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...Niech Maryja wciąż Was prowadzi...
Papież Jan Paweł II

„Regina Poloniae” to tytuł sztuki, jaką Amatorski Teatr 
„APOSTOLOS” prowadzony przez ks. Rektora Wojciecha 
Zasadę wystawił 2 kwietnia 2009 roku w kościele parafial-
nym p.w. św. Józefa w Klimontowie, upamiętniając w ten 
sposób czwartą rocznicę śmierci Naszego Wielkiego Papie-
ża Jana Pawła II. Tradycją już stało się, że Teatr „Aposto-
los” w taki właśnie sposób oddaje corocznie hołd i szacunek 
pamięci dla Przyjaciela i Orędownika, jakim dla młodzieży 
całego świata był Karol Wojtyła – Papież.

Zgromadzeni na modlitwach o rychłą beatyfikację i ka-
nonizację Sługi Bożego Jana Pawła II wierni naszej parafii 
mogli obejrzeć wspaniałe przedstawienie, dzięki któremu 
otrzymali niezapomnianą lekcję patriotyzmu i umiłowania 
Ojczyzny. Przez niemalże całe stulecia – od chrztu Polski aż 
do „okrągłego stołu” – aktorzy Teatru „Apostolos” przedsta-
wiali wydarzenia, które dla naszego narodu miały szczegól-
ne znaczenie i gdzie zawsze orężem była wiara w orędownic-
two Maryi, wiara w Bożą moc. Nie trzeba nikomu przypomi-
nać jak ważną rolę w życiu naszego Papieża odgrywały uczu-
cia wobec Polski i jej Królowej - Najświętszej Maryi Panny. 
Według katolików, uznać Maryję za Królową oznacza przede 
wszystkim żyć na jej wzór. Jest w tym wezwanie do kształto-
wania autentycznej miłości do Ojczyzny, przejawiającej się w 
prawym sumieniu, rzetelnym wypełnianiu obowiązków swe-
go stanu – w miłości Boga i bliźniego. I w tym właśnie duchu 
wyreżyserowany przez ks. Wojciecha Zasadę spektakl „Re-
gina Poloniae” przypomina o najważniejszych wartościach, 
o których Polacy wzorem naszego Wielkiego Rodaka zapo-
mnieć nigdy nie powinni.

Po zakończeniu spektaklu – będąc jeszcze pod wraże-
niem przekazanych treści, w głębokiej zadumie i ze łzami 
w oczach wszyscy wierni udali się przed kościół, aby z za-
palonych zniczy ułożyć krzyż i odmówić wspólną modli-
twę. Zatrzymaliśmy się znów na chwilę – po to, aby znów 
stać się trochę lepszymi … dzięki Tobie Ojcze Święty…

(EM)

Jaros³aw Paczkowski

Na wieczn¹ pami¹tkê 
Wspania³emu Pasterzowi 

Janowi Paw³owi II 

Teraz i na zawsze

Na maleñkim rynku w mieœcie Wadowice 

Jad³eœ ciastka z kremem – ja to ci¹gle widzê 

Widzê twoj¹ pracê w fabryce Solvaya 

I tajne komplety – nauka i wiara

Tak siê rodzi³ cz³owiek – duchowy przywódca 

Który zamiast armii mia³ uœmiech na ustach 

A w œwiecie niewiary ob³udy i ¿¹dzy 

On wci¹¿ wierzy³ w ludzi – i do prawdy d¹¿y³

Dlatego klêknijmy – módlmy siê rodacy 

S¹ dziœ ludzie wielcy i chwa³a ich pracy 

Ale taki Cz³owiek jak Jan Pawe³ II 

Raz siê w œwiecie rodzi – Naród siê nim chlubi

Serce ju¿ nie bije – bij¹ serca nasze 

Zostaniesz tu z nami teraz i na zawsze 

Da³eœ przyk³ad wiary nadziei i si³y 

Teraz my z tym wianem – dalej bêdziem ¿yli

Imiê Twoje Œwiête – jak i ¿ycie ca³e 

Umar³eœ za Polskê za œwiat i za wiarê 

Czy œwiat bêdzie lepszy? Œpij ju¿ œpij spokojnie 

To co tu stworzy³eœ – nie spocznie w Twym grobie

Laureatką tegorocznej edycji konkursu recytator-
skiego „Poetycka Wiosna w Collegium Gosto-
mianum”, który odbył się 28 marca br. została 

Aleksandra Mazur – uczennica I klasy Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Do zmagań przystąpiło 49 gimnazjalistów z powiatu 
sandomierskiego oraz 13 uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych z Sandomierza. Trzy komisje oceniały dobór tekstów, 
ich interpretację, wartości literackie utworu, a także kultu-
rę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik 
przedstawiał wiersze poetów polskich, w tym jeden tema-
tycznie związany z Sandomierszczyzną.

Ola zaprezentowała interpretację dwóch wierszy – ks. 
Jana Twardowskiego „Co to znaczy kochać” oraz Ryszarda 
Matuszewskiego „Sandomierz”. Wysoki poziom artystycz-
ny, jaki zaprezentowali uczestnicy konkursu stanowił dosyć 
wysoką poprzeczką do pokonania. Jednak Ola zdobyła za-
szczytny tytuł laureatki bez większych trudności. Jurorów 
ujęła swoimi zdolnościami aktorskimi, wdziękiem oraz uro-
kiem osobistym, kulturą, a także przekazem artystycznym.

Sukces ten jest wynikiem konsekwentnej pracy od wie-
lu lat. Ola chętnie bierze udział w różnych szkolnych wyda-
rzeniach kulturalnych, jest aktywna, operatywna. Od wie-
lu lat nieprzerwanie ćwiczy w Studiu Piosenki i Tańca dzia-
łającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. 
Jest Przewodniczącą Samorządu Szkolnego w Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II.

Nie tak dawno Ola trafiła do Amatorskiego Teatru 
„Apostolos” prowadzonego przez ks. Rektora Wojciecha 
Zasadę. Wystąpiła już w kilku sztukach prezentowanych 
przez Teatr. Dzięki wytrwałej pracy nad sobą, zaangażowa-
niu i przede wszystkim pomocy ze strony ks. Zasady, któ-
ry czuwa nad właściwym rozwojem kunsztu aktorskiego 
i techniki słowa członków Teatru „Apostolos” Ola mogła 
osiągnąć tak wiele. Księdzu Zasadzie należą się za to szcze-
gólne podziękowania.

Podziękowania kierowane są również pod adresem na-
uczycielki języka polskiego w klimontowskim Gimnazjum 
– Pani mgr Doroty Kwapińskiej, która w subtelny sposób 
uwrażliwia swoich uczniów na piękno poezji oraz umiejęt-
nie przekazuje wartości naszego ojczystego języka. Dowód 
jej pracy niech stanowi właśnie przykład Oli, która ukie-
runkowana przez Panią Dorotę może teraz cieszyć się swo-
im sukcesem.

Droga Olu – oby tak dalej. Gratulujemy zwycięstwa 
i życzymy dalszych osiągnięć.

(EM)

„Regina Poloniae”

KLIMONTOWSKI SUKCES

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Biegu 
Najdłuższą Aleją Kasztanowców w Europie, 
który odbędzie się w czwartek 14 maja br.

Honorowy Patronat na biegiem objął
Poseł do Parlamentu Europejskiegi

dr Czesław Siekierski.

Organizatorami biegu są: 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień,
Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa,

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie,

Uczniowski Klub Sportowy „Topór”.

