkaliśmy się tam z biskupem Stanisławem Szyrokoradiukiem.

Biskup na wstępie podkreślił wielkie zaangażowanie ludzi, którzy masowo oddawa-
li krew dla rannych. W większości ludzie mieli rany od granatów hukowych i poparzeń. 
W czwartek rano pojawili się pierwsi ranni po postrzale z ostrej amunicji. Milicja atakowa-
ła również służby medyczne, które tworzyli młodzi ludzie będący zawsze wyraźnie ozna-
kowani czerwonym krzyżem na białym tle.

Mimo tragicznej sytuacji i niebezpieczeństwa bp. Szyrokoradiuk dostrzegł coś, co, jak 
sam stwierdził, pociesza. – Jestem bardzo dumny. Nigdy nie myślałem, że Ukraina może się 
tak zorganizować, że taka jest ofiarna. Modlimy się razem i to wszystko zjednoczyło nas. 
(…) Dzielą się ludzie wszystkim, duchowym życiem, bo modlitwa nas jednoczy, dzielą się 
jedzeniem, ubraniem i dzielą się zdrowiem. Biskup podkreśla, że wszystkie konfesje zjed-
noczyły się i wspólnie modliły na Majdanie.

Zapytaliśmy o szanse na pojednanie między Ukraińcami, którzy bronili się na baryka-
dach, a tymi, którzy ich atakowali. – Ukraina jest zdolna wybaczyć. (…) Nie chcemy żadnej 
zemsty, nie chcemy przelania krwi. Oczywiście za zbrodnie trzeba odpowiedzieć, ale we-
dług prawa. (…) Każdy musi odpowiadać za swoje czyny. Przebaczenie jest zawsze zwią-
zane z przyznaniem winy. Człowiek, który przyzna się do swojej winy zasługuje na przeba-
czenie – powiedział biskup.

Doskonałym potwierdzeniem jego słów jest historia grupy funkcjonariuszy Berkutu, 
którzy czekali na rozkaz m.in. zaatakowania kościoła św. Aleksandra. Ostatecznie go nie 
wykonali, za co zostali poczęstowani jedzeniem i ciepłymi napojami. O takich historiach, 
obok tych tragicznych, można było usłyszeć w różnych miejscach Kijowa, co dawało na-
dzieję, na zakończenie bratobójczych walk. Ostatecznie protestujący zwyciężyli. Jednak 
jest to dopiero początek ich prawdziwej walki o niepodległość. Imperialna polityka Mo-
skwy nie zakłada utraty wpływów na Ukrainie.

Teraz państwo pogrążone w chaosie i destabilizacji musi jeszcze bardziej się zjedno-
czyć. Jest to wielkie wyzwanie dla elit i duchownych całego narodu Ukraińskiego.  Polacy 
powinni mieć nadzieję, że Ukraina nie będzie w najbliższych latach budować swojej toż-
samości narodowej na dorobku Stepana Bandery i band UPA.  My wkrótce wracamy na 
Ukrainę zobaczyć jak mieszkańcy radzą sobie w nowych, skrajnie niekorzystnych warun-
kach.

TEKST: WOJCIECH MAJSNER, ZDJĘCIA: JAKUB PRZYBYLSKI

WWW.UKRAINA.THEBLACKSTORK.COM

KIJÓW – KOŚCIÓŁ W TRAKCIE REWOLUCJI
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W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24 grudnia o godz. 23:00 w blasku ognisk w XVII-
-wiecznej kaplicy Betlejemskiej – do niedawna jedynym w Polsce obiekcie sakralnym no-
szącym wezwanie Narodzenia Pana Jezusa – została odprawiona przez proboszcza parafii 
Goźlice ks. Stanisława Wdowiaka jedyna i niepowtarzalna liturgia Pasterki. W tym samym 
czasie odbywała się Pasterka w Betlejem.

Mszę św. poprzedziła inscenizacją przyjazdu i pokłonu Trzech Króli przed dzieciąt-
kiem Jezus. Monarchowie przybyli do szopki z trzech stron. W ich role wcielili się Walde-
mar Chuchnowski, Marcin Mucha i Piotr Leszczyński. W rolach Maryi i św. Józefa wy-
stąpili Patrycja Leszczyńska i Piotr Wójcik. W trakcie liturgii kolędy i pastorałki śpiewał 
zespół Wiarus oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia wokalno-muzyczne do GOK w Kli-
montowie. Po Pasterce Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień złożył wszystkim świątecz-
ne życzenia. Podziękował również Rafałowi Staszewskiemu za przygotowania i organi-
zację Pasterki przez ostatnie kilka lat, wręczając mu upominki: specjalne wydanie książki 
Bolesława Prusa „Lalka” oraz okolicznościowe numizmaty. 

Wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie składania życzeń wszyscy mogli podziwiać pokaz fa-
jerwerków, a św. Mikołaj rozdawał łakocie. Pasterkę uświetniła żywa szopka przygotowa-
na przez mieszkańców okolicznych wsi. W trakcie uroczystości członkowie Stowarzysze-
nia „Nasze dziedzictwo Ossolin” zbierali datki na odnowienie barokowej figury Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem. Każdy, kto złożył ofiarę na ten cel, w formie podziękowania otrzy-
mał widokówkę z zabytkami Ossolina bądź kalendarzyk na 2014 rok. W tym roku udało 
się zebrać ok. 750 zł. Z zebranych w ubiegłym roku datków udało się wykonać kopię obra-
zu znajdującego się w niszy ołtarzowej Kaplicy Betlejemskiej, który namalowała Korne-
lia Paczkowska. Oryginalny obraz uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku niesprzyjają-
cych warunków w kaplicy.

