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„PARK KATYŃSKI” W BYSZOWIE
 – NAJWIĘKSZY W POLSCE PARK 

KU CZCI OFIAR ZBRODNI STALINOWSKIEJ

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI NA STRONACH 6-7

Uroczystości upamiętniające polskich 
oficerów Wojska Polskiego oraz Policjan-
tów Katynia, Miednoje i Charkowa oraz 
innych miejsc sowieckiej agresji, gdzie 
w tragiczny sposób na skutek działań ro-
syjskich władz centralnych zamordowa-
no ponad 21 tys. przedstawicieli polskiej 
inteligencji odbyły się 27 września br. 
w miejscowości Byszów – nieopodal Kli-
montowa.

Tam w zabytkowym XIX–wiecznym 
krajobrazowym parku dworskim, który 
przez lata pozostawał zaniedbany i nie-
zagospodarowany, posadzone zostało 100 
„DĘBÓW PAMIĘCI” oraz nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Po-
mnika Ofiar Katyńskich.

Wśród osób, które zostały upamiętnio-
ne na terenie Parku Katyńskiego w By-
szowie znaleźli się policjanci oraz ofice-
rowie WP urodzeni oraz służący na tere-
nie dawnego województwa kieleckiego 
i ziemi sandomierskiej.

Gmina Klimontów przystąpiła do pro-
gramu „Katyń... ocalić od zapomnie-
nia” realizowanego przez Stowarzysze-
nie „Parafiada” im. Św. Józefa Kala-
sancjusza w Warszawie. Jest to akcja pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, w ramach której 

posadzonych zostanie 21 473 szt. dębów 
– tzw. „DĘBÓW PAMIĘCI” w parkach, 
na skwerach itp. na 70-tą rocznicę zbrod-
ni katyńskiej – czyli do roku 2010. Jeden 
dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. 

Swój udział w programie zgłosiło bar-
dzo wiele samorządów i instytucji oraz 
osób prywatnych z terenu całej Polski, 
jednak przedsięwzięcie to nigdzie nie 
przybrało takiego rozmachu jak w Gmi-
nie Klimontów.

Park Katyński w Byszowie powstał 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu Wój-
ta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia 
oraz koordynatorów projektu: Elżbiety 
Mazur oraz Danuty Potockiej, a także 
mieszkańców Byszowa na czele z radnym 
Wacławem Gachem oraz sołtysem Grze-
gorzem Kordyką. 

Z nieubłaganym upływem czasu jest 
coraz mniej ocalałych świadków zbrod-
ni na wschodzie przeciwko narodowi pol-
skiemu. Mimo, iż prawda ujrzała światło 
dzienne i nie ma wątpliwości, że zbrod-
nie te popełnili Sowieci – mimo, że po-
wstały cmentarze w Katyniu, Miedno-
je i Charkowie daleko jeszcze do jedno-
znacznego i jasnego zakończenia budowa-
nia świadectwa historii. Odchodzą ostatni 
świadkowie, odchodzą bliscy zamordowa-

nych w tych miejscach, położonych z dala 
od ziem polskich. Dla żyjących jeszcze 
świadków zbrodni i rodzin pomordowa-
nych odwiedzanie tych miejsc pamięci – 
kiedyś w ogóle niemożliwe – dziś z powo-
du wieku stało się uciążliwe i trudne. 

Dla młodych pokoleń prawda tamtych 
czasów stała się bardzo odległa. Jej świa-
dectwa, ślady, znaki muszą być tu – bli-
sko w Polsce, na odległość wyciągnięcia 
dłoni, dotknięcia Tajemnicy... 

Ta właśnie myśl przyświecała pomysło-
dawcom Parku Katyńskiego w Byszowie. 
Co roku w rocznicę Zbrodni Katyńskiej 
będą się tu odbywać patriotyczne uro-
czystości. Przewiduje się również orga-
nizację szeregu różnych imprez okolicz-
nościowych (jak np. Biegu Katyńskie-
go, który był pierwszą z tego typu impre-
zą, a odbył się 11 października 2009 r. 
przy ogromnym zainteresowaniu uczest-
ników). 

Park w Byszowie będzie służył społe-
czeństwu całej Gminy i nie tylko – to ma 
być miejsce spotkań, wypoczynku i re-
fleksji, będąc miejscem ucieczki od co-
dziennego zgiełku i pędu życia.

E.M. i D.P.
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W Górkach zakończono realizację pro-
jektu „Sportowa Wioska – Razem Raź-
niej” w ramach  programu PPWOW – Pro-
gram Integracji Społecznej.

Celem projektu było m.in.:
• upowszechnianie sportu;
• nabywanie umiejętności współpracy 

w grupie;
• rozwój inicjatyw ukierunkowanych na 

sport;
• zintegrowanie społeczności wiejskiej;
• zacieranie barier między sołectwami;
• rozwijanie nowych zainteresowań;
• miłe spędzenie wolnego czasu.

Od 19 czerwca do 18 września w każ-
dy piątek i sobotę w godz. 17– 19 odby-
wały się zajęcia świetlicowe i boiskowe, 
w czasie których dzieci i młodzież w towa-
rzystwie opiekunów korzystały ze sprzę-
tu sportowego i gier planszowych zakupio-
nych za pieniądze pozyskane na realizację 
projektu.

23 sierpnia odbył się Międzysołecki Tur-
niej Sportowy, w czasie którego rozegrany 
został mecz piłki nożnej pomiędzy druży-
nami z Górek i Konar. Dzieci zostały nagro-
dzone drobnymi upominkami. Dużą atrakcją 
był pokaz udzielania pierwszej pomocy pro-
wadzony przez strażaków z OSP Klimontów 
pod czujnym okiem naczelnika W. Kwiet-
nia, który wygłosił również pogadankę na 
temat bezpieczeństwa pieszego na jezdni. 

Imprezą kończącą realizację projek-
tu był Piknik Rodzinny zorganizowany 
5 września, na którym bawili się mieszkań-
cy Górek bez względu na wiek, przy dźwię-
kach muzyki biesiadnej i zapachu pieczonej 
na ognisku kiełbaski.

Organizatorzy dziękują wszystkim za 
udział w projekcie, a w szczególności tym, 
którzy czynnie przyczynili się do jego realiza-
cji nie szczędząc swojego czasu i sił, jak rów-
nież osobom służącym doświadczeniem i do-
brym słowem.

SPORTOWA WIOSKA – RAZEM RAŹNIEJ

Szkoła w Klimontowie od lat przeprowadza szereg im-
prez związanych z promocją zdrowia. Rozpoczęto w 2000 
roku od realizacji programów: „Dbamy o nasze zdrówko”, 
„Wiem, co jem...”, „Warsztaty dla dzieci leworęcznych”, 
„Warsztaty dla dzieci uzdolnionych plastycznie”. Placów-
ka posiada Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Systema-
tycznie współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, sanepidem, policją i innymi 
instytucjami. W szkole od lat prowadzona jest również edu-
kacja ekologiczna, a w jej ramach organizowane zbiórki su-
rowców wtórnych oraz liczne akcje.

W większość działań projektowych została zaangażowa-
na społeczność szkolna. Odbyły się różnego rodzaju zaję-

cia warsztatowe oraz spotkania z przedstawicielami służby 
zdrowia, poświęcone zasadom zdrowego odżywiania. Po-
ruszane były także zagadnienia związane z segregacją od-
padów, oszczędnym gospodarowaniem zasobami przyrody, 
zasadami prowadzenia gospodarstw ekologicznych. Dzię-
ki warsztatom plastycznym uczniowie rozwinęli swoje za-
interesowania. Każde ze spotkań zakończyło się zdrowym 
posiłkiem. W ramach aktywnego zagospodarowania czasu 
wolnego uczniów odbyły się wyjazdy do kina i teatru, sze-
reg imprez, turniejów, wycieczek i kiermaszy.

