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Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zaprasza 
wszystkich czytelników do wyremontowanego lokalu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w formie  dotacji z programu: „IN-
FRASTRUKTURA BIBLIOTEK”. Z przyznanych środ-
ków mogliśmy przeprowadzić niezbędne prace remontowe 
pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę. Placówka zy-
skała przyjemny i estetyczny wygląd, co z pewnością przy-
ciągnie naszych stałych i nowych czytelników. 

Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni, czytelni, 
czytelni internetowej i Punktu Informacji Turystycznej – od 
poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

W niedzielę 30 stycznia 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie o godz. 1530 odbył 
się Charytatywny Koncert na rzecz 
Ośrodka Rehabilitacyjnego „Che-
shire Home” prowadzonego przez 
Siostry Imienia Jezus w Afryce – 
Katima Mulilo w Namibii.

Organizatorami koncertu były 
Siostry Imienia Jezus z Przyja-
ciółmi, dzieci z Przedszkola Sióstr 
Imienia Jezus i Szkolne Koło Mi-
syjne „Zwiastun”. Honorowy Pa-
tronat nad koncertem objął pro-
boszcz parafii św. Józefa w Klimon-
towie ksiądz kanonik Henryk Hen-
dzel. Misyjne Koło działa przy Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Kli-
montowie już od lat, obecnie za pra-
cę Koła odpowiedzialne są: s. Hele-
na Lato i s. Ewa Piwońska.

W Katima Mulilo w Namibii 
Siostry Najświętszego Imienia Je-
zus pracują od 1987 roku. Zało-
żenie placówki misyjnej w Afry-
ce to dziękczynne wotum Bogu 
za 100 lat istnienia Zgromadzenia. 
W 1995 powstał Ośrodek „Che-
shire Home”, w którym obecnie 
przebywa 30-cioro dzieci niepeł-
nosprawnych fizycznie, nad który-
mi siostry sprawują opiekę całodo-
bową. Ponadto dojeżdżają do oko-
ło 500 dzieci w buszu.

Pomysł naszego koncertu zro-
dził się z pragnienia udziela-
nia pomocy dzieciom niepełno-
sprawnym, które zwłaszcza w bu-
szu, pozbawione są zdobycia na-
wet podstawowego wykształce-
nia. Siostry organizują dla nich 
pobyt, żywienie, leczenie i reha-
bilitację w ośrodku. Umożliwiają 
im również naukę w szkole pod-

stawowej i w szkole średniej ra-
zem ze zdrowymi dziećmi. W Kli-
montowie są ludzie wielkiego ser-
ca i potrafią się dzielić z biedniej-
szymi. Na szczególną uwagę za-
sługują osoby, które wzięły udział 
w koncercie – to oni swoim zaan-
gażowaniem i talentem przyczy-
nili się do ukazania piękna i ubó-
stwa Afryki w klimacie bożona-
rodzeniowych kolęd oraz przybli-
żyli publiczności pracę Sióstr Mi-
sjonarek Imienia Jezus w Nami-
bii i sytuację afrykańskich Dzieci. 
Byli to: Edyta Mazur – nauczy-
cielka j. angielskiego w lokalnym 
gimnazjum, Zbigniew Kwapiń-
ski – Komendant OSP w Klimon-
towie, Barbara i Artur Bilscy – 
nauczyciele z miejscowych szkół, 
Marcin Śledź – dyrektor GOK-u, 
Aleksandra Mazur i Wojciech 
Bogdański – gimnazjaliści, Mło-
dzież z gimnazjum w Klimonto-
wie, dzieci ze Szkolnego Koła Mi-
syjnego Zwiastun, dzieci z Przed-
szkola Sióstr Imienia Jezus w Kli-
montowie pod opieką s. Joanny 
Bartoszczyk.

Wśród zaproszonych gości na 
koncert przybył ksiądz Daniel 
Koryciński, Dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych w diecezji sando-
mierskiej, który wręczył podzię-
kowania uczestnikom koncertu 
i wyraził zadowolenie z takiej for-
my pomocy dzieciom Afryki. Na 
zakończenie koncertu ksiądz dy-
rektor wraz z księdzem kanoni-
kiem Adamem Nowakiem udzie-
lili błogosławieństwa wszyst-
kim zgromadzonym w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie.

S. EWA PIWOŃSKA CSNI

MISYJNY KONCERT KOLĘD
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   Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  Dochody budżetu gminy w wysokości 22.560.762 zł, z tego:

a) dochody bieżące 18.482.543 zł,
b) dochody majątkowe 4.078.219 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.331.327 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 18.317.107 zł,
b) wydatki majątkowe 8.014.220 zł; zgodnie załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budże-

tu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwroto-
wi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.057.040 zł,
a) wydatki bieżące 67.350 zł,
b) wydatki majątkowe 5.989.690 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.770.565 zł, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie –3.770.565 zł,
Przychody budżetu w wysokości 4.970.565 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 
zł; zgodnie z załącznikem nr 6.

§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 105.000 zł,
2) celową w wysokości – 15.000 zł; z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych – 5.000 zł

§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 
z załącznikiem nr 9.

§ 6.  Ustala się dochody w kwocie 90.303 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz wydatki w kwocie 90.303 zł na realizację zadań określonych 
w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.   Ustała się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskal) (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na reali-
zację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska1) (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych 
zakładów budżetowych: przychody – 1.799.092 zł, wydatki – 1.799.092 zł; zgod-
nie z załącznikiem nr 10.

§ 9.  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe godnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000 zł, 

w tym:
a) z tytułu kredytów – w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.770.565 zł, 
w tym:
a) z tytułu kredytów – w kwocie 3.770.565 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
w łącznej kwocie 1.200.000 zł, w tym:
a) z tytułu kredytów – w kwocie 1.200.000 zł.

§ 11.  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, 
o których mowa w § 10 pkt la, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i plano-
wanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów.

§ 12.  Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 

stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji 
budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 308.211 zł, zgodnie z załącz-
nikiem nr 14.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

Uchwała Nr IV/21/11 

Rady Gminy w Klimontowie 

z dnia 28.01.2011 r.

w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Klimontów 

na 2011 rok
  Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych w wysokości:
1) 11,93 zł +VAT od każdorazowo opróżnianego 110 litrowego pojemnika odpadów 

mieszanych,
2) 12,00 zł +VAT od każdorazowo opróżnianego 120 litrowego pojemniku odpadów 

mieszanych.
3) 90,00 zł +VAT od każdorazowo opróżnianego pojemnika 2,2 m3 odpadów mie-

szanych,
4) 50,00 zł +VAT od każdorazowo opróżnianego pojemnika 1,1 m3 odpadów mie-

szanych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Klimontowie: Nr IV/3l/07 z dnia 5 lutego 2007 

r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Świę-
tokrzyskiego Nr 73, poz. 1132) i Nr VI/50/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/31/07 w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 149, poz. 2113).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr IV/27/11
Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia górnej stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Klimontów!
Ubiegłoroczne ekstremalne warunki pogodowe, wynikiem których były powo-

dzie i podtopienia jakie dotknęły nasz kraj, w tym jakże szczególnie gminy naszego 
powiatu pokazały, że urządzenia melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowane 
na terenie powiatu sandomierskiego nie działają prawidłowo. Stan tych urządzeń, 
którymi w większości są rowy przebiegające przez poszczególne działki, (wliczo-
ne w ich powierzchnie, stanowiąc ich użytki gruntowe), jest na tyle zły, że zachodzi 
pilna potrzeba podjęcia działań w kierunku przywrócenia im pierwotnego stanu 
technicznego, sprawności i funkcjonowania, poprzez ich odbudowę i bieżące utrzy-
mywanie, aby w pełni służyły celom dla których zostały niegdyś wybudowane.