Współorganizatorami tegorocznej Pasterki byli Parafia Goźlice, GOK Klimontów i Sto-
warzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”.

W ubiegłym roku kręcone były zdjęcia do filmu promocyjnego o Ossolinie, który przy-
gotował Jakub Przybylski.

PASTERKA 
W BETLEJEM

Rosamond

KACZEŃCE NAD WODĄ

Misi Terczyńskiej

Moje złote kaczeńce, kwiaty cudnej młodości
Wiosenne żagle szczęścia w magicznym ogrodzie.
Na szmaragdowych liściach, w krainie miłości
Z naszymi marzeniami pływają po wodzie…

Moje łąki góreckie, mgłami nocy spowite –
Rozciągnięte nad starej Koprzywianki brzegami.
Szumią pieśń o miłości w białych liliach ukrytej
I złocistych kaczeńcach nad modrymi wodami.

Moje wierzby i olchy wiecznie młode, zielone
W księżycowych promieniach i gwieździstej koronie.
Pochylone nad rzeką, śpiewem ptaków budzone
Szumią pieśń o miłości i dziewczynie w welonie.

Moje białe łabędzie, ptaki pierwszej miłości
Pływające obłoki po błękitnej wodzie …
Wśród złocistych kaczeńców, kwiatów naszej młodości
Widzę cień mojej muzy w romantycznym ogrodzie.
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KONCERT ŚWIĄTECZNO–NOWOROCZNY
W sali widowiskowej Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Kli-
montowie odbył się 5 stycznia 
2014 roku Koncert Świąteczno–
–Noworoczny. 

W bajecznej scenografii 
uzupełnionej projekcją mul-
timedialną i niepowtarzalny-
mi efektami świetlnymi bardzo 
licznie zgromadzona publicz-
ność mogła uczestniczyć w peł-
nym ciepła i radości widowi-
sku, którego „gwiazdami” były 
dzieci i młodzież z formacji ar-
tystycznych działających przy 
GOK, tj. zespołów tanecznych 
„GEST” i Gminnego Studio 
Piosenki i Muzyki.

Koncert rozpoczął się o go-
dzinie 15:00 i tradycyjnie był 
prezentem Noworocznym dla 
rodziców dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia do Gminne-
go Ośrodka Kultury, a o godzi-
nie 18:00 został powtórzony dla 
wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Klimontów. 

Każdy z tych koncertów 
kończył się serdecznymi życze-
niami noworocznymi.

Zachowania prozdrowotne są czynnościami i nawyka-
mi, stanowiąc czynnik utrwalający i ulepszający zdrowie. 
Źródłem zachowań są postawy i porządek wartości, nabyte 
w domu rodzinnym i środowisku społecznym. Do podsta-
wowych kategorii zachowań prozdrowotnych należą te, któ-
re związane są ze zdrowiem fizycznym, psychospołecznym, 
prewencją zdrowia i niepodejmowanie zachowań antyzdro-
wotnych. Do typowych zachowań prozdrowotnych należą: 
aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, hartowanie, 
dbałość o ciało, nie denerwowanie siebie i innych, bezpiecz-
ne zachowanie się w szkole, pracy i życiu codziennym.

Proces kształcenia zachowań prozdrowotnych, jako sil-
nie uwarunkowany czynnikami środowiskowymi, należy 
rozpocząć w 3-4 roku życia dziecka. Szczególnie zdolność 
odczuwania smaku, zapach, wyglądu pożywienia, higieny, 
aktywności ruchowej. Zatem w każdym kroku życia dziec-
ka jakże ważna jest edukacja zdrowotna. Dla prozdrowot-
nego stylu życia dużą rolę dla dzieci i młodzieży odgry-
wa dom, rodzina, otoczenie, szkoła. Rodzina ma za zada-
nie swoim potomkom przekazywać tradycje, system warto-
ści, uczyć tego co jest „dobre, a co złe”, wpajać zachowania, 
wzory, zasady i zachęcać najmłodszych do aktywności ru-
chowej, która powoduje prawidłowy rozwój dziecka i wpaja 
od najmłodszych lat pozytywne nawyki. Wychowanie proz-
drowotne polega na tym by tak wychowywać, aby każdy 
chciał i umiał zdrowie doskonalić, chronić, ratować. Każ-
de działanie zmierzające do zapobiegania chorobom i ich 
likwidowania jest działaniem na rzecz zdrowia. Najważ-
niejszym okresem dla kształcenia zachowań prozdrowot-
nych jest dzieciństwo i młodość. Kształtują się one w pro-
cesie socjalizacji pod wpływem różnorodnych czynników 
i wzorców osobowych w domu, przedszkolu, szkole, gru-
pie rówieśniczej, społeczności prozdrowotnych przez osoby 
znaczące dla dziecka i młodego człowieka. Krytyczny dla 
kształcenia zachowań prozdrowotnych jest okres dojrzewa-
nia, w którym utrwalają się nabyte wcześniej zachowania, 
a jednocześnie pojawia się wiele zachowań ryzykownych, 
często kumulujących się. Niektóre z nich po fazie ekspery-
mentowania zanikają, ale u części dzieci i młodzieży trwa-
ją i utrwalają się. Zmiany które dokonują się w okresie doj-
rzewania decydują o tym czy młodzież wnosi w swe doro-
słe życie zasady, czy czynniki ryzyka dla zdrowia własne-
go i innych ludzi.