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT:
E.CZAJKOWSKA, J.HAMERSKA, E.KĘDZIERSKA,

J.MICHALSKA, M.ZARODA

DANONE 
– PROGRAM GRANTOWY

Projekt: „Podziel się i Ty…”

Autorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

Okres realizacji projektu: 2.03.2009 – 31.08.2009
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Rada Sołecka Krobielice już po raz drugi w ramach PPWOW PIS, 
realizowała Projekt „Akademia małolata i nie tylko przedszkolaka”. 
Mieszkańcy rozpoczęli od uporządkowania placu przy remizie: zosta-
ły wykoszone chwasty, trawa, wycięte krzaki, nawieziona ziemia i wy-
równany teren. Z zakupionych materiałów mieszkańcy wykonali pia-
skownicę i huśtawki, przywieźli także piasek do piaskownicy. Od 1 lip-
ca rozpoczęły się zajęcia na placu zabaw i wcześniej wybudowanym bo-
isku, które trwały przez całe wakacje. Zajęcia odbywały się pod opie-
ką dorosłych: były to różnego rodzaju gry i zabawy integracyjne, orien-
tacyjno–ruchowe oraz zawody i sztafety. Młodsze dzieci bawiły się za-
kupionymi zabawkami w piaskownicy, budowały zamki i wieże, starsze 
zaś rozgrywały mecze tenisowe oraz – w zależności od upodobań – gra-
ły w piłkę, hokeja, siatkę bądź też kosza. Brzydka pogoda nie była prze-
szkodą, ponieważ w remizie również mogły aktywnie spędzać czas: ry-
sując grając w szachy, bawiąc się lub grając w różne gry. Dla dzieci i ro-
dziców został zorganizowany tzw. Piknik Rodzinny. Odbył się on w nie-
dzielę 8 września br. W tym dniu dzieci wraz z rodzicami rozgrywały 
mecze tenisowe i grali w siatkę a potem odbyło się wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku.

Dzięki realizacji Projektu PPWOW PIS dzieci aktywnie spędziły 
wolny wakacyjny czas, integrowały się z rówieśnikami, a co najważ-
niejsze dzięki grom i zabawom edukacyjnym przygotowały się do wrze-
śniowych zajęć szkolnych i nauczyły pracować w grupie. Dziękujemy 
wszystkim, którzy nam pomagali i wspierali w realizacji usługi: Ry-
szardowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klimontów oraz Danucie Potoc-
kiej – koordynatorowi PIS i mieszkańcom Krobielic.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

Zakończenie projektów PPWOW PIS

AKADEMIA MAŁOLATA I NIE TYLKO PRZEDSZKOLAKA...

W Nawodzicach zajęcia z projektu pt „Akademia małolata i nie 
tylko przedszkolaka” zrealizowanego przez OSP Nawodzice w ramach 
PPWOW PIS – Program Integracji Społecznej odbywały się od 1 czerw-
ca do 27 sierpnia br.

Zajęcia, prowadzone przez Katarzynę Muchę, odbywały się dwa 
razy w tygodniu, po dwie godziny, a uczestniczyło w nich około 36 dzie-
ci z Nawodzic i okolic.

Dzieci podczas zajęć miały zorganizowany poczęstunek, możliwość 
aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu, m.in. wycieczki rowero-
we i piesze po okolicy, ogniska, gry i zabawy przy budynku PSP w Na-
wodzicach.

...I NAWODZICACH

...W KROBIELICACH
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Jak żyli? Czym się interesowali? Co ro-
bili w wolnym czasie? Jak wyglądała ich 
edukacja? Czy bardzo różniła się od tej te-
raźniejszej?

Jestem pewna, że większość z nas za-
dawała sobie podobne pytania dotyczą-
ce realiów żydowskiego życia. Właśnie te-
raz mamy wspaniałą okazję, by na nie od-
powiedzieć.

Przenieśmy się w czasie i wyobraźmy 
sobie przedwojenny Klimontów, który był 
zamieszkiwany głównie przez żydowską 
ludność. Cofnijmy się do 1937 roku i posłu-
chajmy rozmowy z mieszkanką Klimonto-
wa – Marmą Zylberbogen, czternastolet-
nią Żydówką.

* * *
Angelika Mucha: Witaj Marmo. Czy mo-
głabym zadać Ci kilka pytań odnośnie 
Twojego codziennego życia?
Marma Zylberbogen: Oczywiście, że 
tak.
A.M.: Czy od zawsze mieszkasz w Kli-
montowie?
M.Z.: Nie, urodziłam się w 1923 roku, 
w małym miasteczku, a mianowicie w Pa-
canowie. Swoje młode dziecięce lata spę-
dziłam bardzo wesoło. Bardzo dobrze czu-
łam się u rodziców, gdyż byłam pierwszym 
dzieckiem. Gdy skończyłam rok życia od-
byłam podróż wraz z siostrami Szaindlą 
i Dyną do Klimontowa gdzie przeprowa-

dzili się moi rodzice na stałe.
A.M.: I jakie wrażenie wywarł na Tobie 
Klimontów? Podobał Ci się, czy wręcz 
przeciwnie? 
M.Z.: Klimontów wtenczas bardzo mi 
się podobał, chociaż był o zapewne wiele 
brzydszy niż przed przeprowadzką. W Kli-
montowie zaczęłam uczęszczać do szkoły 
powszechnej i do szkoły żydowskiej.
A.M.: Tak, właśnie. Twoja nauka. Czy 
mogłabyś przybliżyć nam jak wygląda na-
uka w szkole powszechnej?
M.Z.: Tak, chętnie. Obecnie jestem uczen-
nicą klasy siódmej szkoły powszechnej. 
W szkole jest mi wesoło, bo spędzam czas 
w towarzystwie koleżanek. Również dlate-
go, bo wiem, że wiadomości, które tu na-
byłam będą podstawą mojego życia. W na-
szej klasie wychowawcą jest Pan Profesor 
Rusinek, który uczy nas dwóch przedmio-
tów: polskiego i historii. Na lekcjach tych, 
jak i na innych staram się jak najwięcej 
uważać. Bardzo mi smutno, kiedy przypo-
mnę sobie, że wesołe chwile szkolne już się 
niedługo kończą i przyjdzie mi opuścić te 

drogie mury, w których tyle się nauczyłam 
wiadomości, które będą pomocne w moim 
dalszym życiu.
A.M.: Proszę, opowiedz coś o Profesorze 
Rusinku.
M.Z.: (śmiech) No dobrze. Nasza klasa 
bardzo go kocha, ponieważ widzimy jego 
pracę i wysiłek, jak on stara się nas na-
uczyć czegoś. Ale choć pan profesor na nas 
czasem się gniewa my wiemy, że to dla na-
szego dobra. Profesor Rusinek pragnie nas 
wypuścić ze szkoły jako obywateli przy-
gotowanych do dorosłego życia. Ostat-
nio w naszej klasie zostało przeprowadzo-
ne wybory do gminy klasowej. Pomysł ten 
podsunął nam Pan Rusinek, który wytłu-
maczył nam na czym to wszystko polega 
i jakie zadania należą do zarządu. 
A.M.: Wspominałaś coś o szkole żydow-
skiej, jak wygląda edukacja w tejże szko-
le?
M.Z.: W „Bajs Jakow”, bo tak nazywa się 
ta szkoła, lekcja trwa tylko półtorej godzi-
ny, chociaż niemało pracuję umysłowo, to 
nic nie wpływa ujemnie na mój układ ner-
wowy. W szkole uczymy się języka hebraj-
skiego.
A.M.: Zbliża się święto 11 listopada. Co 
to oznacza dla Ciebie? Jaki jest Twój sto-
sunek to wydarzeń z tamtego dnia?
M.Z.: W tym dniu obchodzimy naszą wiel-
ką rocznicę odzyskania niepodległości 
w całej Polsce jak długa i szeroka. 11 li-
stopada 1918 roku odzyskaliśmy wolność 
i nie będziemy już pod jarzmem rosyjskim 
czy niemieckim. I dlatego też każdy Polak 
powinien ten dzień bardzo czcić. Wieczo-
rem 10 listopada każdy z nas zbiera się na 
placu 11 listopada, gdzie zazwyczaj zostają 
wygłaszane różne mowy i referaty. Po za-
kończeniu mów odbywa się pochód po ca-
łym mieście ze śpiewem. Następnego dnia 
w kościele parafialnym zostaje odprawio-
ne uroczyste nabożeństwo. Następnie zbie-
ramy się w Domu Ludowym, gdzie odby-
wają się różne mowy i deklamacje. Zazwy-
czaj na zakończenie uroczystości zostaje 
wystawiona krótka scenka, która pokazuje 
jak Polacy dzielnie bronili swoją Ojczyznę, 
walcząc do ostatniej kropli krwi. 
A.M.: A czy zastanawiałaś się co będziesz 
robić po ukończeniu szkoły? Czym chcia-
łabyś się zajmować?
M.Z.: Dotąd żyłam lekko, nigdy nie my-
śląc o swojej przyszłości, ale gdy nadszedł 
prawie ten czas, zaczynam o tem myśleć 