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że jak wynika z pierwszej części art. 77 
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, 
poz. 2019 z późn. zm.), „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
należy do zainteresowanych właścicieli gruntów...”, tzn. obowiązek ich utrzymania 
ciąży na właścicielach gruntów, którzy odnoszą korzyść z funkcjonowania dane-
go urządzenia.

Utrzymywanie tych urządzeń może być też realizowane przez spółkę wodną, je-
śli urządzenia te objęte są jej działalnością. Wynikiem tego spółka w ramach reali-
zacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustaleń statutowych, będzie 
wypełniać wynikający z drugiej części art. 77 ust. 1 tej ustawy obowiązek utrzy-
mywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych jej działalnością. 
Związane jest to jednak z przystąpieniem do spółki (członkostwo w spółce), z czym 
wiąże się wynikający z art. 170 ustawy Prawo wodne obowiązek wnoszenia składek 
i ponoszenia innych określonych w statucie świadczeń niezbędnych do wykonywa-
nia statutowych zadań spółki.

Wznowienie działalności tych sprawdzonych przed wieloma laty form organiza-
cyjnych mających na celu m.in. utrzymywanie i kontrolę urządzeń melioracyjnych, 
stanowi jedyny możliwy sposób na przywrócenie ich prawidłowego funkcjonowa-
nia, tak aby w przyszłości zapobiec lub ograniczyć skutki powodzi jakie dotknęły 
nas w 2010 roku.

Starosta Sandomierski
Stanisław Masternak

U W A G A !
Prosimy o dokonanie zmian w zapisie ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007 te podmioty 
gospodarcze, które na chwilę obecną posiadają w zaświadczeniach PKD 2004 r.  W tej sprawie proszę 

zgłaszać się do Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 – pok. 6 do p. Ewy Choiny

Sprawę należy traktować jako pilną!

Szanowni Państwo,
W związku z różnorodnością sprawozdań, które należy przedkładać marszałkom województw, na 
stronie internetowej klimontow.pl zamieszczono zestawienie 20 sprawozdań dotyczących gospo-
darki odpadami. Z uwagi na fakt, iż nieprzedkładanie oraz nieterminowe składanie niektórych 
sprawozdań wiąże się z ponoszeniem wysokich kar pieniężnych – 10 000 zł, bardzo prosimy 

o potraktowanie tej sprawy jako priorytetowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Oddział Gospodarki Odpadami Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
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W pięknie świątecznie udekorowanej sali po byłej stołówce zakładów SHL w Kielcach 
odbyło się 17 grudnia ub. roku spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego PSL, a zarazem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Ja-
rubasa. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością jego ekscelencja ks. biskup Diecezji Kie-
leckiej Kazimierz Ryczan, członek Rady Krajowej PSL Józef Szczepańczyk i europoseł 
Czesław Siekierski.

Nasz powiat dosyć liczną grupą uczestniczył razem ze Starostą Stanisławem Master-
nakiem w tym spotkaniu. Z Gminy Klimontów do Kielc udał się Prezes Zarządu Gmin-
nego PSL i Przewodniczący Rady Gminy Jan Rębacz, przedstawicielka Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nawodzic Edyta Michta, Agnieszka Frańczak z Nowej Wsi, przedsiębiorca 
i lokalny animator kultury Jarosław Paczkowski oraz sołtys wsi Przybysławice Krzysz-
tof Bernyś.

W spotkaniu dało się wyczuć klimat zbliżających się świąt, w środku ładne dekoracje, 
zapach świerkowego igliwia, a na zewnątrz biały puch i trzaskający mróz.

Spotkanie rozpoczął gospodarz witając wszystkich i składając świąteczne życzenia, 
później głos zabrał jego ekscelencja ks. biskup i kolejni goście. Po części oficjalnej mogli-
śmy indywidualnie podzielić się opłatkiem, trudności były jedynie ze złożeniem życzeń 
panu Marszałkowi, gdyż kolejka chętnych wynosiła kilkadziesiąt metrów i przez długi czas 
nie zmniejszała się nawet o centymetr. Po życzeniach był koncertu kolęd w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z Kieleckiego Centrum Kultury, a przybyli delektowali się smakowicie 
przyrządzonymi wigilijnymi potrawami.                            J.P.

W Wigilię 24 grudnia o godz. 2300 w blasku ognisk 
w XVII-wiecznej kaplicy Betlejemskiej została odprawio-
na przez ks. Dariusza Jargieło – wikariusza parafii Goź-
lice, jedyna i niepowtarzalna liturgia Pasterki. W tym sa-
mym czasie odbywała się Pasterka w Betlejem. Mszę św. 
poprzedziło przejście z pochodniami do Kaplicy Betlejem-
skiej, które było inscenizacją wjazdu Maryi i św. Józefa do 
Betlejem. W trakcie liturgii kolędy śpiewał zespół Wiarus 
oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia do ogniska muzycz-
nego działającego przy GOK w Klimontowie. Po Pasterce 
ks. Stanisław Wdowiak – proboszcz goźlickiej parafii oraz 
wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem, życząc so-
bie zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Po po-
dzieleniu się opłatkiem wszyscy mogli podziwiać pokaz fa-
jerwerków w trakcie którego łakocie rozdawał św. Miko-
łaj. Pasterkę uświetniła żywa szopka przygotowana przez 
mieszkańców okolicznych wsi.

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z MARSZAŁKIEM ADAMEM JARUBASEM

OSSOLIŃSKA PASTERKA
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Zuzanna Kusal jest uczennicą III klasy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Nale-
ży do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, mieszka w Dziewkowie, ma czworo rodzeństwa. Po-
siada sporo zainteresowań, chętnie czyta książki, ceni lirykę. Swoje zamiłowania poetyckie ujawniała przy 
wykonywaniu prac domowych wykorzystując często do ich realizowania język poetycki. Brała udział w kil-
ku konkursach szkolnych związanych z tworzeniem własnych tekstów m.in. polonistycznych i ekologicz-
nym. Swój wielki debiut miała w momencie uroczystych obchodów 10-lecia szkoły, kiedy to na akademii 
wyrecytowała własny wiersz napisany właśnie na tę okoliczność. Tekst Zuzi zauroczył wielu odbiorców:

„Budynek szkolny”
Fundamentami szkoły są wspólnoty,
Które składają się z piachu uczniów,
Z cementu nauczycieli,
Ze żwiru administracji
I z wody sprzątaczek.

Szkoła opiera się na filarach humoru z  zeszytów szkolnych
I uwagach nie do powagi.
Szkoła pewnie zawaliłaby się
Gdyby nie śmieszne błędy.

Okna wychodzą na świat przyrody.
Drzwiami wychodzi się  na spotkanie historii.
Ze ścian przemawia w języku polskim
Przez matematyczne wzory wiedza.
Czasem powie coś po angielsku, czy niemiecku.
Obolała hala głucho stuka parkietem od odbić piłki.
Ostatnio skarżyła się, że bolą ją drabinki.
Krzyże zapewniają uczniów gorąco,
Że religii można uczyć się bez przeszkód.

Szkoła jest otynkowana serdecznością i koleżeństwem.
Podłogi wyłożone są przepisanymi pracami domowymi.
Chodnik prowadzący do szkoły wybrukowany jest nieprzespanymi nocami.
Świecą żarówki autorytetów.