Regulamin biegu na stronie 7.
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GŁOS KLIMONTOWA2

Uchwała Nr XXVI/192/09
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 12 marca 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Klimontów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 
166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 
ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 20 609 838 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 18 094 388 zł
b) dochody majątkowe 2 515 450 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 316 138 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 16 758 388 zł
w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 479 710 zł
– dotacje 1 619 457 zł
– wydatki na obsługę długu 200 000 zł
b) wydatki majątkowe 6 557 750 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 
w latach 2009–2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydat-
ki inwestycyjne jednoroczne.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źró-
deł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 
1 992 750 zł,
- wydatki majątkowe 1 992 750 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 706 300 zł, który zo-
stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 313 550 zł,
2) pożyczek w kwocie - 1 992 750 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredy-
tów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 400 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4 356 300 zł, rozchody 
w wysokości 1 650 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 70 000 zł,
2) celową w wysokości - 10 000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł,

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej realizowanych na podstawie porozu-
mień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączni-
kiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finan-
sową realizowaną na podstawie porozumień między jednostka-
mi samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 103 470 zł z tytułu wydawania ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwo-
cie 103 470 zł na realizację zadań określonych w gminnym pro-
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Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/192/09

z dnia 12 marca 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

inf
or

muje

Rada Gminy w Klimontowie
podczas sesji w dniu 12 marca br. 
podjęła uchwałę nr XXVI/192/09 

w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Klimontów na 2009 rok, 

której pełną treść 
(oraz wybrane załączniki) 

przedstawiamy poniżej.

gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1. Plan przychodów i wydatków dla:
1) zakładu budżetowego: przychody – 1 609 626 zł, wydatki – 
1 609 626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 8
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Klimontowie
1) z tytułu dopłaty do utrzymania studni publicznych - 1 500 zł;
2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej - 186 642 zł,
3) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami komunalnymi – 
349 405 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 479 210 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych szkół w wysoko-
ści - 422 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 410 000 zł, zgodnie za-
łącznikiem nr 12.

§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 30 000 zł,
2) wydatki - 40 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych 
na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 
1 000 000 zł;
w tym kredyty, pożyczki w związku ze środkami określonymi 
w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami 
strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 1 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 
2 306 300 zł;
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami 
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym 
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Eu-
ropejskiej - w kwocie 1 992 750 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zacią-
gniętych kredytów – w kwocie 1 650 000 zł;

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujące-
go w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysoko-
ści 1 000 000 zł, w tym do zaciągania kredytów, pożyczek w 
związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z pod-
miotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Fundu-
szem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii 
Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na 
zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 
określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów 
klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowa-
nych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne 
roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upraw-
nień do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jed-
nostek,

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy.



GŁOS KLIMONTOWA 3

��������������

������������������������������������

�����������������������

����������

��������������

��������������

�����������

�������

�����������

�����������

������

���������

�������

���������

��������

�����������

���������

� � � � � � � � � �� ��

����� �����������������������������

���������������

������������������ �������������������� ������������������ ��������������

����� ������������� �������������������� ������������������� �����������������

���������������������������������

����

����������
����� �������������

������

�������

��������

�������

��������

���������

����� ������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ��������������������� �������������������� ������������������� �����������������

��� ��������������������� ������������������ ������������������� ����������������� ��������������

����� ����������������� ��������������������� �������������������� �������������������

��� ������������������������������

�������������������������������

��������������������� �������������������� �������������������

����� ��������������������������� ������������������� ������������������ ����������������

����� ������������������������� ������������������ ��������������

����� ���������������������� ������������������� ������������������ ���������������� ���������������

����� ���������������������������������� ������������������� ���������������

��� �������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ��������������

����� ����������������������

����������������

������������������� ������������������� ����������������� ����������������

��� ����������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ����������������

����� �����������������������

��������������

�������������������� ������������������� �����������������

����� ��������� �������������������� ������������������� �����������������

��� �������������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ������������������ �������������������� ������������������� ���������������������

����� ��������� ������������������� ������������������ ����������������

����� ����������� ������������������ ����������������� ������������������� ����������������

��������������

������������������������������������

�����������������������

����� �����������������������������

��������������

�������������������� ������������������� �����������������

����� ��������������������� ������������������� ������������������ �������������������� �����������������

��� ����������������������� ������������������ ����������������� ������������������� ����������������

����� ���������������������������������

������������������������������������

��������������������� �������������������� ����������������������

��� ���������������������������������

�������������������������������

����������������������

��������������������� �������������������� ����������������������

����� ��������������������������� �������������������� ����������������

����� ������������������������� ������������������� ������������������ ��������������������� ���������������� ����������������

����� �����������������������������

���������

�������������������� ������������������� �����������������

��� ����������������������������������� ������������������� ������������������ ��������������������� ���������������� ������������������� �����������������������������������

���������������

������������������� ������������������ ��������������������� ���������������� ����������������

����� �������������������������������������

�����

�������������������� ������������������� ��������������������� ������������������

��� �����������������������������

������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������

�������

�������������������� ������������������� ��������������������� ������������������

����� ��������������������������������

��������������������������

������������������� ������������������ �������������

��� ������������������������� ������������������� ������������������ �������������

����� ���������������������� �������������������� ������������������� �����������������

��� ����������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������� ����������������� ����������������

����� ���������������������������������

������������

������������������� ������������������ �������������������� �����������������

����� ���������� ������������������� ������������������ �������������������� ����������������

����� �������� ������������������ ����������������� ������������������� ����������������

����� �������������������������� ������������������� ������������������ ����������������

����� ����������������������������

���������������������

������������������� ������������������ �������������������� �����������������

��������������

������������������������������������

�����������������������

����� �����������������������������

�����������

�������������������� ������������������� �����������������

����� ���������������� ������������������� ������������������ �������������������� ����������������

����� ��������������������� �������������������� ������������������� �����������������

��� �������������������� ������������������ ����������������� ������������������� ����������������� ���������������

����� ��������������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ������������������������������ �������������������� ������������������� ��������������������� �����������������

��� ��������������� ������������������� ������������������ ��������������������� �����������������

����� ������������������������������� ��������������������� �������������������� ������������������

����� ���������������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ���������������� ��������������������� �������������������� ������������������

����� ������������������������������

������������������������������

������������������ ����������������� ��������������������� ���������������

������������������������������

�������������������������������������

�������������������������

����� �����������������������������������

������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

�������������������� ������������������� ���������������������

����� ���������������������������������������

�������������������������������������

������������������� ������������������ ����������������

����� �������������������� �������������������� ������������������� �����������������

����� ������������������������� ������������������� ������������������ �������������������� �����������������

����� ������������������������������������

�����������������

�������������������� ������������������� ��������������������� ������������������

����� ��������������������� ������������������� ������������������ ���������������� ���������������������������

��� ��������������� ������������������ ����������������� �������������������� �������������������������������������

����� ����������������� ������������������� ������������������ �������������������� �����������������

��� ����������������������������� ������������������� ������������������ �������������������� �����������������

����� ��������������������������������� ������������������� ������������������ �����������������

����� ������������������� ������������������� ������������������ �����������������

����� ������������������������ �������������������� ������������������� �����������������

��������������

������������������������������������

�����������������������

����� ��������������������������������

�������

�������������������� ������������������� �����������������

����� ������������������������������� ������������������� ������������������ ����������������

����� ��������������������� ������������������� ������������������ ����������������

��� �������������������������������

����������

������������������ ����������������� ����������������� ����������������

����� ����������������������������������������� ������������������� ������������������ �����������������

����� ���������� ������������������� ������������������ �����������������

����� ������������������������������

���������

������������������� ������������������ �����������������

��� ������������������������������

����������

������������������� ������������������ �����������������

����� ���������������� ������������������ ��������������

����� ��������������������������������������� �������������������� ������������������� ����������������������� ���������������������������������������

������

�������������������� ������������������� ������������������

����� ��������������������� �������������������� ������������������� �����������������

��� ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ��������������

����������������� ���������������� ������������������� ���������������� ������������� ��������������� ����������������������������

��������������
������������������������������������

������������������������

���������

� � � � � � � � � �� �� �� �� ��

�� ��� �����

�������������
�������������
�������
��������������
�������������
�������������
����������

�������������� ������������ ������������ ��������������

���������
��
��
����

������������� ������������ ������������
���������������
������������

�� ��� �����

������������
����������
������������
�����������������
����������

�������������� ����������� �������������� ���������

���������
��
��
����

������������ ������������ �������������
���������������
������������

�� ��� �����

�������������
�������������
�������
��������������
�������������
���������������
����������������
�����������

�������������� ������������ ������������� ���������������

���������
��
��
����

��������������� ������������� ������������� ��������������
���������������
������������

�� ��� �����

�������������
�������������
�������
��������������
�������������
����������������
��������������

�������������� ������������ ������������� ���������������

���������
��
��
����

�������������� ������������� ������������� ��������������
���������������
������������

�����������������

�������

�������������������������

��������

����������

�������

����������

����������

�������

�������������

������������

�������

����������

����������������

����������������

��������

�����������

��������������

��

�������������������������������������������������������������������������

��� ����� ������

��������������

��������������

������������������

����������

���������������

��������������������

�����������������

�������

��������������

�����

�����������

���������������

��������� �������

�����������

���������������

���������

��������������
������������������������������������

������������������������

�� ��� �����

�������������
�������������
�������������
���������������
����������������
���������
���������������
����������

��������������� ������������ ������������� ��������������

���������
��
��
����

���������������
������������

�� ��� �����

�������������
���������������
�������������
����������������
����������������

�������������� ������������ ������������� ��������������

���������
��
��
����

������������� ������������ �������������
���������������
������������

�� ��� �����

�������������
������������
������������������
���������������
�����������������
����������������

��������������� ������������ ������������� ��������������

���������
��
��
����

���������������
������������

�� ��� �����

�������������
�������������
�������������
���������������
�������������
����������������
�����������

��������������� �������������� ��������������� �������������
���������������
������������

�� ��� �����

�������������
���������������
�������������
��������
�����������������
����������

�������������� ������������ �������������� ��������������� ������������� ������������ ��������������
���������������
������������

��� ��� �����

��������������
��������������
��������������
��������������
�����

��������������� �������������� �������������� ��������������� ������������� �������������

��� ��� �����

��������������
����������������
��������������
����������������

�������������� ������������ ������������ ��������������

������������
�����������
��
����

���������������
������������

��������������
������������������������������������

������������������������

������������� ����������� ����������� ��������� ������������� ������������� ������������� ������������ ������������ ������������� �

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������

������

���������������

������������������������������������

�����������������������

���������

� � � � � � � � �� ��

�� ��� �����

������������

��������

������������

���������

�������������� �����������

���������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����

���������������

���������������

����

������������� �����������

����������������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����

����������

����������������

��������������

��������

�������������� �����������

���������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����
���������������

�����������
������������� ����������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����
�����������������

�������
������������� �����������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����
�������������

��������������
������������� ����������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����
�����������������

��������
�������������� �����������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

�� ��� �����

�����������������

���������������

��������������

�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

�����������������

���������������

������������

������������

�������������

�������

����

����������

�����

����������

�������������������������

��������

����������

�������

����������

����������

�������

����������

��������������

�������

����������

����������������

����������������

�������������������������������������

��� ����� ������
��������������

��������������

���������������

������������������������������������

�����������������������

�� ��� �����
�����������������

�������������
�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����

�����������������

�����������������

�����

�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����
�����������������

���������
�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����
�����������������

�����������
�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����

�����������������

������������

������

�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����

�����������������

��������������

�������

�������������� ������������

���������������

��

��

����

��������������

�����������

��� ��� �����
������

�������������
�������������� �����������

��������

��

��

����

��������������

�����������

������������ ���������� ����������� �������������� �

����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������

���������������

������

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/192/09

z dnia 12 marca 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/192/09

z dnia 12 marca 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Gminy nr XXVI/192/09

z dnia 12 marca 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku
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Załącznik nr 4
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z dnia 12 marca 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2009 rok
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Koncert Marka Gałązki, któ-
ry odbył się 14 marca w sali ka-
pitularza klasztoru podominikań-
skiego w Klimontowie rozpoczął 
cykl spotkań mieszkańców Kli-
montowa i okolic z balladą oraz 
poezją śpiewaną.

Niedawno zrodził się pomysł 
organizowania imprez kultural-
nych w tym miejscu. Dzięki zaan-
gażowaniu Pana Jarosława Pacz-
kowskiego – właściciela Dwor-
ku „Na Wichrowym Wzgórzu” 
w Przybysławicach (na zaprosze-
nie którego przybył do Klimonto-
wa Marek Gałązka) oraz otwarto-
ści i współpracy ks. Rektora Woj-
ciecha Zasady, opiekuna obiek-
tów poklasztornych udało się zor-
ganizować pierwszy tego typu 
koncert. Mecenasem imprezy był 
Wójt Gminy Klimontów – Ry-
szard Bień.

Koncert zgromadził wszyst-
kich, którym nieobce są wraż-
liwość i poczucie piękna poezji. 
Prezentowanie w murach poklasz-
tornych artystów, u których słowo 
przenika się z muzyką ma szcze-
gólny urok i stanowi ciekawe wy-
darzenie.

Teatr pieśni i słowa jest odtrut-
ką na zewsząd ogarniającą nas by-
lejakość. Jak twierdzi Marek Ga-
łązka – nie można żyć bez miłości, 
przyjaźni i nadziei, bez wędrówki, 
bez celu. Poszukujemy ciągle tego 

samego: najważniejszych warto-
ści, poszukujemy siebie i swoje-
go miejsca – dlatego nie należy 
się zatrzymywać. Nasza wędrów-
ka trwa nieustannie…

Teksty legendarnego Stachu-
ry dają artyście energię do życia 
i nieustannych poszukiwań. Kon-
cert Marka Gałązki pozwolił na 
chwilę przystanąć i zastanowić się 
nad sensem naszego życia. Artysta 
zaśpiewał kilka utworów Edwarda 
Stachury oraz parę utworów wła-
snych – w tym jeden utwór pre-
mierowy. Wspaniała atmosfera, 
która wytworzyła się pomiędzy 
artystą a widzami oraz niepowta-
rzalny klimat i sceneria niedawno 
wyremontowanej sali kapitularza 
poklasztornego pozwoliły na wła-
ściwy odbiór przekazywanych tre-
ści.

Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni, że umożliwiono nam uczestnic-
two w tak wspaniałej uczcie du-
chowej. Serdeczne podziękowania 
należą się wszystkim, dzięki któ-
rym tak bardzo wzbogacił się ka-
lendarz imprez „naprawdę kultu-
ralnych” w naszym Klimontowie. 
Na zakończenie dodam, iż nie-
bawem, bo już 8 maja br. o godz. 
2000 (piątek) odbędzie się w kapi-
tularzu następny koncert. Wystąpi 
Jan Kondrak z Lubelskiej Fede-
racji Bardów.