częściej. Zdaje mi się (jak położenia ma-
terialne pozwoli), że będę się dalej uczyć, 
tymczasem pomagam w domu. Bardzo 
bym pragnęłam zająć się pracą umysłową, 
bo ja zazwyczaj mam zamiłowanie do ta-
kiej pracy.

A.M.: Co robisz w swoim wolnym czasie? 
Jak go spędzasz?
M.Z.: Swoje wolne chwile spędzam ze 
swoim rodzeństwem, chociaż jest młodsze 
ode mnie, lubię z nim rozmawiać i obser-
wować jak ich umysł się kształci i jakie po-
stępy czynią. Godziny pozaszkolne scho-
dzą mi prawie na odrabianiu lekcji, a pra-
cowanie na pisaniu referatów. Resztę cza-
su spędzam na czytaniu książek z bibliote-
ki szkolnej i pomaganiu w domu.
A.M.: Lubisz czytać. Czyje utwory naj-
bardziej przypadły Ci do gustu?
M.Z.: Najbardziej lubię książki Henryka 
Sienkiewicza i Marii Konopnickiej. Ostat-
nio przeczytałam Trylogię i „Latarnika” 
Sienkiewicza oraz „Dym” Konopnickiej.
A.M.: Dziękuję Ci bardzo, że odpowie-
działaś mi na te kilka pytań.
M.Z.: Ja też dziękuję za tą miłą rozmowę.

* * *
P.S. Jest rok 2009. Marmo, jaki był Twój 
los? Czy kiedyś się dowiemy?

Z MARMĄ ZYLBERBOGEN ROZMAWIAŁA 
ANGELIKA MUCHA.

Informacje pochodzą z pamiętnika i zeszy-
tów szkolnych Marmy Zylberbogen.
Forma zapisu nie została zmieniona.

HENRYK KOSMACIŃSKI

Odwiedziny

Ziemię Sandomierską
z żalem opuściłem 
pól wieku temu 
pozostała jednak 
droga sercu memu.
Chociaż dziś mieszkam 
nad Bałtyku  brzegiem
często moje myśli 
lecą tutaj biegiem.
Znów ją odwiedziłem 
bardzo stęskniony
w okresie jej rozwoju
 mile zaskoczony.
Zatrzymałem się 
w Nowej Wsi
w okolicy Klimontowa
gdzie zadziwiła mnie
droga asfaltowa.
Klimontów mnie przywitał 
odświętną szatą
z okazji Jarmarku 
Jacka świętego.
Przemiłe Panie 
z Gminnej Biblioteki
zaopatrzyły mnie
w foldery i przewodniki
bym mógł podziwiać 
miejscowe uroki.
Z żalem opuszczałem 
uroczą krainę
lecz miłe wrażenia 
i doznane wspomnienia
nigdy nie przeminą.

Dzięki CI Mamo

Dzięki Ci Mamo-
żeś mi życie dała
i nocami czuwałaś
gdy dziecię płakało.
Dzięki Ci Mamo-
choć byłaś zmęczona
na ręce mnie brałaś
i w kołysce sosnowej 
do snu kołysałaś
Dzięki Ci Mamo-
za wyprawę do szkoły 
gdyś rano wstawała
i placek pieczony 
na płycie kuchennej 
w kieszeń mi wkładałaś.
Dzięki Ci Mamo-
za łezkę w oku
którą uroniłaś
gdy opuszczałem
rodzinne już progi.
Przepraszam Mamo-
żeś czasem długo 
na mój list czekała 
gdy opuściłem 
mą Ziemię Kielecką.

NIETYPOWY WYWIAD Z HISTORIĄ
(w ramach programu „Poszukiwacze skarbów”)
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• 10 sierpnia strażacy zostali wezwani do pożaru ścierni-
ska i słomy w miejscowości Olbierzowice. Dojazd strażaków był 
utrudniony, ponieważ w tej parafii odbywał się odpust. Po dotar-
ciu pierwszego zastępu z OSP Klimontów przystąpiono do ga-
szenia pożaru za pomocą tłumnic oraz podania jednego prądu 
wody. Zagrożone było ok. 4 ha zboża znajdującego w pobliżu – 
na szczęście ogień tam nie przeszedł. W akcji brała też udział 
OSP Krobielice.

• 15 sierpnia (podczas Jarmarku na św. Jacka) 12 straża-
ków z OSP Klimontów oddało krew. Jest to bezcenny dar, który 
może drugiemu uratować życie.

Krew oddała też spora liczba ludzi postronnych. Każdy kto 
oddał krew dostał upominek. Miejsce poboru krwi znajdowało 
się w gimnazjum. Zachęcamy wszystkich na następny raz, by 
zgłosili się do akcji krwiodawstwa – a tym co oddali krew dzię-
kujemy.

• 15 sierpnia  w miejscowości Borek doszło do zderzenia 
dwóch samochodów osobowych. Strażacy z OSP Klimontów 
udzielili pomocy poszkodowanym, a następnie przekazali ich 
ekipie pogotowia, oznakowali miejsce wypadku oraz zneutra-
lizowali rozlane płyny i oleje za pomocą specjalnych środków. 
Na miejsce przyjechała także policja i JRG Sandomierz.

• 21 sierpnia strażacy wyjeżdżali do pożaru lasu w Klimon-
towie (tzw. ,,wistek”), który wybuch w godzinach popołudnio-
wych z nieustalonych przyczyn. Po dotarciu pierwszego zastę-
pu z Klimontowa stwierdzono, że płonie ściółka leśna oraz pod-
rosty i podszyty na pow. ok. 0,50 ha i przystąpiono do gasze-
nia – na szczęście ogień opanowano w porę, przed przedosta-
niem się go dalej na drzewostan. W akcji brały udział: OSP Kli-
montów, Krobielice, Zakrzów, JRG Sandomierz, a także patrol 
policji. 

• 23 sierpnia miał miejsce wypadek drogowy na drodze 
krajowej nr 9 – obok stacji CPN-u. Po dotarciu strażacy z Kli-
montowa zajęli się udzielaniem pomocy medycznej trzem oso-
bom poszkodowanym, a także zabezpieczeniem miejsca wy-
padku. W tym zdarzeniu brały udział 2 samochody osobowe – 
następnie pogotowie zabrało poszkodowanych do szpitala, na 
miejscu była także policja i JRG Sandomierz.