Przy szkole rosną oceny.
W rządku, równiutko kwitną
Bardzo rzadkie i wyjątkowo piękne piątki i szóstki.
Dalej, na klombach rosną pospolite czwórki, trójki i dwójki.
Między nimi rozsiewają się jedynki.
Nauczyciele tępią je bezlitośnie
Przykładami, zadaniami, rozmowami wychowawczymi.
Jednak w porze kartkówek i sprawdzianów
Jedynki kwitną obficie.

Po analizie tych danych stwierdzam,
Że budynek szkolny jest w dobrym stanie
I nie grozi mu zawalenie.

W roku szkolnym 2009/2010, w maju, Zuzia zajęła I miejsce w Powiatowym Papieskim Konkursie 
w Sandomierzu na twórczość własną. 2 XII 2010 roku uczennica odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca 
w Międzywojewódzkim Przeglądzie Dzieci i Młodzieży w Pysznicy przebiegającym pod hasłem: „Wy je-
steście nadzieją świata”. Miejsce to uczennica wywalczyła tekstem:

„Zielony”
Nigdzie nie idziesz. Pędzisz jak wiatr.
Niczego nie próbujesz. Łapiesz garściami.
Niczego nie rozważasz. Improwizujesz.
Niczego nie planujesz. Idziesz na żywioł.
Niczego nie mówisz. Krzyczysz na całe gardło.
Nie spoglądasz. Gapisz się wytrzeszczając oczy.
Nie wiesz wiele. Uważasz, że wiesz wszystko.
Jesteś jak wiosenna trawa.
Zielony.
Takich jak ty – miliony.
Młodych.
Szalonych.
Nierozważnych.
Nie liczących się?
Zielony to nadzieja.
Facet w Bieli mówił:
„Wy jesteście nadzieją świata”

Mamy nadzieję, że na tych wyróżnieniach się nie skończy, że uczennicy nie braknie zapału do dalszej 
pracy. Cieszymy się z sukcesów gimnazjalistki, gratulujemy Zuzi jej osiągnięć i życzymy dalszych sukce-
sów w poetyckiej twórczości.

B.B.

NASZA NADZIEJA – ZUZIA

Portale społecznościowe cieszą się w Polsce coraz większym zain-
teresowaniem. Powstają by łączyć ludzi poprzez wspólne szkoły, pra-
cę, zainteresowania czy miejsce zamieszkania. Wielu za ich pośred-
nictwem szuka przygód, pracy, niektórzy znaleźli nawet miłość. Ale 
są też tacy, którzy ukrywają się pod fikcyjnymi profilami  i szpiegują 
sąsiada, Kaśkę z „5b” czy swojego szefa.

Zaczęło się od plotkarskich portali, gdzie z zamiłowaniem opi-
sywano prywatne życie gwiazd i zamieszczano zdjęcia w intymnych 
sytuacjach, nierzadko kompromitujące. Ludzie chętnie podglądają 
gwiazdy, dlaczego nie podejrzeć także swoich znajomych. Wszystko 
to za ich zgodą, bo tyle wiemy o innych, ile sami nam pokażą.

W Polsce najpopularniejszymi serwisami skupiającymi ludzi są 
Nk.pl oraz facebook. Umożliwiają one stworzenie sieci kontaktów. 
Nk.pl, kiedyś nasza-klasa, to polski portal, który miał być miejscem, 
gdzie dawni znajomi ze szkoły odnajdą się, odnowią kontakt i odbu-
dują relacje. W istocie, serwis ten jest oblegany przez młodzież, któ-
ra widuje się w szkole na co dzień. Wielu użytkowników usunęło swo-
je konta także ze względu na wprowadzenie nowych opcji, jak ocena 
punktowa zdjęć, śledzik (mikroblog) czy gry. Facebook z kolei jest 
portalem międzynarodowym, gdzie tworzy się sieci kontaktów ludzi 
z różnych miejsc na całym świecie. Serwis ten umożliwia stały kon-
takt ze znajomymi poprzez czat, pozwala na umieszczanie informacji 
na tablicy o ważnych wydarzeniach, spotkaniach czy po prostu dzielić 
się z innymi swoimi myślami, linkami do ciekawych artykułów, pio-
senek, filmików. Obydwa portale pozwalają na dodawanie zdjęć, a fa-
cebook również własnych filmików.

Facebook wykorzystywany jest także przez wiele firm, ośrodków 
kulturalnych, które na swoich kontach na bieżąco informują o ofer-
tach, wydarzeniach. Dzięki temu już na kilka dni przed spotkaniem 
możemy się dowiedzieć, kto zadeklarował swój udział. Facebook to 
także miejsce, gdzie możemy znaleźć się bliżej gwiazd. Wielu cele-
brytów udostępnia profile swoim fanom. Jednym z nich jest Czesław 
Mozil, znany jako Czesław Śpiewa, który zamieszcza zdjęcia, filmi-
ki i informacje nie tylko o koncertach, ale także o tym, co robi po pra-
cy. Jest to dobra promocja artysty, który zwierza się nam i nagle staje 
się dla nas kimś bliskim.

Swoimi myślami, spostrzeżeniami można się też podzielić na twit-
terze, który jest mikroblogiem. Jest międzynarodowy, więc pozwala 
także na przykład poprawiać znajomość języków obcych.

Portale społecznościowe dzielą się na ogólne, które skupiają zna-
jomych i dają możliwość podtrzymywania im wirtualnej relacji, ale są 
też serwisy tematyczne, gdzie można „spotkać” osoby o tych samych 
zainteresowaniach, celach.

Miłośnicy kina skupiają się na portalu filmweb.pl, gdzie zamiesz-
czane są informacje dotyczące filmów, recenzje redakcyjne, a także 
opinie i oceny punktowe dodawane użytkowników.  Znajdziemy tu 
obszerną bazę filmów, seriali i ludzi filmu. Fani muzyki mają do dys-
pozycji międzynarodowy myspace.com, gdzie poza zawarciem znajo-
mości mogą zamieszczać  próbki swojej twórczości i liczyć, że ich ta-
lent zostanie odkryty. Kolejnymi serwisami muzycznymi są youtube.
com i tekstowo.pl. Ten pierwszy stanowi obszerną bazę filmów, pro-
fesjonalnych i amatorskich, teledysków i innych, natomiast na teksto-
wo.pl znajduje się baza tekstów piosenek i ich tłumaczenia na język 
polski. Każdy użytkownik może założyć własne konto i dodawać tre-
ści na strony, oczywiście nie naruszając prawa autorskiego, co często 
ma miejsce.

Osoby pasjonujące się robieniem zdjęć mogą je opublikować choć-
by na digart.pl, gdzie poddawane są ocenie i komentarzom innych 
użytkowników serwisu.

Poszukujący pracy mogą komunikować się, zamieszczać swoje CV 
i przeglądać oferty za pomocą serwisu goldenline.pl. Istnieją tam te-
matyczne grupy dyskusyjne, w których można wymienić się pogląda-
mi dotyczącymi danej branży, firmy, czy sytuacji na rynku pracy.

Skoro spotkania towarzyskie coraz częściej mają miejsce w świe-
cie wirtualnym, zwiększa się także zainteresowanie portalami, po-
przez które możemy zrobić zakupy. Zamawiając newsletter na ad-
res mailowy, codziennie dostajemy promocyjne oferty. Tańsze zaku-
py możemy zrobić za pośrednictwem takich stron internetowych, jak 
bao.pl czy groupon.pl, gdzie okazyjnie można wykupić kupony na ja-
kąś usługę, zabieg kosmetyczny lub kolację w restauracji. Tego typu 
usługi dotyczą jednak tylko większych miast.