Środowisko najbliższe dziecku pełni rolę profilaktycz-
ną i promującą zdrowie, może stworzyć warunki korzyst-

ne dla rozwoju zdrowia, ale również temu rozwojowi szko-
dzić. Naczelnym zadaniem wychowania prozdrowotne-
go jest aby rodzina i szkoła wpajała takie wychowanie by 
dziecko w danym momencie ale i w przyszłości pamiętało, 
że jest odpowiedzialne za zdrowie swoje i swoich bliskich. 
Aby w okresie szkolnym poprzez swą aktywność ruchową 
uczeń doskonalił je, chronił, zapobiegał chorobom. By był 
świadom tego co zdrowiu szkodzi, a co je podtrzymuje – 
co wpływa na przedłużenie życia, a co je skraca, by był 
przekonany że od jego własnej, czynnej postawy i zacho-
wania zależy w dużej mierze zdrowie własne i ludzi z któ-
rymi przebywa.

Zdrowie dzieci, młodzieży a także ludzi dorosłych zale-
ży w dużej mierze od zachowań prozdrowotnych ale także 
od wielu różnorodnych czynników. 

Jeden z uczonych i wybitnych lekarzy kanadyjskich – 
Marc Lalonde (XX w.) przedstawił swą teorię i naukowo 
obliczył że jakość i długość życia od dziecka do starości za-
leżą głównie od 4 czynników, a są to:

1. Styl życia – (50%) – jest to zbiór decyzji działań 
człowieka, które wpływają na jego zdrowie i które może 
w mniejszym lub większym stopniu kontrolować. 

2. Środowisko – (20%) – są to wszystkie jego elemen-
ty zewnętrzne w stosunku do ciała ludzkiego, na które jed-
nostka nie ma wpływu lub ma ograniczony.

3. Biologia człowieka – (20%) – wszystkie cechy zwią-
zane z biologią organizmu ludzkiego – płeć, wiek, czynniki 
genetyczne. 

4. Organizacja opieki medycznej – (10-15%) – dostęp-
ność, jakość, organizacja, rodzaj, zasoby opieki medycznej. 

Trzy ostatnie czynniki są mało zależne od nas. W peł-
ni jednak możemy wykorzystać szanse jakie daje styl życia. 
Styl życia jest procesem złożonym, który odnosi się do gru-
py społecznej – jednostki i dlatego tak bardzo ważne jest 
aby od wczesnego dzieciństwa wśród dzieci był propagowa-
ny i rozpowszechniany w coraz większych kręgach. Rodzi-
na, dom, szkoła powinny wytwarzać nawyki bezpośrednio 
lub pośrednio związane z ochroną i doskonaleniem zdrowia 
psychicznego i fizycznego, wyrabiać odpowiednie spraw-
ności, nastawiać wolę i kształtowanie postawy umożliwia-
jące stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapo-
bieganie chorobom i leczenie, pobudzać pozytywne zain-
teresowanie sprawami zdrowia poprzez epizodyczne i sys-
tematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym 
organizmie i rozwoju psychofizycznym. Należy przekazy-

wać dzieciom wzorce właściwych zachowań zdrowotnych, 
stwarzać warunki prawidłowego odżywiania, ucząc róż-
nych form spędzania wolnego czasu – z naciskiem na ak-
tywność fizyczną, motywując do przestrzegania poznanych 
zasad i uświadamiać korzyści płynące „z bycia zdrowym” 
i jednocześnie piętnując niewłaściwe zachowania np. takie 
jak: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych sub-
stancji odurzających, nieracjonalne odżywianie. Dom ro-
dzinny, szkoła poprzez „wzory codziennych zachowań” po-
winny uczyć dzieci odpowiedniego stylu życia, wprowa-
dzając odpowiednią dietę, kształtując aktywność fizyczną 
i piętnować nałogi.

Niepokojące jest że, współcześnie aktywność fizycz-
na staje się mało popularną formą spędzania czasu wolne-
go wśród dzieci i młodzieży. Brak dostatecznej ilości ru-
chu, a w szczególności na świeżym powietrzu powoduje że 
współczesne dzieci są słabe i wątłe, podatne na przeziębie-
nia i choroby. Coraz częściej występują w nich wady po-
stawy i zaburzenia prawidłowego rozwoju fizycznego co 
w konsekwencji prowadzi do obniżenia sprawności ogólnej, 
odporności i nadmiernej otyłości. Często też bez dostępu do 
telewizji, komputera dzieci zupełnie nie potrafią zorgani-
zować sobie czasu dlatego też trzeba propagować i poprzez 
właściwe wzorce nastawiać na właściwe tory myślenia i za-
chowania dzieci zgodne z zasadami prozdrowotnego stylu 
życia od najmłodszych lat.

Reasumując należy wyciągnąć następujące wnioski. 
Bez autorytetu rodziców, nauczycieli, instytucji społecz-
nych, bez właściwego stylu życia, bez wzorów nie doko-
namy zwrotu w edukacji prozdrowotnej wśród współcze-
snych dzieci i młodzieży ku zdrowiu. Nigdy nie jest za póź-
no, by wkroczyć na drogę zdrowia. Tak więc w realizacji 
wychowania zdrowotnego chodzi głownie o wyrobienie od-
powiedzialności za zdrowie własne i cudze oraz kształto-
wanie i realizowanie postaw prozdrowotnych, aktywności 
ruchowej i jak powiedział starożytny poeta Seneka „…nie 
tyle mamy mało czasu do wykorzystania, ile zbyt dużo cza-
su marnujemy…”, więc ducha zdrowia nie gaśmy i jak naj-
szybciej rozpocznijmy marsz ku zdrowiu wpajając go dzie-
ciom ale i samym sobie również.

Pamiętajcie że:
„Człowiek zdrowy czuje się mocny, pełen życia i siły. 