Większość z nas spędza ponad połowę doby w pra-
cy. Odpowiednie prozdrowotne nawyki upowszechniane 
w miejscu pracy mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na 
wiele chorób w szczególności chorób serca.

Dlatego w tym roku obchody Światowego Dnia Serca 
odbywały się pod hasłem „Zdrowe serce lepsza praca”. 
Nawet drobne zmiany w naszym życiu zawodowym mogą 
odbić się z korzyścią dla naszego zdrowia i z pożytkiem dla 
wydajności naszej pracy.

Już po raz ósmy obchodziliśmy 27 września 2009 r. 
Światowy Dzień Serca. Celem tej imprezy była profilaktyka 
chorób serca będących istotnymi schorzeniami cywilizacyj-
nymi. Co roku na choroby serca umiera ponad 17 mln osób 
na świecie. Centralne obchody tego święta w Polsce zostały 
zorganizowane we Wrocławiu. Organizatorem uroczystości 
było Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Najnowsze ogólnopolskie badania prowadzone przez In-
stytut Kardiologii w Warszawie wykazały, że ponad 40 proc. 
dorosłych należy do grupy ryzyka chorób sercowo–naczy-
niowych, a większości zgonów spowodowanych tymi scho-
rzeniami można uniknąć. Prawie połowa osób umierających 
na schorzenia przewlekłe w tym choroby sercowo-naczy-
niowe jest w wieku produkcyjnym. Konsekwencje ekono-
miczne, napędzane spadkiem produktywności oraz wzro-
stem kosztów związanych z tymi chorobami wśród siły ro-
boczej są dramatyczne – alarmuje WHO. Dlatego wiele du-
żych przedsiębiorstw oraz organizacji, jak Światowa Fede-
racja Serca, Światowe Forum Ekonomiczne i Światowa Or-
ganizacja Zdrowia, zachęcają do promocji zdrowia w miej-
scu pracy jako jednej z bardziej skutecznych metod wal-
ki ze wzrastającym problemem chorób serca w dzisiejszym 
świecie.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Serca „Zdrowe ser-
ce lepsza praca” skupia uwagę na znaczeniu redukcji za-
chowań ryzykownych dla naszego zdrowia takich jak brak 
aktywności fizycznej, niezdrowy sposób odżywiania czy 
palenie tytoniu.

W ramach obchodów Światowego Dnia Serca został zor-
ganizowany konkurs  plastyczny „Moja rodzina dba o ser-
ce”. Autorami konkursu byli: Polskie Towarzystwo Kar-
diologiczne Oddział Kielce, Kuratorium Oświaty w Kiel-
cach oraz Radio Kielce. Do powyższego konkursu przystą-
piła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie. Organizatorki – Anna Bzdyra, siostra 
Renata Janeczko oraz Iwona Zieja zajęły się propagowa-
niem konkursu uświadamiając dzieci jak ważne dla naszego 
życia i zdrowia jest dbanie o serce. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w konkursie czego dowodem były liczne prace pla-

styczne i piękne hasła promujące zdrowy tryb życia, takie 
jak „Serduszko nie puka w rytmie cza–cza, kiedy poczu-
je wdech palacza” czy „Serduszka zdrowe mamy, bo spor-
ty uprawiamy”.

Prace zostały przesłane do Szkoły Podstawowej nr 8 
w Kielcach. Komisja, w której przewodniczącą była Urszu-
la Dulnik wyłoniła zwycięzców, do których należeli dwaj 
uczniowie naszej szkoły: Piotr Rogala i Jakub Sabat. Ich 
opiekunami były Anna Bzdyra i siostra Renata Janeczko, 
które otrzymały listy gratulacyjne od Małgorzaty Muzoł – 
Świętokrzyskiej Kurator Oświaty.

To nie wszystko, jeśli chodzi o obchody Dnia Serca 
w naszej szkole. W piątek, 25 września, na przybyłych do 
szkoły rodziców i innych gości czekała miła niespodzianka. 
Hostessy z klas czwartych rozdawały serduszka na patycz-
kach, które dzieci zrobiły razem z Anną Bzdyrą. Na ser-
duszkach oprócz daty obchodów Dnia Serca znalazło się te-
goroczne hasło promujące zdrowy tryb życia: „Zdrowe ser-
ce, lepsza praca”. Dzieci przetłumaczyły je pod kierunkiem 
Anny Bzdyry na język angielski – „Healthy heart, better 
its work”, gdyż jest on językiem międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że uczestnicząc w konkursie choć tro-
chę uświadomiłyśmy uczniów naszej szkoły jak ważne jest 
dbanie o serce. Mamy je przecież jedno!

OPR. MGR ANNA BZDYRA

ZDROWE SERCE,
LEPSZA PRACA
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Uroczystości upamiętniające polskich oficerów Wojska 
Polskiego oraz Policjantów Katynia, Miednoje i Charkowa 
oraz innych miejsc sowieckiej agresji odbyły się 27 wrze-
śnia br. w miejscowości Byszów – nieopodal Klimontowa – 
gdzie w zabytkowym XIX–wiecznym krajobrazowym par-
ku dworskim posadzone zostało 100 „DĘBÓW PAMIĘ-
CI” oraz nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Po-
mnika Ofiar Katyńskich. W rozpoczynającej uroczysto-
ści Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem JE ks. 
biskupa Edwarda Frankowskiego uczestniczyli ks. infu-
łat Adam Nowak z Klimontowa i ks. prałat Czesław Prze-
włocki z Chobrzan oraz ojciec Józef Joniec ze Stowarzy-
szenia „Parafiada”, a uświetnili swoją obecnością: Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego (JW Sandomierz) oraz 
Kompania Honorowa Wyższej Szkoły Handlowej im. Bo-
lesława Markowskiego w Kielcach, Rycerstwo Ziemi Sta-
szowskiej i Szydłowieckie Towarzystwo Strzeleckie.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili Byszów po-
słowie regionu świętokrzyskiego, przedstawiciele różnych 
instytucji państwowych, przedstawiciele Wojska Polskie-
go oraz Policji, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a także przedstawiciele Kieleckiej Rodziny Katyńskiej na 
czele z prezes Anną Łakomiec, Stowarzyszenia „Rodzi-
na Policyjna 1939 r.” O/Kielce na czele z prezes Grażyną 
Szkonter oraz Fundacji „Golgota Wschodu” z Warszawy 
na czele z prezes dr. Teresą Walewską–Przyjałkowską.

Park Katyński w Byszowie ma być hołdem dla tych, 
którzy ginęli za Ojczyznę na „nieludzkiej ziemi” – w miej-
scach sowieckiej kaźni na narodzie polskim, ma przypomi-
nać szczególnie młodym ludziom o tragicznych losach na-
szego narodu na Wschodzie. 

Prac, mających na celu przywrócenie świetności par-
ku oraz wybudowanie pomnika, nie udałoby się wykonać, 
gdyby nie pomoc, wsparcie i ogromne zaangażowanie róż-
nych instytucji, firm i osób prywatnych, przede wszyst-
kim miejscowych szkół: Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II na czele z dyrektor Małgorzatą Kordyką, Warszta-
tów ZSP w Klimontowie na czele z kierownikiem Zbignie-
wem Cieplińskim, a także Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie na czele z dyrektor Elż-
bietą Czajkowską i Przedszkola Samorządowego na czele 
z dyrektor Barbarą Bilską oraz gminnych jednostek OSP z 
Klimontowa, Pokrzywianki, Konar, Nasławic, Goźlic i By-
szowa. Zaangażowanie i pomoc okazały również Koła Go-
spodyń Wiejskich z terenu całej Gminy Klimontów zrze-
szone w Gminnym Związku Rolników i Organizacji Rol-
niczych, sołtys wsi Śniekozy Henryk Kozioł wraz z grupą 
dzieci ze Śniekoz, a także pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Klimontowie – na czele z kierownikiem An-
drzejem Wojtyniakiem.