(EM)

Marek Gałązka – poeta, kom-
pozytor i autor tekstów, gitarzysta, 
popularyzator twórczości Edwar-
da Stachury, interpretator i wyko-
nawca piosenek do jego wierszy, 
reżyser, animator kultury – urodził 
się 17 lutego 1954 roku w Szczeci-
nie. Absolwent pedagogiki w za-
kresie pracy kulturalno-oświato-
wej Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1978). W 1979 r. w Olecku zało-
żył teatr AGT. Debiutował spek-
taklem „Wędrowanie” według po-
ezji Edwarda Stachury. W spek-
taklu tym wykonał kilka piosenek 
Edwarda Stachury z własną mu-
zyką. W 1980 roku założył grupę 
balladową „Po Drodze”, z którą 
otrzymał nagrodę Ministra Kultu-
ry i Sztuki na festiwalu „Śpiewaj-
my poezję” (Olsztyn 1981). Potem 
wraz z grupą i teatrem brał udział 
w programach telewizyjnych, na-
graniach radiowych, spektaklach 
teatrów zawodowych w Warsza-
wie i Szczecinie. Wraz z zespo-
łem koncertował w całej Polsce, 
Niemczech, Litwie, Estonii, a sa-
modzielnie w Budapeszcie, Sofii, 
Grenoble, Lyonie, także w Wielkiej 
Brytanii w Londynie, Kiddermin-
ster i Bristolu. W 2001 roku zespół 
przestał istnieć. Od maja 2001 
Marek Gałązka zaczął koncerto-
wać ze swoimi synami. W dalszym 
ciągu jeździ po kraju i prezentu-
je recital: „Stachurę śpiewa Ma-
rek Gałązka”. 1 lutego 2008r. za-
łożył Agencję Artystyczną pod na-
zwą Północna Agencja Artystycz-
na Marek Gałązka i rozpoczął 
własną działalność.

KLIMONTOWSKIE BARDOWANIE…
W OBIEKTACH POKLASZTORNYCH ZNÓW TĘTNI ŻYCIE!

Anna Piątkowska

„Czy zdążę”

Są pytania bez odpowiedzi.
Są myśli głęboko ukryte.
Jaki jest sens spowiedzi?
Czy zakamarki duszy będą odkryte?

Nie mogę odgadnąć Ciebie.
Widzę Anioły w niebie.
Odrzucam świat magii i czarów.
Wolę krainę baśni i marzeń.

Nie biegnij tak szybko życie!
Zatrzymaj się choć na chwilę!
Dziękuję Wam Moi Rodzice,
A podziękowań mam jeszcze tyle.

„Wiosenne Tęsknoty”

Wiosna nie chce się przebić przez obojętność ludzi.
Niech cię nie zwiodą pozory i wszelkie ułudy.
Ona  nadejdzie!

Lubię barwy wiosenne: żółte, zielone, kolorowe,
Czekam na Wielkanoc i Zmartwychwstanie
Na pewno przyjdzie.

Zaśpiewam Alleluja i złożę kolejny raz podziękowanie
Za wiarę,że może istnieć krzyż i radowanie.
Niech zawsze trwa!

Czekam na wiosenny oddech i słowików śpiewanie.
Budzenie się do życie jeszcze raz, daje moc zapomnienia:
Że to już jesień życia!

Chór Anielski zaśpiewa,że dane mi ziemskie miłowanie,
Jeszcze czeka  na mnie niejedno oczarowanie.
Ja w to wierzę!

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podpisano 
17 lutego br. 46 preumów z beneficjentami, których wnioski 
zostały złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego 
w obszarze działania 5.3 pod nazwą: „Inwestycje w sferze 
dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”. Spotkaniu 
przewodniczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Obecni byli również Marek Szczepanik 
– dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego, Marcin Perz – członek Zarządu oraz 
wiele innych osobistości.

Marszałek Województwa w swoim przemówieniu wyra-
ził uznanie beneficjentom za wysoką jakość złożonych pro-
jektów. Pogratulował także przedstawicielom parafii, któ-
rzy podjęli trud realizacji wniosków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013. Spośród wszyst-
kich projektów zgłoszonych 
na konkurs, czterdzieści sześć 
oceniono pozytywnie pod 
względem merytorycznym 
i przyjęto do dalszej realizacji.

Rektorat Rzymskokato-
licki p.w. Najświętszej Maryi 
Panny w Klimontowie za pro-
jekt pod nazwą: „Rewitaliza-
cja dziedzictwa kulturowego 
poprzez modernizację budyn-
ku podominikańskiego zespołu 
klasztornego w Klimontowie” 
otrzymał wysokie notowa-
nia i uplasował się na trzeciej 
pozycji. Bez wątpienia jest to 
wielkie wyróżnienie, ale rów-
nież zachęta do dalszej pracy 
nad realizacją przedsięwzię-
cia. Jeśli Rektorat, jako bene-

ficjent, wywiąże się z następnego etapu prac przygotowaw-
czych, to w lipcu br. zostanie zawarta umowa zapewniająca 
dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 499 999,76 
PLN. Należy mieć na uwadze, że całość projektu szacowana 
jest na sumę 2,5 mln zł, a zatem udział własny Rektoratu wy-
niesie 1 mln zł. Pieniądze te nie będą jednak wystarczające 
na wyremontowanie całości obiektu podominikańskiego. Po-
czątkowe prace remontowe będą obejmowały część budynku 
z przeznaczeniem jej na Dom Pielgrzyma.

Ksiądz Rektor Wojciech Zasada gratuluje i serdecznie 
dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawę ratowania 
klasztoru, a szczególnie Panom Wójtom – Ryszardowi Bie-
niowi i Adamowi Przybylskiemu.

W.Z.

PREUMOWA W SPRAWIE 
REWITALIZACJI KLASZTORU
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BŁĘKITNY GENERAŁ - CZ. III

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. X

SYLWETKA
(portret)

Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Diece-
zji Sandomierskiej odbył się 28 marca br. w parafii p.w. św. 
Józefa w Klimontowie. Uczestniczyli w nim przedstawi-
ciele Parafialnych Oddziałów AK z Sandomierza, Trześni, 
Baranowa Sandomierskiego, Chodkowa, Ostrowca Święto-
krzyskiego i parafii Ślęzaki.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnic-
twem ks. bpa Edwarda Frankowskiego w Klasztorze Po-
dominikańskim p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka. 
W homilii ksiądz Biskup podkreślił wielką wartość życia 
ludzkiego, które ma być chronione od chwili poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.