Smakuje mu jedzenie i picie, znosi wiatr i niepogodę, praca 
nie jest dla niego ciężarem i jest mu po prostu dobrze…”

PIOTR LIPIEC

ZACHOWANIA PROZDROWOTNE
– WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
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„Był raz bal, na sto par…” śpiewał Jerzy Połomski. W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie 24 lutego br. na Balu Karnawałowym bawiło się 150 dzieci wytypowanych 
przez dyrektorów wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Klimontów.

Na Bal imiennie dzieciaki zaprosił Wójt Gminy Ryszard Adam Bień. Od godziny 15 
rozpoczęły się pląsy i tany przy muzyce zespołu „Variax”. Niespodzianką była insceniza-
cja uwspółcześnionej wersji bajki o Kopciuszku w reżyserii Danuty Śnioch, którą zapre-
zentowali członkowie stowarzyszenia „Nawodzice dzieciom”.

W trakcie zabawy wybraliśmy króla i królową karnawału. Wszystkie dzieci odwiedziły 
„krainę łakomczuszków”, by nie miały pustych brzuszków. Odbyło się też losowanie plu-
szaków wśród dziewcząt i chłopaków. Na zakończenie wspaniałej zabawy wójt Ryszard 
Bień wręczył wszystkim uczestnikom paczki ze słodkimi upominkami.

Imprezę po raz siódmy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie przy 
wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

WIELKI
BAL

KARNAWAŁOWY

Celem turnieju jest m.in. rozwijanie 
umiejętności logicznego myślenia, postaw 
kreatywnych, umiejętności pracy w gru-
pie oraz popularyzacja wiedzy na temat in-
nowacyjności. Organizatorem STIK jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Świę-
tokrzyskiego – Biuro Innowacji we współ-
pracy ze Świętokrzyskim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zabawek 
i Zabawy w Kielcach. Nagrody i upominki 
dla uczestników ufundują także partnerzy 
i sponsorzy konkursu. Realizacja turnieju 
jest współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Podobnie jak    poprzed-
nich latach, rywalizacja będzie przebiegać 
dwuetapowo: na przełomie lutego i mar-
ca br. odbyły się eliminacje w 5 okręgach, 
a w maju finał wojewódzki. Trzyosobo-
we drużyny gimnazjalistów czekają  m.in. 
zmagania z grami i zagadkami logicznymi 
oraz quizem wiedzy o województwie świę-
tokrzyskim. Nowością będą zawody progra-
mowania robotów w trakcie finału. 17 mar-
ca br. w murach Gimnazjum Nr 3 w Ostrow-

ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ 
INNOWACJI I KREATYWNOŚCI

cu Świętokrzyskim odbyły się eliminacje 
okręgowe. W szranki rywalizacji stanęli 
uczniowie gimnazjów z Baćkowic, Ćmie-
lowa, Iwanisk, Klimontowa, Kunowa, Lip-
nika, Szewnej, Waśniowa i Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Nasze Gimnazjum pierwszy 
raz przystąpiło do turnieju w tym roku, ale 
od razu z ogromnym sukcesem. Trzy oso-
bowa drużyna w składzie: Alicja Cichoń, 
Konrad Przytuła, Sławek Kaczmarczyk, 
której opiekunem jest nauczyciel matema-
tyki  Danuta Król-Chuchnowska zajęła II 
miejsce, tym samym zakwalifikowali się do 
finału wojewódzkiego. Na uczestników fi-
nału czekają dodatkowe atrakcje – udział 
w pokazach naukowych z fizyki, chemii 
i robotyki. Dwoje uczniów Alicja Cichoń 
i Sławek Kaczmarczyk wzięło udział  27 
marca br. w warsztatach z robotyki, któ-
re odbyły się w Kielcach. Warsztaty miały 
za zadanie przygotować uczniów do jednej 
z konkurencji finałowej jaką będzie zapro-
gramowanie robota. Wielki finał odbędzie 
się, w Kielcach i podobnie jak w ubiegłych 
latach, z udziałem publiczności.

Już po raz trzeci – 27 marca br. – został 
zorganizowany w Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II  Dzień Zdrowego Śniadania 
w ramach programu „Trzymaj Formę”. 

Celem programu jest edukacja w zakre-
sie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich ro-
dzin poprzez promocję zasad aktywnego sty-
lu życia, zbilansowanej diety i aktywności fi-
zycznej, zachęcanie do „zdrowej” rywaliza-
cji, wdrażanie do współpracy i współdziała-
nia w zespole. Koordynatorami programu są 
Agnieszka Kwiecień oraz Monika Cichoń, 
a nauczycielami wspomagającymi Bożena 
Chłodnicka i Barbara Bzdyra. 

Wszystkie klasy brały udział w teście do-
tyczącym zdrowego odżywiania i aktywno-
ści fizycznej oraz wykonały plakat promują-
cego zdrowy styl życia – były to dwa dodat-
kowe zadaniami, których wykonanie było 
konieczne, aby klasa mogła wziąć udział 
w przygotowaniu posiłku. Do dalszego eta-
pu zakwalifikowało się dziesięć klas. 

Hasło przewodnie tegorocznej akcji, 
brzmiało: Jestem mistrzem w świetnej for-
mie. W świetlicy szkolnej przy dziesięciu sta-
nowiskach pracy stanęły reprezentacje po-
szczególnych klas wraz z rodzicami, którzy 
bardzo licznie przybyli na nasze śniadanie. 
Swoją obecnością zaszczycili nas również: 
przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Sandomierzu Anna Suchecka 
oraz dietetyk Kamil Warzocha, pracownicy 
Opieki Społecznej oraz pracownicy Urzędu 
Gminy w Klimontowie. Dyrektor Małgorza-
ta Kordyka powitała wszystkich przybyłych 
gości i tym samym  Dzień Zdrowego Śnia-
dania w naszej szkole został rozpoczęty. 