Udział w przygotowaniach wzięły również szkoły z te-
renu Gminy Klimontów – szkoły stowarzyszeniowe z Ko-
nar i Goźlic oraz szkoły z Nawodzic i Ossolina. Wiele prac 
udało się wykonać dzięki ogromnej pomocy (finansowej, 
materialnej i usługowej) wielu firm i osób, wśród których 
znaleźli się:
• Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na czele z dyrek-

torem Jerzym Łatkowskim – za umożliwienie prac grupy 
pracowników w ramach robót publicznych;

• Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Staszów na czele z nad-
leśniczym Adamem Luberą;

• Firma Kamieniarska Marka i Agnieszki Grudzień  z 
Iwanisk;

• Firma „Roma” Janusza i Jolanty Goraj z Sandomierza;
• Firma Budowlana Jarosława Paczkowskiego;
• Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu na czele z dyrektorem 

Longinem Bokwą (oddziały Jurkowice i Piskrzyń);
• Kopalnia Wapienia Morawica S.A.;
• Firma Handlowa Witolda Palińskiego z Sandomierza;

• Firma „KON-KAR” Doroty i Andrzeja Goździewskich;
• Firma Transportowa Mirosława Orszulaka ze Staszowa;
• Firma „JANPOL” Jana Tadysza  z Konar Kolonii;
• Firma „Transdźwig” Leszka Koniecznego z Tarnobrzega;
• Firma „Graf Druk plus” Marcina Pasternaka ze Sta-

szowa;
• Usługi Tartaczne Dariusza Drzymalskiego z Podlesia;
• Firma „Bet-Bud” Stanisława i Michała Nenutilów z Tar-

nobrzega;
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Kli-

montowa;
• Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztofa Leśniaka z 

Łążka;
• Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztofa Śledzia z Ko-

przywnicy;
• Szkółka Kwiatów Ozdobnych Wiesława Zimnickiego z 

Goźlic;
• Koło Łowieckie  pod przewodnictwem Krzysztofa  Ber-

nysia – Przybysławice.

DĘBY PAMIĘCI
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• 29 sierpnia w miejscowości Górki na skrzyżowaniu dróg 
miał miejsce wypadek motoroweru – pierwszej pomocy po-
szkodowanemu udzielili naczelnik OSP Klimontów wraz z sy-
nem, a następnie przybyli na miejsce strażacy z jednostki z Kli-
montowa. Po przyjeździe pogotowia poszkodowany odjechał 
do szpitala, na miejsce przybyła także policja.

• 27 września strażacy zostali zadysponowani do miejsco-
wości Zakrzów. Tam strażacy z Klimontowa musieli zneutralizo-
wać za pomocą specjalnych proszków i płynów powstałą pla-
mę oleju, która była skutkiem kolizji pojazdów. Na miejscu była 
także policja.

• 1 października od-
były się ćwiczenia w Szko-
le Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Kli-
montowie. Założenia były 
takie, że w sali komputero-
wej wybucha pożar, przed 
przybyciem straży dyrek-
tor zarządza ewakuację 
uczniów i personelu poza 
szkołę, a po dojeździe za-
stępów strażaków pożar 
zostaje opanowany i uga-
szony.

W BYSZOWIE
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Anna Berbeś
„WĘDRÓWKA”

Życie wędrówką każdego człowieka,
podążaniem za niewidzialną ręką.
Tak zagubieni i nieświadomi
tułamy się po całym świecie.
Szczęście nasze nazbyt ulotne
i krótkie gdzieś odchodzi,
jak motyl który zaraz uleci.
Pustka jakaś boli codziennie.
Czegoś nam brak lecz czego?
Smutek ogromny, pogrążył me serce.
Coś umarło i we mnie
Tęsknie za czymś co nazwy nie ma,
czego określić nie można.
Wędrówka moja dokądś prowadzi,
Kiedy dojdę do celu? 

(luty 2008)

W niedzielę 18 października br. parafia Klimontów zakończyła Tydzień Papieski ob-
chodzony na pamiątkę wyboru na Tron Piotrowy kardynała Karola Wojtyły – umiłowanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamięć naszego Wielkiego Rodaka uczciła młodzież z ama-
torskiego teatru „Apostolos” wystawieniem misterium do poematu Karola Wojtyły zaty-
tułowanego „Myśląc Ojczyzna…”. Widowisko, którego autorem i reżyserem był ks. Woj-
ciech Zasada, zostało przygotowane w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej 
PPWOW.

„MYŒL¥C OJCZYZNA…” 
– APOSTOLOS W HO£DZIE PAPIE¯OWI

Misterium było hołdem dla Papieża Po-
laka – Wielkiego Patrioty od klimontow-
skiej młodzieży, która dała tym świadec-
two, że Jan Paweł II był, jest i będzie dla 
niej największym autorytetem. Ponad 20-
-osobowa grupa młodych aktorów przedsta-
wiła własną interpretację wielkiego poema-
tu Karola Wojtyły w barokowej scenerii ko-
legiaty świętego Józefa w Klimontowie.

Niełatwy w przekazie, bardzo intelektu-
alny język utworu mógł być właściwie od-
czytany przez zgromadzonych wiernych 
dzięki sugestywności i ekspresyjności gra-
jących, którzy „zwarci wśród siebie jedną 
mową” potwierdzali: „istniejemy w głąb 
własnych korzeni, czekając na owoc doj-
rzewań i przesileń”. Obecnym natomiast 
uświadamiali, że „ogarnięci na co dzień 
pięknem własnej mowy, nie czujemy gory-
czy, chociaż na rynkach świata nie kupują 
naszej myśli z powodu drożyzny słów”.

Rozpoczynający spektakl polonez Micha-
ła Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” pięk-
nie wykonany na flecie przez solistkę Agatę 

Ciach podkreślił narodowy charakter wido-
wiska, a kwiaty i kłosy zbóż w rękach akto-
rek były symbolami polskich krajobrazów.

Padające z ust aktorów pytania, w ro-
dzaju: „Czyż może historia popłynąć prze-
ciw prądowi sumień?”, „W którą stronę 
narasta historia naszej ziemi?” – uświa-
damiały zebranym, że gdy byt narodowy 
nie jest zagrożony, pamięć jest koniecz-
na dla zrozumienia kim się jest, teraźniej-
szość bowiem daje się poznać jedynie po-
przez jej związek z przeszłością. Dlatego 
Ojciec Święty nieustannie ogarniał myślą 
przestrzeń „rodzinnej Europy”, rozważał 
powikłane losy naszego narodu, szuka-
jąc Ojczyzny. Ton ten został mocno pod-
kreślony w pieśniach religijno-patriotycz-
nych profesjonalnie wykonanych przez 
chorał pod przewodnictwem siostry Ka-
mili Borys.

Misterium wystawione dwa razy obej-
rzało blisko tysiąc osób. Aktorzy zostali na-
grodzeni zasłużonymi brawami.

KAROLINA MAJ
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• 14 października przy-
szło nagłe załamanie pogo-
dy. Strażacy z Klimonto-
wa od rana interweniowali 
na terenie całej gminy, naj-
więcej zgłoszeń dotyczy-
ło usuwania złamanych ga-
łęzi i drzew z dróg, by mo-
gły przejechać pojazdy – 
ale podczas tego dnia nie 
obyło się także od wypad-
ków i kolizji.

• Rano 14 października w Klimontowie na ul. Krakowskiej 
(droga wojewódzka w kierunku Bogorii) z powodu fatalnych wa-
runków, śliskiej nawierzchni i padającego śniegu samochód oso-
bowy marki ford escort wypadł z jezdni i dachował – w działaniach 
udział brali strażacy z Klimontowa, Sandomierza, a także policja.