Można zastanawiać się nad tym, co sprawia, że portale społeczno-
ściowe przyciągają taką rzeszę użytkowników. Na Nk.pl założono już 
ponad 13 milionów kont. Przeniesienie się życia towarzyskiego do in-
ternetu nie jest zjawiskiem złym samo w sobie, o ile jest dodatkiem 
do spotkań tradycyjnych. Problem zaczyna się, gdy młodzież po szko-
le zamiast zawiązywać relacje z rówieśnikami, spędza godziny przed 
komputerem, a na podwórkach są już tylko puste huśtawki.

AGNIESZKA KRUPA
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TO JUŻ NASZ 
SETNY NUMER

Jeśli ktoś jeszcze nie zauważył, to pragniemy się pochwalić – to  setny numer naszej gazety.
Aby przypomnieć,  jak to się zaczęło, poprosiliśmy o sięgnięcie do swoich archiwów 
Leszka Leżonia, który najdłużej współpracuje przy wydawaniu naszego gminnego pisma.
– Kiedy rozpoczęła się  Pana współpraca z „Głosem Klimontowa”?
– To było chyba w 1997 roku, bo  od numeru 23 rozpoczyna się moje  
komputerowe archiwum. Pamiętam, że w redakcji „Tygodnika Nad-
wislańskiego” spotkał mnie Stanisław Sas-Tarnawski, który wówczas 
był redaktorem naczelnym „Głosu Klimontowa”, prosząc o pomoc 
w technicznym przygotowywaniu do druku kolejnych numerów gaze-
ty. I tak tafiłem do stopki redakcyjnej, pozostając w niej do dnia dzi-
siejszego.
– Kiedy zatem wydany został pierwszy numer naszej gazety?
– Trzeba by sięgnąć do archiwum – w numerze 30 z maja 1998 roku 
znajduje się artykuł, z którego wynika, że pierwszy numer „Głosu Kli-
montowa” ukazał się we wrześniu 1995 r. Trochę o historii powstania 
gazety pisaliśmy także w numerze 40 z sierpnia 2000 roku. (Oba ory-
ginalne artykuły przedstawiamy obok – przyp. red.)
– Jak wówczas wygądała gazeta?
– Nie wiem czy zachowały się jeszcze u kogoś te pierwsze numery, mi-
nęło przecież już ponad piętnaście lat. Gdyby tak się stało, prosimy bar-
dzo taką osobę o kontakt z naszą redakcją. W 1997 roku było to zwykle 
osiem stron formatu A4, tylko na pierwszej i ostatniej stronie pojawiały 
się dodatkowe kolory: czerwony, żółty i niebieski, zdjęcia były czarno-
białe. Tylko okazjonalnie drukowano wydania specjalne z pełnym ko-
lorem na pierwszej i ostatniej stronie. Trochę inne były wówczas tech-
niki drukarskie, no i koszty oczywiście... Ilość tych kolorów, jakie mo-
gliśmy zastosować wpływała zarówno na koszty, jak i na formę winiety 
tytułowej. Zmiana formatu na gazetowy i druk pełnokolorowy nastąpi-
ła dopiero w 2007 roku, a od nr 93 gazeta jest bezpłatna.
– Kto uczestniczył wówczas w wydawaniu gazety?
– W stopce redakcyjnej do roku 1999 włącznie jako redakator naczel-
ny występuje Stanisław Sas-Tarnawski, a w zespole redakcyjnym 
wymieniani byli także: Irena Bajur, Tomasz Ferens, Dariusz Kwa-
piński, Piotr Lipiński, Tadeusz Makarewicz, Zofia Przybylska, 
Tomasz Staszewski, s. Urszula Surmacz i Marcin Śledź. W latach 
2000–2004 redagowaniem gazety zajmował się zespół pod moim kierunkiem w składzie: 
Mirosław Augustyn, Mirosław Ciepliński, Tomasz Ferens, Anna Piątkowska, s. Ur-
szula Surmacz oraz Stanisław Sas-Tarnawski. Od roku 2007 w skład zespołu redakcyj-
nego wchodzą: Danuta Potocka, ks. Wojciech Zasada (do końca 2009 roku) oraz Stani-
słw Sas-Tarnawski. Obecnie zamieszczane zdjęcia są głównie zasługą Krzysztofa Sajec-
kiego, dzięki któremu „Głos Klimontowa” można przeczytać także w internecie (www.
klimontow.pl). Osoby wymieniane w kolejnych stopkach redakcyjnych zajmowały się poza 
pisaniem tekstów również przygotowaniem kolejnych numerów gazety do druku – wybo-
rem tematów, zbieraniem i opracowywaniem materiałów oraz zdjęć. Gazeta powstawała 
także dzięki autorom poszczegónych tekstów, a publikowało sporo osób – poza zespołami 
redakcyjnymi – byli to m.in.: Halina Zielińska, Aleksandra Szeląg, Leszek Wołowiec, 
Dariusz Kwapiński, Helena Szemraj, Elżbieta Czajkowska, Ewa Bokwa, Małgorzata 
Kordyka, Ewa Potyrańska, Jolanta Bednarz, Agnieszka Krupa, Stanisław Terlecki. 
Pisali nauczyciele i ich uczniowie, pracownicy Urzędu Gminy i GOK-u, lekarze i policjan-
ci. Nie sposób wyliczyć tutaj wszystkich z nich, chociaż wszystkim należy gorąco podzię-
kować, bo robili to społecznie, bez żadnego wynagrodzenia. Tworzyli wspaniae cykle te-
matyczn, jak chociażby Kronikę Policyjną, ODR radzi, Urząd Gminy informuje, Kącik 
poetycki, Informacje sportowe i wiele innych. 
– Jak zmieniała się tematyka poruszana na łamach kolejnych numerów w ciągu tych 
ponad piętnastu lat?
– Prezentowaliśmy w kolejnych numerach naszej gazety wszelkie lokalne inicjatywy – 
zarówno te urzędowe, jak i powstające w sąsiednich gminach, o których warto było wie-
dzieć, a być może i naśladować. Umożliwialiśmy także prezentację inicjatyw obywatel-
skich, pomysłów mieszkańców naszej gminy czy też działających na naszym terenie or-
ganizacji społecznych. Staraliśmy się też uporczywie przypominać, że nie jesteśmy byle 
jaką gminą. Jesteśmy gminą z piękną historią – o której nie raz aż za dużo pisaliśmy – ale 
o historii której nie wolno nam zapominać. Jesteśmy gminą z tradycjami i osiągnięciami, 
o czym także – bez fałszywej skromności – często pisaliśmy.
Byliśmy zawsze przekonani, że można być dumnym mieszkając w takiej gminie. Nie je-
steśmy gorsi od innych, powinniśmy wręcz być od innych lepsi, ciągle dążąc do doskona-
łości. Dlatego też chcielibyśmy, by można było być też dumnym z pisania do takiej gazety 
jak nasza. Czy nam się to udało, mogą ocenić nasi Czytelnicy.
Przypominając w setnym numerze historię naszej gazety sięgnąłem do swojego kompu-
terowego archiwum i na następnych stronach przypominamy teksty z historycznych już 
w zasadzie numerów. Wybór tekstów jest dość subiektywny, bo uzbierało się ich naprawdę 
sporo. Pominąłem te prezenujące historię Klimontowa, wspomnające postacie ludzi szcze-
gólnie zasłużonych czy mające charakter kronikarski bądź typowo informacyjny. Nieste-
ty, nie archiwizowałem zdjęć w takiej formie, aby można je było teraz wykorzystać po-
nownie w druku. Jeśli czas mi na to pozwoli, być może uda się odtworzyć te archiwalne 
numery przynajmniej w wersji internetowej. Wydanie stu numerów lokalnego pisma do 
tego zobowiązuje.
– Dziękując za rozmowę, życzmy sobie i Czytelnikom – następnych stu numerów.

tekst z nr 40 „Głosu Klimontowa”
z sierpnia 2000 roku

PS. Niestety, jak się po owym roku okazało, pięćdziesiąty numer „Głosu Klimon-
towa” wypadł na wrzesień 2001 roku, a zdominował go temat powodzi, jaka wtedy do-
świadczyła naszą gminę, więc do świętowania nikt wówczas głowy nie miał. I tak tekst 
ten został powtórzony dopiero w nr 75 w grudniu 2007 roku, by ponownie przypomnieć 
się naszym Czytelnikom w tym setnym numerze.