Każda klasa musiała przestrzegać zale-
ceń i wybrać z grupy produktów te, które są 
najbardziej wartościowe i przygotować z nich 
śniadanie. Zadaniem dodatkowym, za któ-
re można było zdobyć dużą ilość punktów, 
było wykonanie pasty. Uczniowie  mogli sko-
rzystać z porad kucharki Wioletty Boryc-
kiej oraz pielęgniarki szkolnej Ewy Piotrow-
skiej. Po przygotowaniu śniadania, każdy ze-
spół klasowy był oceniany przez komisję, 
która miała bardzo trudne zadanie, ponieważ 
klasy wykazały się wysokim poziomem wy-
konania całego śniadania. W śniadaniu było 
oceniane: ekonomiczne wykorzystanie pro-
duktów, estetyka, udział rodzica, zachowanie 
norm żywieniowych. Najlepsze śniadanie dla 
swoich kolegów przygotowali uczniowie kla-
sy IIc wraz z rodzicem, zostali oni nagrodze-
ni dyplomem oraz zdrowymi upominkami 
w postaci owoców. Zostały również wręczo-
ne dyplomy oraz puchary dla klas, które uzy-
skały najwięcej punktów w teście oraz wyko-
nały najciekawszy plakat: I miejsce, a tym sa-
mym tytuł Mistrza w świetnej formie zdoby-
ła klasa IIId, II miejsce – klasa IIIb, III miej-
sce – klasa IIIa. Uczniowie z przygotowanym 
śniadaniem udali się do klas, gdzie wszy-
scy razem mogli je spożyć, zaś rodzice prze-
szli do biblioteki na spotkanie z dietetykiem 
i zdrowy poczęstunek. 

Śniadanie nie odbyło by się, gdyby nie nasi 
sponsorzy: Piekarnia Leszka Skibińskiego, 
Sklep Spożywczo Przemysłowy ,,Mini Mar-
ket” Krzysztofa  Furmanka, Gminna Ko-
misja  Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii, Sklep „Alex-Pol” Aloj-
zego Szczerby. 

KOORDYNATORZY

SZKOŁA PROMUJĄCA 
ZDROWY STYL ŻYCIA
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W hali sportowej Gimnazjum w Klimontowie odbyła 
się 22 lutego 2014 roku V edycja turnieju w piłce nożnej 
halowej chłopców. Celem tegorocznego turnieju było pro-
mowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego 
przez młodzież. Głównym organizatorem turnieju był Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych im. św. Urszuli Ledóchow-
skiej z opiekunami Łukaszem Rojkiem i Dariuszem Zim-
nickim.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 9:00 powitaniem 
wszystkich uczestników przez głównego organizatora tur-
nieju dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. św. 
Urszuli Ledóchowskiej panią Marię Kubik. Pani dyrektor 
życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów oraz aby turniej 
przebiegł bezpiecznie w myśl zasady „fair-play”.

Zasady i przepisy gry w turnieju halowym piłki nożnej 
przedstawił wszystkich uczestników nauczyciel ZSP w Kli-
montowie pan Łukasz Rojek.

Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn, które podzielo-
no na dwie grupy „A” i „B”. Zawody sędziowali: nauczy-

PIĄTA EDYCJA HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
ciel Łukasz Rojek i uczeń Łukasz Bogdański z ZSP z Kli-
montowa, za sprawny przebieg ze strony technicznej turnie-
ju odpowiedzialny był Dariusz Zimnicki.

W grupie „A” znalazły się następujące drużyny:
- Gimnazjum  Sulisławice I,
- Gimnazjum  z Lipnika,
- ZSP z Klimontowa.
Grupę „B” reprezentowały drużyny: 
- Gimnazjum  Sulisławice II,
- Gimnazjum  Klimontowa I,
- Gimnazjum  Klimontowa II.
O trzecie miejsce rywalizowały drużyny Gimnazjum  

Sulisławice I i Gimnazjum Klimontowa II. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem drużyny klimontowskiej z wyni-
kiem 0:1.

W finale zmierzyły się drużyny Gimnazjum Klimon-
tów I z drużyną z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Klimontowie. Po pasjonującej grze gimnazjaliści z Kli-
montowa wygrali turniej wynikiem 3:0.

Najlepszym strzelcem całego turnieju został Damian 
Kaczorowski, uczeń Gimnazjum z Klimontowa.

Cały turniej przebiegł w bezpiecznej i miłej atmosferze, 
przy dużym zaangażowaniu samej młodzieży. Widać było, 
że te zawody sprawiły wiele radości uczniom ponieważ mo-
gli zaprezentować swój poziom sportowy.

Jako organizatorzy chcielibyśmy podziękować pani 
Małgorzacie Kordyce – dyrektor Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Klimontowie za udostępnienie 
hali sportowej oraz nauczycielom wychowania fizycz-
nego za pomoc w organizowaniu turnieju i zespołowi 
czirliderek, których występ uatrakcyjnił nasze rozgryw-
ki. Dziękujmy za wsparcie finansowe Gminnej Komisji  
do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
zakup nagród i skromnego poczęstunku dla uczestni-
ków turnieju.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnieju na 
stronie internetowej naszej szkoły: http://zspklimontow.pl/

ŁUKASZ ROJEK

INDYWIDUALNIE TENIS STOŁOWY
Dziewczęta                         Chłopcy:
1. Aleksandra Jasieniak SP NAWODZICE 30 pkt 1. Patryk Konecki SP GOŹLICE 30 pkt
2. Sandra Golonka SP NAWODZICE 20 pkt 2. Dawid Gładowski SP KLIMONTÓW 20 pkt
3. Agata Sajda SP NAWODZICE 10 pkt 3. Krystian Przewlekły SP GOŹLICE 10 pkt