• W godzinach popołudniowych 14 października 
w miejscowości Grabina z powodu bardzo złych warunków 
na drodze samochód marki opel insignia wjechał do rowu. Na 
miejsce przybyli strażacy, którzy zabezpieczyli miejsce wy-
padku, a także przyjechał radiowóz policji.

W pewnym momencie w stojące pojazdy straży pożarnej, 
policji i auta będącego w rowie uderza pędzący samochód, 
skutkiem tego jest rozbite cztery pojazdy i ranny strażak.

OPRAC. W.K. i K.K.

Wojna 1939 zmusiła Hallera do opuszczenia kraju. Po 
tułaczce przez Rumunię, Jugosławię, Włochy dotarł wresz-
cie do Paryża. Sanacja zastała już przy międzynarodowym 
poparciu odsunięta od władzy i błękitny generał wszedł 
z ramienia Stronnictwa Pracy w skład emigracyjnego rzą-
du Władysława Sikorskiego. Powierzono mu mało wówczas 
znaczącą tekę ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego. Kierując resortem przez trzy lata, wybitniejszej 
roli nie odegrał. Dobiegał już wówczas siedemdziesiątki 
i sam zdawał sobie sprawę, że jego czas minął.

W roku 1945 – wbrew stanowisku prezesa Stronnictwa 
Pracy Karola Popiela – zdecydował się pozostać na emigra-
cji. Nie wierzył w możliwość jakichkolwiek kompromisów 
z nową władzą, toteż zapewne z odcieniem satysfakcji przy-
jął powrót Popiela na Zachód w 1947 r. Mieszkał cały czas 
w Londynie, od 1943 r. w domu zakupionym dlań przez 
jego żołnierzy pod adresem: 61 Hanger Lane, Baling W. 5.

Jeden z przywódców Stronnictwa Pracy – dr Bronisław 
Kuśnierz – wspominał: „Żył bardzo skromnie. W pokoju 
obok sypialni miał piękną kolekcję książek przeważnie pol-
skich autorów oraz mnóstwo polskich i zagranicznych pe-
riodyków. Czytał bardzo wiele i do ostatnich chwil intere-
sował się życiem politycznym i społecznym. Na ścianach 
– wizerunek Chrystusa, obrazy malarzy polskich, zdjęcia 
kościołów krakowskich, duża fotografia O. Kolbe z Niepo-
kalanowa i zdjęcia Generała wśród młodzieży harcerskiej. 
Był niezmiernie żywy i towarzyski. Zadziwiał jednością 
i głębią umysłu, nieprawdopodobną pamięcią i siłą woli.” 
(„Ostatnie lata Generała”, szkic zamieszczony w pamiętni-
kach Hallera).

Jeszcze w latach pięćdziesiątych Józef Haller prowa-
dził bardzo czynne życie. W roku 1950 wyprawił się z oka-
zji Roku Świętego z pielgrzymką do Jerozolimy i Rzymu, 
gdzie został przyjęty przez papieża Piusa XII. W paździer-
niku 1952 r. odbył swą ostatnią podróż do Stanów Zjed-
noczonych. W Nowym Jorku wziął udział razem z półmi-
lionową rzeszą rodaków w olbrzymiej manifestacji patrio-
tycznej; przyjmował defiladę, spotkał się także z republi-
kańskim kandydatem na wiceprezydenta USA – Richar-

dem Nixonem. W dwa lata później wszedł jako przedsta-
wiciel Stronnictwa Pracy do emigracyjnej Rady Jedności 
Narodowej.

Razem z całą Polonią londyńską śledził też bacznie życie 
w kraju. W atmosferze popaździernikowej, w maju 1957 r. 
miał zamiar odbyć pielgrzymkę do Częstochowy i wziąć 
udział w Ślubowaniach Jasnogórskich. Haller oświadczył: 
„Chcę stanąć obok Prymasa Polski, na Jasnej Górze, by 
obecnością swoją zapewnić Go, że cała Polska widzi w nim 
Opatrznościowego męża, ufa mu i kocha Go. Chcę łącznie 
z Narodem Polskim przed Matką naszą i Królową Nieba 
prosić o dalszą opiekę nad krajem naszym; chcę narodowi 
naszemu wyrazić hołd i bratnie uczucia za postawę i wiarę 
w niezłomność w najcięższych chwilach”.

Do pielgrzymki nie doszło. Zmarł trzy lata później 
w Londynie na ogólnej sali szpitalnej 1 czerwca 1960 r. 
Miał 87 lat; był najstarszym rangą i wiekiem żołnierzem 
II Rzeczypospolitej. Nabożeństwa za duszę Józefa Hallera 
odbyły się na Jasnej Górze i kościele Mariackim w Krako-
wie, a Prymas Stefan Wyszyński wysłał do Londynu depe-
szę kondolencyjną. Pamiętali też o „błękitnym generale” to-
warzysze broni, politycy polscy poza krajem, rzesze roda-
ków rozsianych po całym świecie.

Pamiętali też obcy: syn Eryk Haller otrzymał także 
i taką depeszę: „Bardzo wzruszony wiadomością o śmier-
ci towarzysza walki i przyjaciela, którym był dla mnie gen. 
Józef Haller, łączę się myślami i modlitwą z ceremonia ża-
łobną. Skierowuję do Pana i Pańskiej Rodziny szczere wy-
razy współczucia – Charles de Gaulle, Prezydent Republi-
ki Francuskiej”.

Dziś możemy się zastanawiać, kim był gen. Haller dla 
de Gaulle’a? Komendantem Błękitnej Armii? Rzecznikiem 
przyjaźni polsko–francuskiej? Ostatnim przedstawicielem 
starego świata? Jednym z dowódców koalicji w I wojnie 
światowej?

A może był po prostu żołnierzem tułaczem, człowie-
kiem, którego zawiłe koleje życiowe najlepiej uosabiały 
dramatyczną historię bliskiego de Gaulle’owi narodu? 

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Spotkanie kończące projekt PPWOW PIS w Sołectwie 
Śniekozy odbyło się 19 września br. o godz. 16. Wszyst-
kich przybyłych gości przywitał jak zwykle sołtys Hen-
ryk Kozioł. Po wystąpieniu zrobiło się gorąco, ponieważ 
nie czekając długo nadszedł czas na tradycyjny punkt pro-
gramu, jakim są konkursy, które zostały przygotowane 
przez prowadzące – Agatę Szemraj i Magdalenę Kozioł. 

„Przysłowia – bawią i uczą” to pierwszy konkurs, 
polegający na odpowiednim dokończeniu przysłowia. 
Uczestnicy musieli dobrze się skupić, zastanowić i to się 
im udało. „Przeliteruj!” – plan był taki, iż będzie bardzo 
trudno, bo słowa nie były zbyt łatwe. Jednak myślenia 
nie było zbyt wiele, nawet można powiedzieć, że „prze-
literowanie poszło im jak burza”, może dlatego, że wy-
razy były związane z programem – czyli tradycją. Kolej-
ny konkurs, choć wydawałoby się nie tyle trudniejszy, co 
zagadkowy nosił nazwę „Odgadnij!”. Wszyscy zastana-
wiali się, o co może chodzić, co mają odgadywać. Wyja-
śnienie nadeszło, gdy zawiązano uczestnikom oczy, wte-
dy Agata Szemraj pokazała zgromadzonym pojemnik pe-
łen owoców i warzyw. Wynikało z tego, że po dotyku, za-
pachu lub smaku musieli rozpoznać, co to takiego? 

Jak tradycja, to tradycja, więc nie mogło zabrak-
nąć ŚNIEKOZANEK, które swoje umiejętności pokaza-
ły w przerwach między konkursami. Emocje emocjami, 
a trzeba coś jeść, więc nasze mamy przygotowały poczę-
stunek. Była gorąca grochówka, ciasto ale również kieł-
baski i słynne pieczone ziemniaki. Ognisko zakończyło 
spotkanie i nadszedł czas na podsumowanie.