GŁOS
KLIMONTOWA
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tekst z nr 30 „Głosu Klimontowa”
z maja 1998 roku
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ROK 1997
Głównym tematem numeru 23 „Gło-

su Klimontowa” z września 1997 roku była 
pierwsza edycja „Jarmarku na Św. Jacka”, 
o kórym tak pisaliśmy:

To było naprawdę  wielkie wydarzenie.  
„Jarmark Klimontowski” zgromadził od 15 
do 17 sierpnia tłumy mieszkańców z całej 
gminy oraz wielu gości. Atmosfera i zabawa 
były wspaniałe – o czym świadczą zdjęcia. 
Te prezentowane na tej stronie pokazują im-
prezy dziecięce, jakie odbywały się w drugim 
dniu, gdy na placu przed Bankiem Spółdziel-
czym i Urzędem Gminy królowali mali prze-
bierańcy, śpiewając na estradzie z Anną Ko-
chowicz.

„Jarmarkowi” poświęciliśmy dużą część 
tego numeru, starając się zrelacjonować nie-
mal wszystkie z odbywających się imprez. To 
na pamiątkę dla uczestników – i niech żałują 
ci, co tego nie widzieli.(...)

W tym też numerze zamieszczona zo-
stała także rozmowa Tomasza Staszew-
skiego z Wójtem Gminy Klimontów Ma-
rianem Ireneuszem Furmankiem. Oto jej 
fragmenty:

– Minęło siedem lat pracy Odrodzonego 
Samorządu Terytorialnego. Jest Pan wójtem 
gminy Klimontów od 1990 roku, jak więc oce-
nia Pan miniony okres?

– Początki były trudne. Brakowało pod-
stawowej infrastruktury technicznej, nieja-
sne były źródła finansowania podstawowych
zadań, brakowało doświadczenia. Był to jed-
nak czas – szczególnie pierwszej kadencji – 
ogromnego entuzjazmu i zaangażowania. Po 
tych siedmiu latach wiele się zmieniło...

– Jakie są istotne sukcesy na koncie sa-
morządu w Pana gminie?

– Myślę, że sukcesem można nazwać bu-
dowę oczyszczalni ścieków w przeciągu 1,5 
roku, 19 kilometrów kanalizacji w 3 lata, tele-
fonizację 20 wsi i instalację centrali automa-
tycznej, budowę nowoczesnego wysypiska 
odpadów komunalnych, pełny system zbiera-
nia odpadów obejmujący całą gminę (pojem-
niki + specjalne samochody), budowę stacji 
redukcyjnej gazu i gazyfikację Klimontowa,
budowę dróg, dwóch mostów, czterech re-
miz strażackich, budowę nowoczesnej szko-
ły dla szkolnictwa zawodowego, rozpoczęcie 
przez WZUWI Tarnobrzeg budowy zbiornika 
retencyjnego.(...)

Ten numer kończy informacja z prac 
gminnego samorządu o powołaniu skła-
dów Obwodowych Komisji Wyborczych do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Se-
natu RP na terenie gminy Klimontów. 

O wynikach pisaliśmy już w kolejnym 
numerze z października 1997 roku:

Wszystkim zapewne są już znane oficjal-
ne wyniki wyborów jak i nazwiska wybranych 
posłów i senatorów. W chwili gdy ten numer 
naszej gazety trafi do rąk czytelników będą
się już odbywały pierwsze posiedzenia Sej-
mu i Senatu RP. W naszej gminie na wybor-
cze emocje wpływała kandydatura wójta Ma-
riana Furmanka. Osiągnął bardzo dobry wy-
nik: 5.682 zebranych w skali województwa 
głosów dało mu 7 miejsce na liście kandyda-
tów AWS do Sejmu – lecz jak się okazało tyl-
ko trzy pierwsze były premiowane poselskimi 
mandatami.(...)

Ważnym tematem numeru 24 „GK” 
była rówież relacja z sesji rady Gminy, pod-
czas której głównym punktem obrad było 
uchwalenie programu „Strategia Rozwoju 
Gminy Klimontów” – o czym tak wtedy pi-
saliśmy:

W opracowaniu „Strategii...” uczestniczyli 
radni, nauczyciele, młodzież szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, sołtysi, rolnicy 
oraz mieszkańcy prowadzący działalność go-
spodarczą. Pracami kierował zespół trenerów 
Małopolskiego Instytutu Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji w Krakowie pod prze-
wodnictwem dr hab. Grażyny Prawelskiej - 
Skrzypek. Zespół zebrał wnioski i propozycje, 
z których powstał program rozwoju.(...)

Ten temat kontynuowany był w dwóch 
następnych numerach, jakie ukazały się 
jeszcze w 1997 roku.

ROK 1998
Ukazuje się pięć kolejnych numerów 

„GK”, a w styczniowym (nr 27) m.in. za-
mieściliśmy taką relację:  

Szósty raz w kraju a po raz drugi 
w Klimontowie zagrała Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Już trzeciego stycznia dzięki 
życzliwości Kazimierza Kubika i Jacka Wyrzy-
kowskiego  wolontariusze Wielkiej Orkiestry 
kwestowali w Klubie „WULKAN” w Górkach 
Klimontowskich. W czasie gdy Orkiestra gra-
ła w ten jedyny w swym rodzaju dzień w ca-
łej Polsce także przed budynkiem Gminnego 
Ośrodka Kultury już od godzin rannych od-
bywał się piknik muzyczny, w którym zagrały: 
BUGADZIKLANTO, STOP i SYSTEM BOX.(...)

W maju ukazuje się wydanie specjalne, 
12-stronicowe, z racji przypadającej w tym 
roku ósmej rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów samorządowych, o których tak 
pisze na pierwszej stronie wójt Marian Ire-
neusz Furmanek:

(...) Dobiega końca druga kadencja Rady 
Gminy w Klimontowie.

Miałem ten honor i zaszczyt pełnić funk-
cję radnego i wójta gminy przez osiem lat.
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Z KOMPUTEROWEGO 
ARCHIWUM

Dziękując Państwu za wybór i zaufanie 
pragnę przekazać w tym specjalnym wy-
daniu „GŁOSU KLIMONTOWA” sprawozdanie 
z działalności Samorządu Gminy Klimontów.

Jestem dumny z osiągnięć naszej Gmi-
ny, jak również z tego, że mogłem pracować 
przez te osiem lat dla jej rozwoju. Odniesio-
ne sukcesy w wielu dziedzinach są dziełem 
radnych, sołtysów, pracowników samorządo-
wych oraz wielu mieszkańców naszej gminy, 
którym składam podziękowanie za trud i za-
angażowanie.

Wasza praca była doceniana i wspiera-
na przez wiele wam życzliwych osób oraz in-
stytucji. Spotykaliśmy się często ze słowami 
uznania, uzyskaliśmy wiele nagród i wyróż-
nień.

Jest jeszcze wiele pracy dla tych, którzy 
podejmą się kontynuować działanie na rzecz 
dobra wspólnego. 

Życzę Państwu dobrych wyborów 11 paź-
dziernika do Samorządu Gminnego, Powiato-
wego i Wojewódzkiego.