DEBEL TENIS STOŁOWY
Dziewczęta:                          Chłopcy:
1. SP NAWODZICE 30 pkt 1. SP GOŹLICE 30 pkt
2. SP KLIMONTÓW 20 pkt 2. SP NAWODZICE 20 pkt
3. SP GOŹLICE 10 pkt 3. SP OSSOLIN 10 pkt
4. SP OSSOLIN ------- 4. SP KLIMONTÓW -------

Tabela końcowa za zajęcie najlepszych wyników w przeliczeniu na punkty tenis stołowy:
1. SP NAWODZICE 110 pkt
2. SP GOŹLICE 80 pkt
3. SP KLIMONTÓW 40 pkt
4. SP OSSOLIN 10 pkt

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH
Dziewczęta:                         Chłopcy:
1. A. Jasieniak / A. Sajda SP NAWODZICE 30 pkt 1. D. Gładowski / W. Nowak SP KLIMONTÓW 30 pkt
2. S.Golonka / A. Walicka SP NAWODZICE 20 pkt 2. M.Siudak / G. Kos SP NAWODZICE 20 pkt
3. A.Bieniek / M.Dąbrowska SP NAWODZICE 10 pkt 3. B.Lasota / K. Orłowski SP NAWODZICE 10 pkt

Tabela końcowa za zajęcie najlepszych wyników w przeliczeniu na punkty piłkarzyki stołowe:
1. SP NAWODZICE 90 pkt
2. SP KLIMONTÓW 30 pkt
3. SP OSSOLIN oraz SP GOŹLICE 10 pkt

SP w Nawodzicach była organizatorem gminnego turnieju tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych, jaki odbył się 
18 marca br. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięły w nim udział szkoły z Klimontowa, Goźlic, Ossoli-
na i Nawodzic, zaś liczba biorących w turnieju dzieci przekroczyła 40 osób. Najlepszą szkołą turnieju została SP w Nawodzi-
cach, i to w obu kategoriach: tenisa stołowego i piłkarzyków. Zwyciężczyniami turnieju gminnego w tenisie stołowym zosta-
ły: Aleksandra Jasieniak, Agata Sajda, Sandra Golonka oraz Aleksandra Walicka ze SP w Nawodzicach, które 19 marca 
brały udział w wojewódzkim turnieju tenisa stołowego w PSP w Janiku, na którym zajęły IV miejsce.

Organizatorami turniejów byli: Dyrekcja SP w Nawodzicach, nauczyciel wychowania fizycznego Szczepan Ewiak oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na następ-
ne turnieje do Nawodzic.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO I PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH 
W NAWODZICACH

CZARODZIEJKI
KLIMONTÓW 

CZARUJĄ

W Nowinach odbyły się 4 i 5 kwietnia br. Finały Wo-
jewódzkie w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w XIV 
edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”. W piątek w zawodach rywalizowały drużyny 
dziewcząt i chłopców w kategorii U-10, a w sobotę druży-
ny dziewcząt i chłopców w kategorii U-12, które wygrały 
finały powiatowe. Na tym etapie rozgrywek nie było już 
przypadkowych drużyn. Każdy zespół walczył o jak naj-
wyższe miejsce w finale wojewódzkim. 

Wśród dziewcząt w obu kategoriach najlepszymi 
okazały się CZARODZIEJKI KLIMONTÓW. W kat. 
U-10 zakończyły rywalizację na drugim stopniu po-
dium, w kat. U-12 po raz kolejny wygrały Finał Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i będą reprezentować nasze 
województwo w Finale Ogólnopolskim w Warszawie. 
Wygrana dziewczynek cieszy, ponieważ kolejny raz po-
kazały, że są mocnym zespołem, który będzie walczył 
z szesnastoma najlepszymi drużynami dziewcząt w na-
szym kraju w swojej kategorii. 

Trener dziewczynek Cezary Pyszczek jest zadowo-
lony z gry swoich podopiecznych. Dziewczynki trenują 
i grają w turniejach już od kilku lat, a ich ciężka praca 
zaczyna właśnie procentować. – Bardzo cieszy mnie ini-
cjatywa Turnieju o Puchar Tymbarku rozszerzenia kate-
gorii wiekowej o starsze roczniki, co stwarza możliwość 
rywalizacji z najlepszymi w systematycznych odstępach 
czasu oraz mobilizuje same zawodniczki do treningów, 
które będą przynosić wymierne efekty na turniejach. 
Wielkie podziękowania należą się naszemu sponsorowi 
panu Andrzejowi Widuchowi, który wspiera nasze dru-
żyny dziewcząt na wszystkich etapach rozgrywek. Poma-
ga również Urząd Gminy wraz z panem Wójtem Ryszar-
dem Bieniem. Dziękuję wszystkim, którzy w różnym stop-
niu pomagają naszym drużynom dziewcząt w rozwijaniu 
swojej sportowej pasji.
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Po świetnym występie i zajęciu pierwszego miejsca na podium 
przez Aleksandrę Jasieniak oraz drugiego przez Agatę Sajdę 
w drużynowym turnieju w tenisie stołowym szkół podstawowych 
z terenu gminy Klimontów, który odbył się 13 grudnia 2013 r. w SP 
w Ossolinie, dziewczęta ze SP w Nawodzicach awansowały do Po-
wiatowego Turnieju Tenisa Stołowego.