Projekt trwał 3 miesiące i wiele się w tym czasie wy-
darzyło. Tydzień przed spotkaniem przeprowadzona zosta-
ła anonimowa ankieta. Zadano w niej 5 pytań, a z odpowie-
dzi wynika, że warto podtrzymywać tradycję, organizowa-
ne imprezy podobają się, wiele osób miało problem z wy-
braniem co najbardziej im się podobało i wszyscy chcieliby, 
aby w przyszłości powstały nowe projekty. Ten wynik ucie-
szył, może zachęcił, a na pewno skłania do podziękowania 
tym, dzięki którym mogłoby się nie udać.

Dlatego dziękujemy: Wójtowi Ryszardowi Bieniowi, 
Danucie Potockiej – Koordynatorowi Gminnemu, a najbar-
dziej pracownikom i dyrektorowi GOK-u – Marcinowi Śle-
dziowi oraz wszystkim ,którzy pomagali przy projekcie.

SOŁTYS, RADA SOŁECKA,
DZIECI I MŁODZIEŻ WRAZ Z RODZICAMI

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PPWOW PIS  W SOŁECTWIE ŚNIEKOZY

TRADYCJE CZAS POZNAĆ

BŁĘKITNY GENERAŁ - CZ. VI
OSTATNIA
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W podróż do Bałtowa wyru-
szyło 16 października 65 
przedszkolaków z Klimon-

towa. Wyprawa stała się niebywałą atrak-
cją oraz wspomnieniem towarzyszącym im 
przez wiele dni.

W czasach gdzie niemal każdy ma 
własny samochód, już sam przejazd au-
tokarem był niesłychaną frajdą. A praw-
dziwe niespodzianki czekały na malu-
chów tuż za masywnym murem JuraPar-
ku, gdzie prehistoria odkryła przed dzieć-
mi swoje sekrety, prowadząc je w ekscy-
tującą podróż przez pół miliarda lat dzie-
jów Ziemi.

Przewodnicy przeprowadzili małych 
turystów wzdłuż ścieżki edukacyjnej, od-
słaniając przed nimi tajemnice świata di-
nozaurów. Największą atrakcją były oczy-
wiście rekonstrukcje dinozaurów i in-
nych wymarłych zwierząt w ich natural-
nej wielkości. Specjalnymi autokarami 

WYCIECZKA
DO BAŁTOWA

dzieci zwiedziły także Zwierzyniec Bał-
towski, poznając wiele gatunków zwie-
rząt, co z pewnością przyda im się na lek-
cjach przyrody.

W ciepły październikowy dzień na 
najmłodszych zwiedzających czekał także 
bogato wyposażony plac zabaw. Oprócz 
huśtawek, zjeżdżalni, drabinek, każdy 
mógł pobawić się w paleontologa, odko-
pując szkielet ogromnego, drapieżnego 
tyranozaura.

Wycieczka była udana, a uczestnicy 
wróci zadowoleni, z utęsknieniem ocze-
kując na kolejną taką przygodę. Chcieli-
byśmy podkreślić, że wycieczka dla dzie-
ci była bezpłatna. Wszelkie koszty po-
krył Europejski Fundusz Społeczny w ra-
mach realizowanego przez Przedszkole 
Samorządowe w Klimontowie programu 
„Szansa na sukces – wszyscy na podium- 
czyli równy start maluchów z gminy Kli-
montów”.

ROSAMOND

Mieci Radzimowskiej–Grębowiec

Jesienna Miłość

Przyszła do mnie

W jedwabnym, błękitnym welonie,

Spowita mgłą i ciszą otulona deszczem.

Przyszła do nas w rozkwitłych,

Herbacianych i czerwonych różach.

Powiedziałem Jej, że jest piękna,

Że ma w oczach słodką poezję i dobroć,

Że ma cudowne, szmaragdowe oczy.

Myśli o mnie, spacerując na Wistkach

I pachnącym ogrodzie nad Złotą Lipą.

Pochyla ku mnie senną głowę

Więc myślę, że mnie kocha.

W Nowej Wsi od 1 czerwca 2009 r. do 30 wrze-
śnia 2009 r. odbywały się zajęcia z projektu „Akty-
wizacja i rozwój dzieci i młodzieży – Sportowa Wio-
ska” realizowanego w ramach Programu Integracji 
Społecznej.

Projekt prowadzony i realizowany był przez Koło 
Gospodyń Wiejskich. Beneficjentami programu były 
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat – około 40 
osób z sołectwa Nowa Wieś. 

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu na świe-
tlicy wiejskiej i adaptowanych boiskach do gry w siat-
kówkę i w kosza. Do realizacji programu przygotowa-
no świetlice wiejską, zakupiono regał, zakupiono sto-
liki, gry planszowe, piłki, stroje sportowe. Adaptowa-

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI

no plac sołecki pod boisko do gry siatkowej i koszy-
kówki, zakupiono kosz do koszykówki. W trakcie re-
alizacji projektu młodzież i dzieci grały w tenisa sto-
łowego, w siatkówkę i kosza. Prowadzone były zaję-
cia świetlicowe, zorganizowany został wyjazd na ba-
sen do Ostrowca, zorganizowany został festyn sporto-
wo-rekreacyjny z udziałem GOK-u. Dla dzieci zaku-
pione były upominki, napoje i słodycze. Uczestnicząc 
w projekcie dzieci i młodzież miło i pożytecznie spę-
dzały czas, poprawiały sprawność fizyczną, nabywały 
umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia świetlico-
we i sportowe wpływały korzystnie na integrację dzie-
ci i młodzieży, rodziców oraz mieszkańców sołectwa.

JAN RĘBACZ
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

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

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

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

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

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

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

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

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

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie odbyło się 
21 września br. o godzinie 13 spotkanie miłośników poezji Ju-
liusza Słowackiego. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach 
PPWOW Program integracji społecznej, Aktywizacja i rozwój 
dzieci i młodzieży, Działanie realizowane poprzez Kluby Zainte-
resowań „KLUB BIBLIOFILA”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z życiem i twórczością 
poety. Wyeksponowana została również wystawa książek J. Sło-
wackiego. Dzieci ze Szkoły Podstawowej przygotowały i zapre-
zentowały utwory polskiego wieszcza. Po burzliwych obradach 
wyłoniono trójkę zwycięzców: Kasię Kućmę, Paulinę Potoc-
ką i Anitę Stypę, które otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Reszcie uczestników również wręczono dyplomy i drobne upo-
minki. Dla wszystkich uczestników i zaproszonych gości organi-
zatorzy przygotowali poczęstunek.

Organizacja warsztatów literackich dla dzieci to dobry pomysł 
na zapoznanie z twórczością polskich pisarzy i poetów. Takie spo-
tkania pogłębiają wiedzę i powinny być jak najczęściej organizo-
wane. Przyciąga to także czytelników i miłośników książki.

Od września br. do Przedszkola Samorządowego w Klimontowie 
zapisanych jest 110 dzieci z terenu gminy Klimontów. Było to możli-
we dzięki utworzeniu czwartego oddziału przedszkolnego, funkcjo-
nującego w godzinach popołudniowych – od godz. 14 do 19.

Stworzenie dodatkowej grupy było odpowiedzią na prośby 
i oczekiwania ze strony rodziców, w coraz większym stopniu zain-
teresowanych edukacją przedszkolną swoich pociech. Do prośby tej 
pozytywnie ustosunkował się wójt Ryszard Bień, który wspólnie 
z pracownikami przedszkola bierze udział w projekcie całkowicie 
finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Gminy Klimon-
tów jest jednocześnie beneficjentem w podejmowanym działaniu.