Hasło roku 2008/2009 „Otoczmy troską życie. Akcja 
Katolicka w służbie życia” stało się tematem wykładu ks. 
dra Czesława Murawskiego, który zwrócił uwagę na isto-
tę człowieczeństwa i odniósł się do wielu aspektów życia, 
a zatem: środowiska naturalnego, fizycznego, psychicznego 
i życia duchowego człowieka. Ksiądz profesor wskazał na 
współczesne zagrożenia życia ludzkiego, zwłaszcza w jego 
początkowej fazie (aborcja, niszczenie zarodków przy za-
płodnieniu in vitro) i u jego kresu (eutanazja), które powin-
ny mobilizować ludzi dobrej woli, a chrześcijan w szczegól-
ności, do przeciwstawiania się im. Stąd też propagowanie 
Dnia Świętości Życia, obchodzonego przez Kościół w Uro-

Legiony były już rozwiązane, a Piłsudski zamknięty 
w Magdeburgu. Dowbór i Haller byli zarazem dwoma naj-
ważniejszymi wodzami całego Wojska Polskiego. Jednak 
obu tym generałom brakowało politycznej zręczności i kon-
sekwencji Piłsudskiego. Generał Haller dowodząc II Kor-
pusem, nie bardzo wiedział co ma robić. Zerwawszy z Au-
stro-Węgrami i Niemcami, nie chciał zrywać z Radą Re-
gencyjną. Wysyłał do niej z listami dzielnego oficera kpt. 
Borutę-Spiechowicza i czekał na instrukcje. Czy nie zda-
wał sobie sprawy jak bardzo Rada Regencyjna była uzależ-
niona od niemieckiej władzy okupacyjnej? Czy nie byłoby 
rozsądniej postawić wszystko na jedną kartę jak Piłsudski 
i działać na własną rękę? Czy nie mógł Haller od razu zwią-
zać się z kierowanym przez Dmowskiego z Polskim Komi-
tetem Narodowym w Paryżu? Wacław Lipiński, omawiając 
po latach postawę generała w tym czasie, uzasadnił ją „ła-
godnym i miękkim  charakterem” Hallera, jako „niewielkim 
wyrobieniem politycznym” oraz „przesadnym mniemaniem 
o swej roli osobistej” (Walka zbrojna o niepodległość Pol-
ski 1905-1918 Warszawa). Nic dziwnego, że w kręgach Pol-
skiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie powstał ferment 
a sławny Kapitan Barta (Przemysław-Barthel de Weyden-
tha) ułożył nawet plan usunięcia Hallera z dowództwa Kor-
pusu. Oczywiście do tego nie doszło, ale rezultaty wycze-
kującej postawy generała nie dały na siebie czekać. W maju 
1918 r., Haller opóźniwszy przeprawę przez Dniepr, pozwo-
lił Niemcom okrążyć się pod Kaniowem. Gdy zrozumiał 
błąd, było już za późno. II Korpus Polski stoczył ciężką bi-
twę – pierwszą od stuleci wielką bitwę polsko-niemiecką. 

Niestety bój został przegrany, dlatego 12 maja 1918 r. Kor-
pus musiał kapitulować. Wielki wysiłek organizacyjny, głę-
boka ideowość żołnierska – wszystko to zostało zmarno-
wane. By wyczerpać miarę klęsk, dokładnie 9 dni później 
bez jednego wystrzału kapitulował przed Niemcami I Kor-
pus Dowbora Muśnickiego. Natomiast 10 czerwca Austria-
cy rozwiązali III Korpus płk. Juliusza Rómmla. Prokoali-
cyjne wojsko polskie tworzone na Wschodzie, które obu-
dziło tak olbrzymie nadzieje, praktycznie w ciągu jednego 
miesiąca uległo zagładzie. W tej tak ciężkiej, beznadziej-
nej wręcz sytuacji, w Hallerze obudziła się wreszcie ener-
gia i przedsiębiorczość. W przeciwieństwie do Dowbora – 
postanowił kontynuować walkę. W przebraniu wymknął się 
z okrążonego wojska i podążył do Kijowa, stąd do pobli-
skiego miasteczka Wasylkowa. Tutaj 27 maja 1918 r., ob-
wołał się Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych poza Polską, 
czyli prawie całego Wojska Polskiego, bo w kraju był tyl-
ko nieliczny, 4-tysięczny Polnische Werhmacht. 10 czerw-
ca 1918 r. stanął w bolszewickiej już Moskwie, stąd wydał 
pamiętny rozkaz wzywający do skupienia się żołnierzy pol-
skich w celu kontynuowania walki z Niemcami. Ustanowił 
też tajny Wydział Mobilizacyjny, który miał za zadanie wy-
szukiwać zdemobilizowanych żołnierzy polskich i kiero-
wać ich na daleką północ na Murmańsk, gdzie skupiały się 
już wojska Ententy, idące na odsiecz sojuszniczej „białej” 
Rosji. Tam też, gdzie tworzył się niewielki oddział Mur-
mańczyków mjr Juliusza Skokowskiego, podążał gen. Hal-
ler. Ale obowiązki Naczelnego Wodza nie pozwoliły mu za-
trzymać się w Murmańsku: 4 lipca 1918 odpłynął do Inver-

Sylwetka to gatunek wypowiedzi dziennikarskiej, któ-
ry ma na celu zaprezentowanie jakiejś osoby. Autor przy-
wołuje najważniejsze szczegóły z życia postaci, o której 
pisze. Opis ten może zawierać następujące informacje: 
wygląd zewnętrzny, osobowość, sposób bycia, zaintereso-
wania, działalność itp.

Zazwyczaj sylwetka ma konstrukcję życiorysu lub bio-
grafii, ale wzbogacona jest o jakieś ciekawostki z życia, 
dodatkowe informacje mające na celu przykucie uwagi 
czytelnika. Chronologia przedstawianych wydarzeń nie 
jest wymagana. 

Sylwetkę można komponować w dowolny sposób. Do-
puszczalny jest swobodny język przedstawienia. Zwykle 
tekst wzbogacany jest fotografią opisywanej osoby, często 
w jakiejś niebanalnej sytuacji (podpis pod fotografią ma 
mówić nie tylko o tym, co się na niej znajduje, ale przede 
wszystkim wyjaśnić, dlaczego tak jest). 

W sylwetce często stosuje się ocenę przedstawianej 
osoby, ale musi ona być kompletnie uzasadniona. Gatu-
nek ten ma więc nie tylko funkcję informacyjną, ale tak-
że perswazyjną.

Najogólniejszym kryterium podziału sylwetki jest to, 
czy przedstawia się w niej osobę żyjącą czy zmarłą. Pre-
tekstem do opisania czyjegoś życiorysu może być jakaś 
rocznica, ważne wydarzenie związane z tą osobą lub dzie-
jące się w jej życiu.

Sylwetka cieszy się coraz większą popularnością. Nie-
mal wszystkie czołowe tytuły prasowe posiadają swoją ru-
brykę, w której przedstawiają ważne osoby i ich życie. Re-
dakcje stosują różne nazwy – sylwetka, portret, postać, 
główka. 

Gatunek ten ewoluował od lat czterdziestych XX wie-
ku. Do 1989 roku nazywano go życiorysem, a towarzyszy-
ło mu zwykle fotografia legitymacyjna. Po 1989 roku na-
stąpiło znaczne ożywienie i rozluźnienie gatunku. Sylwet-
ka często posiłkuje się innymi gatunkami dziennikarski-
mi. Biografia przedstawiana jest w formie wywiadu, an-
kiety, artykułu publicystycznego, notatki prasowej, bio-
gramu. 

Agnieszka Krupa
Korzystano ze Słownika terminologii medialnej pod red. 