16 grudnia 2013 r. w SP w Dwikozach odbył się Powiatowy Tur-
niej Tenisa Stołowego, na którym dziewczęta w składzie: Aleksan-
dra Jasieniak, Agata Sajda oraz Sandra Golonka i Aleksandra 
Walicka pokonały w finale m.in. szkoły z Dwikóz i Sandomierza 
i awansowały do Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego, który 
odbędzie się już w marcu 2014 r. 

Życzymy dalszych sukcesów, bo jak zapewnia Dyrektor SP 
z Nawodzic mgr Wiesława Latała oraz trener zwycięskiej drużyny 
mgr Szczepan Ewiak wśród dzieci z Nawodzic drzemie ogromny 
potencjał i na pewno nie raz jeszcze o nich usłyszymy.

W Szkole Podstawowej w Goźlicach odbyły 
się 21 stycznia 2014 roku Mistrzostwa Gminy 
Klimontów w Badmintona. W turnieju wzięło 
udział 50 uczniów ze szkół z Ossolina i Goź-
lic. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale oraz puchary. Organizatorami turnieju 
byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz SP w Goźlicach.

Kategoria dziewcząt młodszych
1 miejsce  – Martyna Masak
2 miejsce – Wiktoria Wróblewska
3 miejsce – Andżelika Kurzępa
Chłopcy młodsi:
1 miejsce – Łukasz Szafirowski
2 miejsce – Bartłomiej Kusal
3 miejsce – Mateusz Wójcik
Dziewczęta starsze
1 miejsce – Martyna Kordyka
2 miejsce – Emilia Figacz
3 miejsce – Aleksandra Szemraj
Chłopcy starsi
1 miejsce – Patryk Konecki
2 miejsce – Marcin Wiatrowski
3 miejsce – Piotr Wiatrowski

W Szkole Podstawowej w Ossolinie odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Klimontów w Boccia. W turnieju wzięło udział 60 uczniów 
ze szkół z Ossolina, Goźlic i Nawodzic. Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale oraz puchary. Organizatorami turnieju 
byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Szkoła Podstawowa w Ossolinie. 
Sędziami turnieju byli: Krzysztof Dywan i Szczepan Ewiak.

Kategoria dziewcząt młodszych klasy I–II:
1 miejsce – Jagoda Woźniak (SP Goźlice)
2 miejsce – Maja Jabłońska ( SP Ossolin)
3 miejsce – Karolina Pawlik ( SP Ossolin)

Kategoria chłopców młodszych klasy I–II:
1 miejsce – Bartosz Mucha (SP Ossolin)
2 miejsce – Adam Nowakowski (SP Ossolin)
3 miejsce – Filip Kusal (SP Ossolin)

Kategoria dziewcząt  klasy III–IV:
1 miejsce – Sandra Golonka (SP Nawodzice)
2 miejsce – Wiktoria Wróblewska (SP Ossolin)
3 miejsce – Klaudia Grębowiec (SP Nawodzice)

Kategoria chłopców  klasy III–IV:
1 miejsce – Kacper Wójtowicz (SP Goźlice)
2 miejsce – Sebastian Golonka (SP Nawodzice)
3 miejsce – Krystian Przewlekły (SP Goźlice)

Kategoria dziewcząt  klasy V– VI:
1 miejsce – Aleksandra Szemraj (SP Goźlice)
2 miejsce – Kinga Mucha (SP Ossolin)
3 miejsce – Emilka Figacz (SP Goźlice)

Kategoria chłopcy  klasy V–VI:
1 miejsce – Patryk Konecki (SP Goźlice)
2 miejsce – Jakub Adamczak (SP Goźlice)
3 miejsce – Marcin Wiatrowski  (SP Goźlice)

W piątek 13 grudnia ub. roku w Szkole Podstawowej w Osso-
linie odbyły się Mistrzostwa Gminy Klimontów w tenisie stoło-
wym. W turnieju wzięło udział 50 uczniów ze szkół z Ossolina, 
Goźlic i Nawodzic. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale oraz puchary. 

Kategoria dziewcząt młodszych
1 miejsce – Karolina Pawlik – SP Ossolin
2 miejsce – Anna Wiącek – SP Goźlice
3 miejsce – Jagoda Woźniak – SP Goźlice
Chłopcy młodsi
1 miejsce – Kacper Szemraj – SP Goźlice
2 miejsce – Filip Kusal – SP Ossolin
3 miejsce – Antoni Figacz – SP Goźlice
Dziewczęta starsze
1 miejsce – Sandra Golonka – SP Nawodzice
2 miejsce – Klaudia Grębowiec – SP Nawodzice
3 miejsce – Wiktoria Wróblewska – SP Ossolin
Chłopcy starsi
1 miejsce – Krystian Przewlekły – SP Goźlice
2 miejsce – Konrad Wiącek – SP Goźlice
3 miejsce – Sebastian Golonka – SP Nawodzice

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
W OSSOLINIE

DZIEWCZĘTA Z NAWODZIC NAJLEPSZE W TENISIE STOŁOWYM

TURNIEJ BADMINTONA 
W GOŹLICACH

TURNIEJ BOCCIA 
W OSSOLINIE

W Szkole Podstawowej w Klimontowie odbył się turniej piłki 
nożnej dziewcząt szkół podstawowych gminy Klimontów. Organi-
zatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Szkoła Podstawo-
wa w Klimontowie. W finale zespół z Klimontowa pokonał SP Goź-
lice 4-2. Trenerami i opiekunami drużyn byli: Krzysztof Dywan, 
Piotr Lipiec oraz Cezary Pyszczek. A oto wyniki turnieju: 1 – PSP 
Klimontów 6a, 2  – SP Goźlice, 3 – PSP Klimontów 5b, 4 – PSP Kli-
montów 3c, 5 – PSP Klimontów 5a i SP Ossolin, 6 – PSP Klimontów 
4b, 7 – PSP Klimontów 6b, 8 – PSP Klimontów 4a.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DZIEWCZĄT

POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10
ul. Sandomierska 15 866-10-99

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
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GŁOS KLIMONTOWA

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „KATYŃ – PAMIĘTAJMY”
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PATRONAT HONOROWY KONKURSU 
Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty

Pan Ryszard Adam Bień – Wójt Gminy Klimontów

Pani Małgorzata Kordyka – Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

1. Postanowienia ogólne

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych  
województwa świętokrzyskiego.
Hasło konkursu:  „…a wasze imię: Nieśmiertelni”.