Na rzecz przedszkola pozyskaliśmy w ten sposób 255.670 zło-
tych. Projekt jest realizowany od 1 września 2009 r. do 30 czerw-
ca 2011 r., co pozwoli zwiększyć ilość miejsc w naszej placówce. 
Chcemy, aby w tym czasie do przedszkola uczęszczała jak najwięk-
sza liczba dzieci z terenu gminy Klimontów po to, aby wyrównać 
start rozwojowo–edukacyjny maluchów poprzez realizację podsta-
wy programowej opartej o program wychowania przedszkolnego 
oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych przez przedszkole.

W dodatkowym oddziale przedszkolnym w tym roku zmieści-
ło się 30 dzieci. Całkowity koszt ich pobytu w przedszkolu, wy-
żywienie oraz wyprawki dla tej grupy pokryje Europejski Fun-

dusz Społeczny. Oprócz obowiązującej nas podstawy programo-
wej, wszystkie dzieci (docelowo ok. 110) wezmą udział w bezpłat-
nych zajęciach dodatkowych tj. języka angielskiego, rytmiki z mu-
zyką oraz pomocy logopedycznej przeznaczonej dla dzieci z wada-
mi wymowy. Do tego zadania zaangażowaliśmy wykwalifikowaną 
kadrę. Wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udzia-
łu w bezpłatnych wycieczkach o charakterze krajoznawczo–edu-
kacyjnym oraz innych atrakcjach organizowanych przez pracowni-
ków przedszkola, o których na bieżąco będziemy informować opi-
nię publiczną.

Oprócz tego udział w projekcie daje nam możliwość doposaże-
nia placówki w rzeczy, które służyć będą także naszym podopiecz-
nym. Są to m.in.: urządzenie wielofunkcyjne, cyfrowy aparat fo-
tograficzny, projektor do utworzenia „kina przedszkolnego”, ele-
menty dydaktyczne gwarantujące skuteczną i wysoką jakość prze-
kazu dydaktycznego, pomoce dydaktyczne, wykładziny podłogo-
we i szereg innych rzeczy stanowiących pomoc w codziennym ży-
ciu przedszkolaków.

Wygrana konkursu PO KL jest dużym sukcesem i wyróżnie-
niem dla Przedszkola Samorządowego w Klimontowie. Mamy na-
dzieję, że w szczególności posłuży to dobru dziecka. Jednocze-
śnie pragniemy poinformować, że rekrutacja do przedszkola na rok 
2009/2010 została zakończona. Zapraszamy za rok.

B.F.

SZANSA NA SUKCES – WSZYSCY NA PODIUM
– czyli równy start maluchów z gminy Klimontów

WARSZTATY LITERACKIE 

„TWÓRCZOŚĆ 
JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO”
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Wiadomo wszystkim, że to co przeży-
wamy osobiście najlepiej i najdłużej pamię-
tamy, a to co tylko usłyszymy szybko zapo-
minamy. Szczególnie trudno jest najmłod-
szemu pokoleniu pamiętać i rozumieć wy-
darzenia, które zna tylko z lekcji historii. 
Dlatego ważne jest, aby zapoznawać mło-
dzież z miejscami upamiętniającymi czyny 
tych, którzy żyli przed nami.

Uczniowie z klas IV i V Szkoły Podsta-
wowej w Ossolinie pod opieką nauczycie-
lek: J. Judy i M. Domoradzkiej wyruszy-
li 9 października br. na poszukiwanie śla-
dów przeszłości. Celem wycieczki rowero-
wej były miejsca upamiętniające walki Po-
laków o niepodległość Ojczyzny, a znaj-
dujące się na terenach sąsiednich wsi. Tra-
sa wyprawy przebiegała polnymi droga-
mi przez miejscowości Ossolin, Wilkowi-
ce, Goźlice, Zakrzów, Pęchów i Góry Pę-
chowskie.

Na pierwszy postój uczniowie zatrzy-
mali się w Goźlicach, by zapalić znicz na 
mogile żołnierskiej znajdującej się przy 
murze parafialnego cmentarza.

Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy 
w dalszą drogę. Pogoda była piękna więc 
mogliśmy dowoli zachwycać się jesiennym 
krajobrazem wiejskich pól, sadów i łąk. Po 
około godzinie dotarliśmy do pomnika po-
świeconego legionistom Józefa Piłsudskie-
go poległym w bitwie pod Konarami. Zo-
stał on zbudowany w okresie dwudziesto-

lecia międzywojennego we wsi Góry Pę-
chowskie w pobliżu lasu zwanego Beradz-
kim, na kawałku pola podarowanego bez-
płatnie przez jednego z mieszkańców.

Młodzi uczestnicy wycieczki wysłu-
chali krótkiej informacji na temat bitwy 
i jej bohaterów. Z wielkim przejęciem od-
czytywali na głos napisy na pomniku i na-
grobkach, widać było, że mocno przeży-
wają tę chwilę. Następnie wąwozem les-
sowym prowadzącym przez las dotarliśmy 
do starego cmentarza wojskowego położo-
nego przy drodze, ale ukrytego za gęstwi-
ną krzewów. Zapaliliśmy znicze i po chwili 
zadumy ruszyliśmy na skraj lasu, gdzie za-
trzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Te-
raz uczniowie mogli w praktyce sprawdzić 
zdobyte na lekcjach przyrody wiadomości 
dotyczące lasu. Okazało się, że całkiem do-
brze radzą sobie z rozpoznawaniem pozna-
nych gatunków roślin.

Powrót nie był łatwy ze względu na 
zmianę trasy, która przebiegała w tym miej-
scu częściowo błotnistą leśną ścieżką. Wszy-
scy sobie jednak wspaniale poradzili i w do-
skonałych humorach ustawili się do pamiąt-
kowego zdjęcia na tle leśnego gąszczu.

Dalsza część drogi minęła szybko i bez-
piecznie. Wszyscy zmęczeni ale pełni wra-
żeń z zadowoleniem powitali pierwsze 
domy Ossolina obiecując sobie następną 
wycieczkę do miejsc ważnych dla historii 
i kultury naszej gminy.

WYCIECZKA DO GÓR 
PĘCHOWSKICH

PATRONAT HONOROWY KONKURSU:
WÓJT GMINY KLIMONTÓW
DYREKTOR PSP im. J. OSSOLIŃSKIEGO 
W KLIMONTOWIE

Organizatorzy:
Kinga Cieplińska

Anna Bzdyra

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
„SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE”

1. Hasło konkursu brzmi: „Śpiewać każdy może”
2. Głównym celem konkursu jest:  
 • uwrażliwianie na piękno twórczości artystycznej 
 • kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim
 • popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
 • samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie
 • poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych
 • ujawnienie i promowanie młodych talentów.

3. Zasady uczestnictwa:
 -  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI
 -  udział brać mogą soliści i małe zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne (do trzech osób)
 - uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku angielskim, gatunek dowolny – piosenki dla dzieci, 

kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.) 
 - wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem lub a cappella
 - strój wykonawcy/wykonawców powinien być zgodny z charakterem wykonywanej piosenki

4. Każda szkoła może zgłosić 2 piosenki.
5. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie go na 

świetlicę szkolną  w PSP w Klimontowie do końca listopada 2009 r.
6. Sprawy organizacyjne:
 - kolejność prezentacji ustala organizator 

 - uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt

7. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację wokalno-sceniczną, poziom warsztatu 
wykonawczego, oryginalność i pomysłowość.

8. Konkurs odbędzie się 12.03.2010 r. 
9. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów 

i sponsorów.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 12.03.2010 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

 PATRONAT MEDIALNY KONKURSU:

 MIESIĘCZNIK 
„GŁOS KLIMONTOWA”

ZAPRASZAMY NA TRZECIĄ EDYCJĘ KONKURSU