W. Pisarka, Kraków 2006 oraz z Dziennikarskiego warszta-
tu językowego J. Fras, Wrocław 2005.

-Gordon w Szkocji, a stąd do Paryża. Jego nazwisko było 
już wówczas głośne. Z Kalifornii zadepeszował doń Pade-
rewski: „Jedyny Wodzu polski, któremu Opatrzność pozwo-
liła, w odstępie kilku zaledwie miesięcy, walczyć za chwałą 
nieporównaną z trzema wrogami naszej Ojczyzny. Ty wieść 
będziesz naszych drogich ochotników ku chwale zwycięstw 
nieśmiertelnych.” W Paryżu Roman Dmowski przywitał 
Hallera z otwartymi ramionami: „Witaj generale! Spadasz 
nam jak z nieba! Właśnie nam potrzeba Naczelnego Wo-
dza dla naszej armii”. Natychmiast dokoptowano Hallera 
do komitetu Narodowego Polskiego, a wkrótce mianowa-
no go oficjalnie „Naczelnym Wodzem wszystkich wojsk pol-
skich walczących o niepodległość i zjednoczenie całej Oj-
czyzny przeciwko monarchiom zaborczym”.

Historia mało zna przykładów kariery tyleż błyska-
wicznej, co zaskakującej: w ciągu kilku miesięcy 1918 r. ze 
skromnego pułkownika-brygadiera w proaustriackim Pol-
skim Korpusie Posiłkowym, wyrósł Haller na Polskiego 
Wodza Naczelnego – w dodatku stronnika Ententy. 6 paź-
dziernika 1918 r. objął dowództwo i złożył przysięgę: „Przy-
sięgam przed Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Świętej Je-
dynym na wierność Ojczyźnie mojej – Polsce Jedynej i Nie-
podzielnej. Przysięgam, że gotów jestem oddać za świętą 
sprawę jej zjednoczenia i niepodległości, bronić sztanda-
ru narodowego i honoru oręża polskiego do ostatniej kropli 
krwi, dbać o dobro powierzonych mi żołnierzy, strzec kar-
ności wojskowej. Przysięgam, ze złożone w moje ręce Na-
czelne Dowództwo Wojsk Polskich wedle najlepszej wiary, 
sumienia i honoru wojskowego dla dobra Narodu Polskie-
go i wyzwolenia Ojczyzny sprawować będę. Tak mi Panie 
Boże dopomóż.”

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI (C.D.N.)

czystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), a także za-
chęta do modlitwy w ramach Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego i obchodów Dnia Młodzianków (28 grudnia), 
który nawiązuje do biblijnej rzezi niewiniątek. Uczestnicy 
wysłuchali także informacji o świętej matce-lekarce Gian-
nie Berettcie Molli i jej świadectwie wobec daru życia oraz 
szacunku dla niego. Wykład zakończyła modlitwa Anioł 
Pański.

Po wykładzie zebrani odprawili Drogę Krzyżową 
w intencji rodzin. Rozważania kolejnych stacji poprowa-
dzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
z Klimontowa.

Po krótkiej przerwie obiadowej uczestnicy rekolekcji 
zwiedzili klasztor i wysłuchali ciekawej historii powstania 
Konwentu Dominikańskiego, zaprezentowanej przez Rek-
tora Klasztoru ks. Wojciecha Zasadę.

O godz. 1500 zebrani, pod przewodnictwem ks. Pawła 
Anioła z parafii św. Michała z Ostrowca Świętokrzyskiego, 
odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Diecezjalny dzień skupienia Akcji Katolickiej przyczy-
nił się nie tylko do odnowy duchowej uczestników, ale rów-
nież wpłynął na zacieśnienie więzi pomiędzy poszczegól-
nymi jej oddziałami.

MARIA GŁADYSZ

WIELKOPOSTNY DZIEÑ SKUPIENIA 
AKCJI KATOLICKIEJ

Fot. Archiwum AK Klimontów
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W Instytucie Teologicznym 
w Sandomierzu odbył się 4 marca 
br. etap diecezjalny XIX Olim-
piady Teologii Katolickiej pod 
hasłem: „Otoczmy troską życie”. 
Pośród 74 uczestników olimpia-
dy, przybyłych z całej diecezji 
sandomierskiej, znaleźli się re-
prezentanci Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych z Klimontowa 
w składzie: Katarzyna Mroczek 
z kl. IIIa LO, Daniel Strójwąs 

Od 2 marca br. Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie rozpo-
częła realizację projektu „Podziel 
się i Ty…” w ramach Programu 
Grantowego Danone „Masz po-
mysł? Podziel się Posiłkiem!”.

Założeniem programu jest 
wsparcie inicjatyw lokalnych, 
dzięki którym dzieci nie są głod-
ne, a jednocześnie mogą się roz-
wijać, bawić, uczyć się zaradności 
życiowej i budować poczucie wła-
snej wartości.

Firma Danone przyznaje co 
roku 32 dotacje w wysokości  
5 000 zł na realizację najlepszych 
projektów. W V edycji Programu 
Danone PSP w Klimontowie zna-
lazła się na I miejscu.

Głównym celem projektu „Po-
dziel się i Ty…” jest wzbogacenie 
diety o pełnowartościowe posił-
ki spożywane w szkole, uświado-
mienie uczniom jak ważne jest od-

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się 18 lutego br. konferencja pod-
sumowująca działalność i osiągnięcia Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich Program Integracji Społecznej za rok  2008. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 42 Gmin Województwa Świętokrzyskie-
go realizujących PPWOW PIS. Podczas Konferencji  naszą Gminę reprezentowało – 
przedstawiając swoje wyniki – Sołectwo Śniekozy, które było jednym z 13 usługodaw-
ców realizujących usługi PIS w 2008 r. Swoje osiągnięcia pokazały chearleaderki ze 
Śniekóz.

żywianie dla zachowania zdrowia  
oraz wspieranie wszechstronnego 
rozwoju i aktywizacji społecznej 
dzieci. 

W ramach projektu zaplanowa-
no zajęcia warsztatowe, spotkania 
z przedstawicielami służby zdro-
wia poświęcone zasadom zdro-
wego odżywiania, konkursy pla-
styczne, turnieje, wyjazdy do kina 
i teatru, wycieczki na terenie gmi-
ny, pikniki plenerowe, kiermasze. 
Każdej z tych imprez towarzyszyć 
będzie zdrowy posiłek. Zaplano-
wano ogółem 1 430 posiłków. 

Projekt skierowany jest do 
wszystkich uczniów szkoły, a szcze-
gólnie oddziałów przedszkolnych, 
klas pierwszych i szóstych.

REALIZATORZY PROJEKTU:
ELŻBIETA CZAJKOWSKA

JOANNA HAMERSKA

EWA KĘDZIERSKA

JADWIGA MICHALSKA

MAŁGORZATA ZARODA

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA 

OBSZARÓW WIEJSKICH – PROGRAM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2008 R.

NASI OLIMPIJCZYCY „PODZIEL SIĘ
I TY…”

z kl. IIa LO oraz Karolina Maj 
z kl. IIa LO. Uczestnicy olimpia-
dy uprzednio przeszli zwycięsko 
eliminacje szkolne, które odbyły 
się w lutym br.

„Wszyscy jesteście zwycięzca-
mi! Wasza obecność tutaj o tym 
zaświadcza” – powiedział mło-
dym olimpijczykom na powitanie 
Kierownik Referatu Duszpaster-
stwa Dzieci i Młodzieży ks. Bog-
dan Piekut.

Po godzinnym zmaganiu się 
z trudnymi pytaniami testowymi 
oraz po skrupulatnym ich spraw-
dzeniu przez Komisję, w której 
skład wszedł m.in. Prefekt LO 
w Klimontowie ks. Wojciech Za-
sada, wydano werdykt. 

Miłą niespodzianką było tutaj 
uplasowanie się na siódmym miej-
scu Karoliny Maj. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

W.Z.

ZAPROSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie

zaprasza wszystkich czytelników
na wystawê malarsk¹

artysty-plastyka mgr Tomasza Staszewskiego.
Wystawa jest czynna przez ca³y kwiecieñ.

Pracownicy GBP Klimontów

SPROSTOWANIE
W numerze 86 „Głosu Kli-

montowa” na stronie 2  w Ka-
lendarium OSP Klimontów  (in-
formacja z 27 stycznia) podali-
śmy, że druh Wiesław Kwie-
cień jest Komendantem Gmin-
nym  OSP Klimontów, nato-
miast Komendantem Gminnym 
ZOSPRP w Klimontowie jest 
Wiesław Woźniak.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 866-18-47 

www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, ks. Wojciech Zasada, 
Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

DZIAŁANIE 4
Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży – 

liczba złożonych ofert: 27 szt.
Działanie realizowane poprzez:

1. Odkrywamy i wspieramy nowe talenty /nie 
więcej niż 10 000 zł łącznie z kwoty alokacji 
przeznaczonej na usługi realizującej działa-
nie/ – liczba  złożonych ofert: 1 szt.
2. Akademia Małolata i nie tylko Przedszko-
laka /nie więcej niż 15 000 zł łącznie z kwo-
ty alokacji przeznaczonej na działanie/ – licz-
ba złożonych ofert: 3 szt.
3. Szkoła Przetrwania /nie więcej niż 10 000 
zł łącznie z kwoty alokacji przeznaczonej na 
usługi realizującej działanie/ – liczba złożo-
nych ofert: 2 szt.
4. Warsztaty tańca /nie więcej niż 10 000 zł 
łącznie z kwoty alokacji przeznaczonej na 
działanie/ – liczba złożonych ofert: 2 szt.
5. Kluby Zainteresowań /nie więcej niż 75 000 
zł łącznie z kwoty alokacji przeznaczonej na 
usługi realizującej działanie/ – liczba złożo-
nych ofert: 10 szt.
6. Sportowa wioska /nie więcej niż 30 000 
zł łącznie z kwoty alokacji przeznaczonej na 
usługi realizującej działanie/ – liczba złożo-
nych ofert: 6 szt.

Oferty bez wskazania poddziałania: 3 szt.
Kwota łączna alokacji działania wynosi 

150 000 zł. Termin wykonania zamówienia: 
od 15 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

DZIAŁANIE 5
Zwiększenie aktywności i poziomu inte-

gracji społecznej wśród mieszkańców - liczba 
złożonych ofert: 10 szt.

Działanie realizowane poprzez:
1. Sołeckie Kluby Seniora /nie więcej niż 
10 000 zł łącznie z kwoty alokacji przezna-
czonej na usługi realizującej działanie/ – licz-
ba złożonych ofert: 1 szt.
2. Integracja sołectwa poprzez organiza-
cję spotkań w celu przekazania doświadczeń 

przez osoby starsze osobom młodszym 
poprzez gotowanie potraw regionalnych 
i nie tylko, haftowanie itp. /nie więcej niż 
10 000 zł łącznie z kwoty alokacji przezna-
czonej na usługi realizującej działanie/ – 
liczba złożonych ofert: 3 szt.
3. Powrót do tradycji organizacji balików 
wiejskich /nie więcej niż 5 000 zł łącznie 
z kwoty alokacji przeznaczonej na usługi 
realizującej działanie/ – liczba złożonych 
ofert: 1 szt.
4. Obchody rocznic upamiętniające waż-
ne wydarzenia dla sołectwa w celu przy-
bliżenia przeszłości dokonań naszych 
przodków /nie więcej niż 10 000 zł łącznie 
z kwoty alokacji przeznaczonej na usługi 
realizującej działanie/ – liczba złożonych 
ofert: 2 szt.
5. Turniej międzypokoleniowy sołectw /nie 
więcej niż 15 000 zł łącznie z kwoty alo-
kacji przeznaczonej na usługi realizującej 
działanie/ – liczba złożonych ofert: 1 szt.

Oferty bez wskazania poddziałania: 2 szt.
Kwota alokacji działania wynosi 50 000 

zł. Termin wykonania zamówienia: od 15 
kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

DZIAŁANIE 6
Ograniczenie zjawiska marginalizacji 

oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjo-
nowania osób i rodzin w środowisku lokal-
nym-liczba złożonych ofert 6

Działanie realizowane poprzez:
1. Każda wioska promuje zdrowie i bez-
pieczeństwo /nie więcej niż 29 256,98 zł 
łącznie z kwoty alokacji przeznaczonej na 
usługi realizującej działanie/ – liczba zło-
żonych ofert: 2 szt.
2. Organizacja zajęć i spotkań tematycz-
nych dla osób niepełnosprawnych i star-
szych ,,Wszyscy mają te same prawa” /nie 
więcej niż 7 000 zł łącznie z kwoty alo-
kacji przeznaczonej na usługi realizującej 

działanie/ brak złożonych ofert.
3. Świetlica wiejska miejscem przyjaznym 
dla każdego mieszkańca /nie więcej niż 
10 000 zł łącznie z kwoty alokacji przezna-
czonej na usługi realizującej działanie/ – 
liczba  złożonych ofert: 2 szt.
4. Sołeckie Półkolonie ,,Wiejska Akcja Let-
nia” organizacja wyjazdów integracyjnych 
na kolonie /nie więcej niż 10 000 zł łącz-
nie z kwoty alokacji przeznaczonej na usłu-
gi realizującej działanie/ – liczba złożonych 
ofert: 1 szt.
5. Organizacja zawodów i turniejów inte-
gracyjnych dzieci i młodzieży sprawnej ina-
czej /nie więcej niż 15 000 zł łącznie z kwoty 
alokacji przeznaczonej na usługi realizującej 
działanie/ – liczba  złożonych ofert: 1 szt.

Kwota alokacji działania wynosi 
71 256,98 zł.

Termin wykonania zamówienia: od 15 
kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

DZIAŁANIE 7
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 

wykorzystywania wiedzy w praktyce przez 
liderów, w tym wsparcie w nawiązywaniu 
współpracy pomiędzy organizacjami zwią-
zanej ze wspólnymi działaniami w zakresie 
projektów społecznych - brak ofert

Kwota alokacji wynosi 44 984,22 zł. Ter-
min wykonania zamówienia: od 15 kwietnia 
2009 r. do 31grudnia 2009 r.

PPWOW PIS realizowany jest w ra-
mach środków uzyskanych przez Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej z kredytu Między-
narodowego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(Bank Światowy). Gmina Klimontów uzy-
skała dotację w wysokości 449 842,20 zł, 
część dotacji tj. 133 601 zł została wykorzy-
stana w 2008 r., a pozostała część dotacji tj. 
316 241,20 zł przeznacza została na realiza-
cję wyżej określonych usług w 2009 r.