• Organizator: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.
• Współorganizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie.

Uczniowie mogą wziąć udział w następujących kategoriach 
konkursowych:
• Konkursie plastycznym.
• Konkursie na pamiątkową kartkę.
• Konkursie na formę przestrzenną. 

2. Cele konkursu 

• Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie 
światowej.

• Poszerzenie wiedzy i wrażliwości uczniów na temat losów żołnierzy 
polskich i ich rodzin pod okupacją sowiecką.

• Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji 

niewerbalnej.
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu 

różnych technik plastycznych.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią ICT.
• Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu.
• Uwrażliwienie na wartości w tradycyjnej etyce, takie jak prawda 

i dobro. 
• Zachęcenie  do prezentowania własnych umiejętności.
• Popularyzowanie twórczości dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 

3.  Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych  
z terenu województwa świętokrzyskiego. Jeden uczeń może wziąć 
udział w kilku kategoriach konkursowych, uczeń w jednej kategorii 
może przedstawić tylko jedną pracę.

4.  Zakres tematyczny

Tematyka prac nawiązywać musi do hasła konkursu . Przesłaniem 
prac ma być ukazanie patriotyzmu i poświęcenia za wolność Ojczyzny 
polskich żołnierzy i inteligencji oraz ich tragicznej śmierci w 1940 roku.

5.  Zasady konkursu plastycznego

• Do konkursu należy zgłaszać jednostronne  prace tematyczne,  
wykonane techniką dowolną w formacie A2, na papierze typu 
brystol.

• Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
• Do pracy należy dołączyć  kartę zgłoszenia na konkurs (zał. 1)
• Prace konkursowe muszą zostać opatrzone metryczką, zawierającą: 

imię i nazwisko autora, szkołę, opiekuna) umieszczoną na rewersie 
pracy.

• Każda szkoła może zgłosić z tej kategorii 3 wybrane prace.

6.  Zasady konkursu na pamiątkową kartkę

• Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane metodą grafiki
komputerowej, wydruk na kartce A4 

• Do każdej pracy  należy dołączyć  kartę zgłoszenia do konkursu 
(zał. 1)

• Każda praca  musi być  na odwrocie opatrzona metryczką, 
zawierającą: imię i nazwisko autora, szkołę, opiekuna.

• Każda szkoła może zgłosić z tej kategorii 3 wybrane prace.

7.  Zasady konkursu na formę przestrzenną

• Do konkursu należy zgłaszać  prace,  wykonane techniką dowolną , 
w dowolnym materialne o  wysokości  min. 20 cm a max. 100 cm.

• Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.
• Do pracy należy dołączyć  kartę zgłoszenia na konkurs (zał. 1)
• Prace konkursowe muszą zostać opatrzone metryczką, zawierającą: 

imię i nazwisko autora, szkołę, opiekuna) umieszczoną na rewersie 
pracy.

• Każda szkoła może zgłosić z tej kategorii 3 wybrane prace.

8.  Sposób przekazania prac

• Osobiście lub przesyłką poleconą na adres Gimnazjum im 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, ul. Zysmana 9, 27-640 
Klimontów (decyduje data  wpływu), z dopiskiem Konkurs „Katyń – 
Pamiętajmy!”. 
Maile prosimy nadsyłać na adres: akmm74@interia.pl

9.  Terminy

•  Termin składania prac: 1 marca – 30 maja 2014 roku do godziny 15:00.
• Ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach nastąpi do 

16 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie. 

• O terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród wszyscy 
uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów na stronie 
internetowej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 
http://gimnazjum.klimontow.pl i przez e-mail do opiekuna uczestnika 
konkursu.

•  Uczestnicy konkursu zgłaszają po odbiór nagrody osobiście lub 
poprzez osobę wyznaczoną upoważnieniem. Organizatorzy nie 
wysyłają nagród pocztą.

10. Ocena i nagrody

• Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora 
jury, w skład którego wchodzić będą: dyrektor Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, nauczyciel plastyki, nauczyciel 
informatyki, nauczyciel historii, przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Klimontowie, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

•  Decyzja jury jest ostateczna.
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe.
• Prace będą eksponowane na wystawie w Gimnazjum im. Papieża 

Jana Pawła II w Klimontowie, na stronie internetowej szkoły, Urzędu 
Gminy Klimontów.
Kryteria oceny
Prace oceniane będą pod względem:
• zgodności z tematem i hasłem konkursu.
• Komunikatywności  dla przeciętnego odbiorcy.
• estetyki pracy.

11. Informacja

• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw 
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), 
oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych 
przez Organizatora oraz do zamieszczenia w Internecie.

• Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych 
osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja 
wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach 
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

• Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą 
oceniane.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają koordynatorzy konkursu pod 
adresem e-mail:  akmm74@interia.pl lub numerem telefonu: 665 582 641.

Koordynatorzy konkursu: 

Barbara Bzdyra, Aneta Kwiecień, Tomasz Kędzierski, Barbara Bień