Głosujcie Państwo na ludzi odpowie-
dzialnych, godnych zaufania, którzy wprowa-
dzą gminę Klimontów – naszą Małą Ojczyznę 
w Trzecie Tysiąclecie.

O pierwszych klimontowskich kaden-
cjach samorządowych tak w tym numerze 
pisała Irena Bajur:

Rada Gminy jako organ stanowiący gminy 
w swojej pierwszej kadencji została wybrana 
27 maja 1990 roku, licząc 21 radnych.

Skład Rady nie uległ zmianom w ciągu ca-
łej kadencji – tworzyli go trzej nauczyciele, 
jeden lekarz, dwóch pracowników spółdziel-
czości i trzynastu rolników. Frekwencja na se-
sjach była wysoka, na każdej sesji zapewnia-
jąc możliwość podejmowania uchwał, nawet 
przy kwalifikowanej większości 2/3 ustawo-
wego składu Rady.(…)

Do kierowania pracami Rady wybrany zo-
stał przewodniczący (został nim Krzysztof Polit – 
przyp. red.) i dwaj zastępcy (Bożenę Ciach i Jana Dzior-
ka – przyp. red.) – tu jednak ten skład nie dotrwał 
do końca kadencji: po rezygnacji pani Boże-
ny Ciach na jej miejsce jako zastępcę prze-
wodniczącego wybrano pana Czesława Fi-
jałkowskiego.(…)

Rada Gminy drugiej kadencji została wy-
brana 19 czerwca 1994 roku w liczbie 20 rad-
nych. Skład Rady w ciągu całej kadencji uległ 
jedynie zmianie z powodu śmierci radnego 
Henryka Nowaka. Na jego miejsce w Radzie 
wybrano Henryka Polita. W skład Rady wy-
brano: 4 radnych z wykształceniem wyższym, 
6 radnych z wykształceniem średnim, 8 rad-
nych z wykształceniem zawodowym i 2 rad-
nych z wykształceniem policealnym. (…)

Do kierowania pracami Rady Gminy wy-
brano przewodniczącego (został nim Jan Dziorek 
– przyp. red.) i dwóch zastępców (Czesława Fijał-
kowskiego i Henryka Nowaka – przyp. red.). Po śmierci 
Henryka Nowaka, zastępcą przewodniczące-
go został wybrany Bolesław Zieja. (…)

W lipcowym numerze Rada i Zarząd 
Gminy Klimontów oraz Redakcja „Głosu 
Klimontowskiego” składają podziękowania 
dla Wójta Gminy Klimontów Mariana Ire-
neusza Furmanka za długoletnią pracę na 
rzecz gminnego samorządu. To efekt sesji 
Rady Gminy, podczas której:

(…) radni przyjęli także rezygnację rad-
nego Mariana Ireneusza Furmanka z funkcji 
Wójta Gminy Klimontów, w związku objęciem 
przez niego stanowiska prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, dziękując mu równocześnie 
za dotychczasową ośmioletnią pracę podczas 
dwóch kadencji na stanowisku Wójta Gminy 
Klimontów.

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady 
Gminy, zwołanej 31 maja, radni powierzyli 
obowiązki zastępcy wójta sekretarzowi gminy 
Bogusławowi Mrozowskiemu. Przejmie on 
tym samym obowiązki Wójta Gminy Klimon-
tów, w związku z przyjętą na poprzedniej sesji 
rezygnacją Mariana Ireneusza Furmanka.

Ten rok zamyka sierpniowy numer z re-
lacją z drugiej już edycji „Jarmarku na św. 
Jacka”, 

ROK 1999
W lutym ukazuje się 33 numer „GK”, 

w którym m.in.  tak przedstawiamy nowo-
wybrane w roku poprzednim klimontow-
skie władze samorządowe:

Społeczność klimontowskiej gminy 10 
października 1998 roku wybrała nowych rad-
nych do Rady Gminy III kadencji. Konkurencja 
była duża, kandydowało łącznie 71 osób, by 
ostatecznie zdobyć 20 mandatów w Radzie 
Gminy.

Na pierwszej sesji, jaka odbyła się 30 paź-
dziernika ub.r., Rada Gminy wybrała ze swe-
go składu przewodniczącego, którym został 
Czesław Fijałkowski – nauczyciel z zawo-
du, długoletni dyrektor miejscowego Liceum 
Ogólnokształcącego, a także dwóch zastęp-
ców przewodniczącego: Zdzisława Nowa-
kowskiego – nauczyciela z zawodu oraz Ro-
mana Żurka – policjanta.

Na tej samej sesji Rada Gminy wybra-
ła Wójta, którym został mgr inż. Adam Przy-
bylski – rolnik z wykształcenia. Rolnictwo to 
główna gałąź gospodarcza gminy – zatem 
pod kierownictwem fachowca gmina może 
liczyć na intensyfikację produkcji i wzrost 
opłacalności tej produkcji.(...)

W tym roku wychodzą jeszcze dwa nu-
mery „GK” (35 i 36), w redagowaniu któ-
rych nie uczestniczyłem, po czym następu-
je przerwa aż do kwietnia następnego roku. 
Ale o tym już na kolejnej stronie.



GŁOS KLIMONTOWA 7

ROK 2000
Dopiero w kwietniu ukazuje się 37 nu-

mer „GK” – ze zmienioną winietą i redago-
wany przez nowy zespół redakcyjny, który 
tak pisze na pierwszej stronie – a przesłanie 
to nadal pozostaje aktualne:

Witamy wszystkich naszych wiernych 
Czytelników po dość długim okresie przerwy, 
a po raz pierwszy w tym roku – roku szcze-
gólnym, bo wyznaczjącym przełom tysiącle-
cia. Chcielibyśmy, by nasza gazeta także była 
szczególna, stąd też potrzebowaliśmy tej 
przerwy, by spokojnie zastanowić się, jaki ma 
być nasz „Głos Klimontowa”. 

Chcemy bowiem, by większość Czytelni-
ków mogła określać tą gazetę mianem „swo-
jej”. Teoretycznie wiemy już jak to zrobić, jaka 
powinna być prasa lokalna – piszemy o tym 
prezentując rady fachowca. Praktycznie – li-
czymy na pomoc naszych Czytelników, za-
chęcając do pisania do nas. Nie tylko artyku-
łów – ale także listów, w których mogą przed-
stawiać Państwo swoje oczekiwania – jaki po-
winien być nasz „Głos Klimontowa”. (...)

Klimontów oficjalnie zyskuje herb i pie-
częć – choć nadal nie ma aspiracji miej-
skich. Tak piszemy o tym w nr 40 z sierp-
nia tego roku:

Rada Gminy podczas sesji 30 czerwca br. 
zatwierdziła wzory herbu i pieczęci herbo-
wej. Zapisy znalazły się w Statucie Gminy Kli-
montów, który w § 1 pkt. 5 stanowi: „Herbem 
Gminy jest wizerunek topora w kolorze szarym 
z czarną rękojeścią na czerwonym polu.” Wzór 
Herbu Gminy określony jest w załączniku do 
Statutu Gminy Klimontów. 

Od pierwszego numeru „Głosu Klimon-
towa” niewiele zmieniała się jego winieta – 
w której znajdował się właśnie herb, tyle tylko 
że w różnym ujęciu graficznym i kolorystycz-
nym. Oczywiście od dzisiejszego numeru wi-
zerunek herbu jest już zgodny z wzorem za-
twierdzonym przez radę w Statucie.