1) Cele imprezy:
a) popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wol-

nego czasu;
b) zapoznanie z najpiękniejszymi widokami krajobrazowymi 

gminy Klimontów;
c) promowanie zdrowego stylu życia;
d) stymulowanie aktywności twórczej młodzieży w realizacji za-

miłowań i zainteresowań.
2) Organizatorzy:

• Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień
• Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 

w Klimontowie
• Uczniowski Klub Sportowy „Topór”

3) Termin i miejsce:
14.05.2009 r., Stadion LKS Klimontowianka, Klimontów

4) Program imprezy:
900 – otwarcie biura zawodów
950 – powitanie zawodników na linii startu
1000 – rozpoczęcie zawodów:

• kategoria I: bieg niepełnosprawnych na wózkach (K i M) – 300 m
• kategoria II: rocznik 2003 i młodsi (K i M) – 300 m
• kategoria III: rocznik 2002 i 2001 (K i M) – 400 m
• kategoria IV: rocznik 2000 i 1999 (K i M) – 800 m
• kategoria V: rocznik 1998 i 1997 (K i M) – 1 200 m
• kategoria VI: rocznik 1996 i 1995 (K i M) – 1 200 m

• kategoria VII: rocznik 1994 i 1993 (K i M) – 1 600 m
• kategoria VIII: rocznik 1992 i starsi (K i M) – 2 500 m
Dodatkowo odbędzie się bieg sztafetowy 4x400 m drużyn ze szkół 
podstawowych.Każda drużyna składa się z uczniów klas 5-6: 
2 dziewczyny + 2 chłopców. Każda szkoła może wystawić tylko jed-
ną drużynę. Zawodnicy za zajęcie miejsc od I do III otrzymują na-
grody rzeczowe i dyplomy. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal.
5) Trasa biegu:

Trasa biegu przebiega z kierunku Górek przez aleję kasztanową, 
ulicą Zysmana z metą na stadionie.

6) Uczestnictwo:
W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek i miej-
sce zamieszkania. Niepełnoletni uczestnicy biegu
muszą posiadać pozwolenie na udział podpisane przez rodziców 
lub prawnych opiekunów.

7) Zgłoszenia:
Biuro organizacyjne
III Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanową w Europie
PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Cezary Pyszczek
ul. Szkolna 1, tel. 015-866-1018

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,
o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 
Organizator zapewnia fachową obsługę medyczną oraz ubezpiecze-
nie uczestników, jak również napoje i posiłek energetyczny.

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

Klimontów 14.05.2009
PATRONAT HONOROWY:

POSE£ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
DR CZES£AW SIEKIERSKI

Gmina Klimontów ogłosiła 9 marca br. konkurs na działania o charakterze integracyjnym i aktywizacyjnym, które-
go adresatem byli dzieci i młodzież, osoby starsze oraz rodziny. Realizatorami działań mogli być zarówno organizacje ta-
kie jak stowarzyszenia i fundacje (w tym ochotnicze straże pożarne, uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sporto-
we, inne), instytucje (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury), parafie ale również osoby fizyczne (sołtysi, szefowe kół gospodyń, 
etc). Nabór ofert trwał do 30 marca br. do godz.15:30. Wpłynęło 43 oferty na następujące działania:



GŁOS KLIMONTOWA

Podstawowym zadaniem szko-
ły jest pełny rozwój każdego wy-
chowanka. Należy więc zadbać 
o zaistnienie ucznia zarówno na 
gruncie klasy jak i szkoły jako 
wybitnej jednostki i stworzyć mu 
możliwość twórczego, aktywne-
go działania. To twórcze działa-
nie przejawia się szczególnie pod-
czas występów teatralnych przed-
stawianych na zajęciach i innych 
uroczystości szkolnych. Edukacja 
teatralna ma przygotować do wła-
ściwego odbioru sztuki przez roz-
wijanie wrażliwości na piękno ję-
zyka, ukazywanie pozawerbal-
nych środków ekspresji. Jak twier-
dzi Bogdan Suchodolski „dzięki 
edukacji teatralnej człowiek sta-
je się pełniejszy, bardziej wrażliwy 
na sytuacje i losy ludzkie, głębiej 
zaangażowany w tworzenie nowej 
rzeczywistości, w której żyje i któ-
ra warunkuje jego działania”.

Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II to szkoła, która jest bar-
dzo aktywna w różnych akcjach 
i rozwija zainteresowania uczniów. 
Przy szkolnej bibliotece dzia-
ła Klub Miłośników Książki, któ-
ry przygotował scenariusz i zapre-
zentował  przedstawienie pt. „Się-
gnij po książkę” uczniom klas I-III 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie oraz „maluchom” z przedszko-
la. Teatrzyk był bajką a jednocze-
śnie pouczającą historią z morałem: 
,,Więcej czytając, więcej wiesz”.

Uczniowie gimnazjum wyka-
zali się wielkim talentem aktor-
skim. Sami przygotowywali deko-
racje i niezbędne rekwizyty  i pra-
cowali nad kostiumami. Po przed-
stawieniu wystąpiły cheerleader-
ki, rozweselając swoim tańcem 
wszystkie dzieci. Układ do pio-
senki pt. „Verka serduchka – Dan-
cing lasha tumbai” opracowały 
Natalia Kędzierska oraz Paulina 
Chochół. W przedstawieniu wzię-

SIÊGNIJ PO KSI¥¯KÊ RAZEM Z UCZNIAMI GIMNAZJUM

li udział następujący uczniowie: 
Małgorzata Cieplińska, Ani-
ta Śledź, Paulina Żurek, Dorota 
Garas, Karol Stępień, Krzysz-
tof Zaroda, Aleksandra Polit, 
Katarzyna Czajka, Sandra Gła-
dysz, Magdalena Misztal, Ewe-
lina Chodyra, Patrycja Dymar-
czyk, Jakub Gruszecki. Tańczy-
ły: Monika Myszona, Patrycja 

Kwiecień, Paulina Chochół, Na-
talia Kędzierska oraz Magdale-
na Zając. Nad nagłośnieniem czu-
wał  Grzegorz Wołoszyn. Całe 
przedsięwzięcie było inicjatywą 
pań Barbary Bzdyry i Bożeny 
Chłodnickiej. Wszystkim bardzo 
się podobało. Poprzez humor i za-
bawę dzieci stwierdziły, że czę-
ściej będą sięgały po książki.

Dobrze prowadzona edukacja 
teatralna wzbogaca wiedzę i kul-
turę uczniów, pobudza emocjonal-
ną stronę osobowości, rozwija wy-
obraźnię. Kontakt z teatrem dostar-
cza niesamowitych przeżyć, skłania 
do refleksji nad sensem życia, po-
zwala oderwać się od rzeczywisto-
ści i rozwija talenty. Tak szerokie 
spektrum oddziaływania sztuki te-

atralnej na rozwój człowieka prze-
mawia za umiejscowieniem edu-
kacji teatralnej na należytym miej-
scu i nadaniem jej właściwej rangi 
w systemie edukacyjnym począw-
szy od przedszkola poprzez szko-
łę podstawową, gimnazjum, skoń-
czywszy na szkole średniej lub nie-
których kierunkach studiów.

OPRAC. NATALIA KĘDZIERSKA

Z okazji „Światowego Dnia Poezji” zorganizowanego  20 marca br. w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Klimontowie wiersze recytowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie (wychowawcy mgr Zbigniew Przybycień 
i mgr Maria Gładysz): Mateusz Żurek, Mateusz Gołębiewski, Kamil Bednarz, To-
masz Bryła, Karol Niezgoda, Karol Dziorek, Łukasz Bolon, Karol Winiarski, Ma-

ria Dobko, Klaudia Solpa i Ewa Staniszewska. Do recytacji wybrano wiersze : Ma-
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomiku Salamandra: „Jaśmin”, „Portret”, „Sen 
i przebudzenie”, poezje ks. Jana Twardowskiego z tomiku „Wiersze Największej Na-
dziei” oraz „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci” Jana Brzechwy: „Ptasie plotki”, „Sa-
mochwała” oraz „Rozmawiała gęś z prosięciem”.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI
W KLIMONTOWSKIEJ BIBLIOTECE