W § 3 Statutu Gminy Klimontów określo-
no także, że: „Pieczęcią herbową Gminy jest 
pieczęć okrągła metalowa zawierająca w środ-
ku herb Gminy Klimontów, a w otoku napis: 
Gmina Klimontów.” Wzór pieczęci stanowiący 
załącznik do Statutu Gminy Klimontow okre-
śla, że średnica pieczęci wynosi 36 mm.

Odcisk tej pieczęci będzie też od dzisiaj 
oznaczać kolumnę z materiałami informacyj-
nymi Urzędu Gminy.(...)

Rok 2000 był rokiem szczególnym i jako 
taki zapisał się zapewne w pamięci tych 
młodych ludzi, którzy wtedy mogli spo-
tkać się z Ojcem Świętym – o czym tak pi-
sała w artykule „Z Klimontowa do Rzymu” 
(nr 41) Anna Piątkowska:

Marzeniem każdego chrześcijanina jest 
spotkanie z Naszym Ojcem Świętym w stolicy 
Apostolskiej. Spełniło się ono młodzieży z Kli-
montowa i z parafii Goźlice. Wyjechali na XV
Światowe Dni Młodzieży do Rzymu, by także 
uczestniczyć tam od 15 do 20 sierpnia w Wiel-
kiej Jubileuszowej Pielgrzymce.

Pojechali aby się modlić, przemienić życie, 
pogłębić i ożywić wiarę, oddać się osobistej 
modlitwie, ze łzami witać Ojca Świętego. By 
podziwiać Rzym, Asyż, Florencję, Wenecję, za-
dumać się nad grobami młodych chłopców na 
Monte Cassino. Pielgrzymkę dla grupy sando-
mierskiej zorganizował ksiądz Bogdan Piekut 
z Radomyśla, uczestniczył w niej także ksiądz 
Grzegorz z Sandomierza – duszpasterz akade-
micki i ksiądz Ryszard z Bielin k/Ulanowa. Kli-
montów w grupie sandomierskiej reprezento-
wali: pani Anna Gębusia – nauczycielka języ-
ka niemieckiego z LO w Klimontowie oraz Ka-
sia Furmanek, Magda Piątkowska, Wojtek Piąt-
kowski, Patrycja Gołębiewska, Ewa Krycia i Da-
niel Krycia. Przed wyjazdem pożegnał wszyst-
kich i pobłogosławił na Mszy Świętej ksiądz 
biskup Edward Frankowski.(...)

Z KOMPUTEROWEGO 
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wyboru tekstów dokonał  Leszek Leżoń

W nr 42 z października prezentowali-
śmy wyniki ówczesnych wyborów prezy-
denckich w poszczególnych komisjach wy-
borczych na terenie gminy Klimontów. Nie 
ma co aż tak szczegółowo wracać do histo-
rii, ale warto może przypomnieć, że w na-
szej gminie po raz drugi najwięcej głosów – 
1595 – zdobywa Aleksander Kwaśniewski.

Ten rok kończy nr 43 z tytułem na 
pierwszej stronie: Wojewoda w Klimonto-
wie, a w artykule czytamy:

Wicewojewoda Świętokrzyski dr Marian 
Dojka zaszczycił swą obecnością Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Kli-
montów. Spotkanie z odbyło się 9 listopada 
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Klimontowie. W spotkaniu udział wzię-
li: Wójt Gminy Klimontów Adam Przybylski, 
Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie 
Czesław Fijałkowski oraz żołnierze–członko-
wie Światowego Związku Armii Krajowej koło 
Klimontów ze swym prezesem ppor. Józefem 
Przybylskim.(...)

ROK 2001
Nie wiemy, czy wizyta wicewojewody 

w Klimontowie miała wpływ na decyzję 
Prezydenta RP ale w 44 styczniowym nu-
merze „GK” tak pisaliśmy:

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej – Prezydent Aleksander 
Kwaśniewski – mianował na stopień pod-
porucznika nie będących w służbie żołnie-
rzy Światowego Związku Armii Krajowej Koło 
Klimontów. Ta doniosła uroczystość odbyła 
się 19 grudnia ub. roku w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Akty mianowania z rąk mjr Krzysztofa 
Zielińskiego odebrali: Józef Przybylski, Sta-
fan Kędzierski, Władysław Mądry, Damian 
Sierant, Józef Błąkiewicz, Henryk Mistrzak, 
Czesław Kasprzycki i Stanisław Osuch.(...)

W czerwcowym nr 48 informowaliśmy, 
że podczas sesji Rady Gminy w Klimonto-
wie, jaka odbyła się 26 kwietnia podjętych 
zostało m.in. kilka uchwał mających istot-
ny wpływ na organizację placówek oświato-
wych: 

– w sprawie przekształcenia Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Konarach w Filię Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Klimontowie.

– w sprawie przekształcenia Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Ossolinie w Filię Szkoły 
Podstawowej w Klimontowie.

– w sprawie przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej w Olbierzowicach w Filię Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie.

– w sprawie przekształcenia Szkoły Podsta-
wowej w Goźlicach w Filię Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Klimontowie.

Wrześniowy nr 50 zdomiował temat lip-
cowej powodzi, o której tak pisaliśmy w ar-
tykule „Informacja o skutkach powodzi”:

Czas powodzi: 24 lipca ok. godz. 17:20 
(w wyniku ulewnych deszczy, jakie padały od 
23 aż do 25 lipca).

Teren objęty powodzią: miejscowości 
w dolinie rzeki Koprzywianki Konary, Kona-
ry Kol., Pokrzywianka, Górki, Klimontów, Szy-
manowice Górne, Szymanowice Dolne, Na-
wodzice, Rybnica oraz w dolinie rzeki Korzy-
czanki Węgrce, Byszów a także Adamczowi-
ce, Przybysławice, Krobielice i Nasławice. Ule-

wa spowodowała także zniszczenia w innych 
miejscowościach, gdzie grunty i zabudowa-
nia są usytuowane w dolinach. Woda w nie-
których miejscowościach opadała szybciej 
w innych wolniej, a najdłużej w dolinie rzeki 
Koprzywianki.

Zniszczenia: Zalanych bądź podtopio-
nych budynków spisanych przez Gminną 
Komisję do likwidacji szkód powodziowych 
było 80 (mieszkalnych) i 57 pozostałych. Za-
lanych bądź podtopionych mieszkań spisa-
nych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 
108. Liczba sołectw, w których zarejestrowa-
no straty – 31. Liczba gospodarstw poszko-
dowanych, w których spisano protokoły – 
417 (981 szacunkowych). Powierzchnia spi-
sana do protokołów, na której wystąpiły stra-
ty: 885 ha, w tym użytki zielone: 195 ha, co 
stanowi 11,19% ogólnej powierzchni upraw. 
Straty w hodowli: trzoda – 11 szt., drób – 467 
szt., króliki – 8 szt. (...)

Tradycje wigilijne były motywem prze-
wodnim numeru 52, a kalendarium wyda-
rzeń minionego roku znalazło się już w nu-
merze 53, otwierającym rok kolejny.

ROK 2002
W marcowym numerze 54 uczniowie 

PSP w Klimontowie piszą tak:
Pragniemy podzielić się naszą radością ze 

wszystkimi czytelnikami Głosu Klimontowa 
–  już widać efekty remontu sali gimnastycz-
nej w naszej szkole. Firma „ADMA”, kierowana 
przez prezesa Mariana Maciasa, ostro zabrała 
się do pracy. My, uczniowie, będziemy korzy-
stać z pięknych, kolorowych łazienek i prysz-
niców.  (...)

W numerze 56 zaczynamy świętowanie 
50-lecia LKS „Klimontowianka”:

Wielkie święto kibiców, zawodników, sym-
patyków naszego Klubu, który w tym właśnie 
roku obchodzi 50– lecie swojej działalności 
przypada 15 i 16 czerwca. Aż trudno uwie-
rzyć, że minęło już tak wiele czasu od kiedy 
na terenie gminy Klimontów powstał dzię-
ki działaczom Komitet Założycielski, którego 
głównym zadaniem było utworzenie na tere-
nie Klimontowa klubu sportowego z prawdzi-
wego zdarzenia.(...)

Relację z obchodów zamieszczamy 
w numerze następnym, by w nr 58 zapo-
wiedzieć następny jubileusz: 90-lecia OSP 
w Klimontowie.

Wszystkiego najlepszego dla naszych 
strażaków! Wypada tak stwierdzić w 90 rocz-
nicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Klimontowie, która uroczyście obchodzo-
na była 14 lipca na stadionie LKS „Klimonto-
wianka”.

Ten rok kończą wybory samorządowe 
i nasza relacja w numerze 60 z sesji nowej 
Rady Gminy:

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gmi-
ny w Klimontowie odbyła się 19 listopada 
w sali ślubów w Urzędzie Gminy. W uroczy-
stej atmosferze nastąpiło zaprzysiężenie Wój-
ta Gminy Klimontów, wybranego w pierw-
szych wyborach bezpośrednich. Obejmując 
to stanowisko Bogusław Mrozowski uroczy-
ście wypowiedział słowa ślubowania: „Obej-
mując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony 

       


 




























  
  





  





 

  
  



  
   



   
     





   





   









     


  




       


   
 











 
    


  







     


 
       

























        





    

mi urząd sprawować będę dla dobra publicz-
nego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi 
dopomóż Bóg”.(...)

Radni dokonali następnie wyboru prze-
wodniczącego Rady Gminy i jego zastępców. 
W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 
Rady Gminy wybrany został Adam Przybylski, 
a na Zastępców Przewodniczącego Rady Gmi-
ny wybrała: Bolesława Zieję, Jana Rębacza 
i Mariana Stanisława Sas-Tarnawskiego. (...)

ROK 2003
To rok przygotowań do wejścia Polski 

do Unii Europejskiej. W marcowym nume-
rze 62 informujemy, że:

Od 3 marca działa już Gminny Ośrodek 
Informacji Europejskiej z siedzibą w Urzędzie 
Gminy w Klimontowie.(...) W Centrum moż-
na uzyskać informacje na temat: rolnictwa, 
edukacji, średnich i małych przedsiębiorstw, 
polityki społecznej i programów pomoco-
wych.(...)

Temat ten dominuje w kolejnych nume-
rach – we wrześniu (nr 67) zamieszczamy 
rozmowę z Wojciechem Borzęckim, kierow-
nikiem powiatowego biura Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w San-
domierzu, który mówi o tym, na co będą 
mogli liczyć rolnicy z gminy Klimontów.

Rok kończą zaś numery 68 i 69, w któ-
rych dominują teksty członków Koła Dzien-
nikarskiego Gimnazjum w Klimontowie. 

ROK 2004
W styczniowym numerze rozpoczyna-

my relacje z obchodów 400-lecia nadania 
Klimontowowi praw miejskich:

Z okazji mijającej 2 stycznia 2004 roku 
400-nej rocznicy spisania w Ossolinie przez 
Jana Zbigniewa Ossolińskiego aktu erekcyj-
nego nowego miasta nazwanego Klimontów, 
prezentujemy Państwu oryginalny w treści 
i formie ten oto dokument, który opracował 
Zbigniew Przybycień z PSP w Klimontowie.

Tym samym informujemy, iż 30 stycznia 
2004 roku, o godz. 11.30 w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Klimontowie odbędzie się 
uroczysta sesja inaugurująca obchody 400–
–lecia Nadania miejscowości Klimontów Praw 
Miejskich z udziałem władz gminy, zaproszo-
nych gości i osób towarzyszących. (...)

W kwietniowym numerze wspomina-
my, jak to jeszcze w zimowej scenerii, na 
początku lutego, odbyło się uroczyste prze-
kazanie lekkiego samochodu ratowniczo–
–gaśniczego marki „Ford” dla OSP w Kli-
montowie, ufundowanego przez Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP, Komendę Wojewódzką PSP 
w Kielcach, Urząd Gminy w Klimontowie 
oraz sponsorów, by na ostatniej stronie ma-
jowego numeru poinformować, że:

Jak co roku z początkiem maja i z kwit-
nieniem kasztanów, kolejne pokolenie kli-
montowskich licealistów przeżywało pierw-
szy poważny egzamin – maturę. Przedmio-
tem dodatkowym, który w drugim dniu cie-
szył się największym powodzeniem była geo-
grafia, następnie historia i biologia oraz ma-
tematyka.(...)

Ta informacja zamykała numer 73, po 
którym następuje przerwa w wydawaniu 
gazety aż do listopada 2007 roku, kiedy to 
ukazuje się numer 74 – już w zmienionym 
formacie gazetowym i z nowym zespołem 
redakcyjnym, który doprowadził do wyda-
nia tego setnego numeru.
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SPROSTOWANIA
W nr 96 w artykule IV BIEG O LIŚĆ KASZTANOWCA zamieszczone zdjęcia zostały wyko-

nane przez pana Andrzeja Boryckiego, o czym nie poinformowałem Redakcji „Głosu Klimonto-
wa”. Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację – Marek Bargiel.

W nr 99 w artykule „ŻYCIE I TWÓRCZOŚC  HELENY ADAMCZAK” mylnie zostało pod-
pisana grafika wykonana przez Tomasza Staszewskiego, która przedstawia panią Helenę Adam-
czak a nie jak napisano Zofię Adamską. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy zarówno autora 
grafiki, autora tekstu jak i obie panie – Redakcja.

Propagowanie zdrowego stylu życia 
jest bardzo ważne w dzisiejszym zabie-
ganym i zestresowanym społeczeństwie, 
dlatego my – uczennice klasy IIa Liceum 
Ogólnokształcącego im. Brunona Jasień-
skiego w Klimontowie w składzie: M. Cie-
plińska, M. Dąbek, S. Gładysz, A. Śledź, 
P Walicka przyłączyłyśmy się do ogólno-
polskiego programu edukacyjnego skiero-
wanego do młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych w całej Polsce.

„Mam haka na raka”, bo taką nazwę 
nosi inicjatywa, ma na celu zaangażować 
młodych ludzi do propagowania profilak-
tyki i leczenia nowotworów. Czwarta edy-
cja programu skupia się na problemie raka 
płuc, który jest najczęstszym nowotworem  
w Polsce i na świecie, aż 27% zachorowań 
na nowotwór u mężczyzn, 7,8% zachoro-
wań na nowotwór u kobiet.

Oddychanie jest podstawową czynno-
ścią naszego organizmu, którą wykonuje-
my automatycznie, ale gdy nasze płuca nie 
funkcjonują tak jak powinny,  każdy wdech 
i wydech powoduje przeszywający ból. 

Wtedy spostrzegamy, że coś jest nie tak. 
Ale co to może być? Rak płuc? Każdy sły-
szał, ale czy każdy wie co to takiego?  Jest 
to tak naprawdę nieprawidłowy i nadmier-
ny rozwój tkanki. Z pozoru wydaje się  zu-
pełnie niegroźny,  jednak wszyscy wiemy, 
że rzeczywistość jest zupełnie inna. Roz-
różniamy dwa rodzaje nowotworów: łagod-
ne i złośliwe. Te pierwsze nigdy nie prze-
noszą się poza miejsce powstania, dlatego 
nie ma obaw przerzutów, a guzy są łatwe 
do usunięcia.  Złośliwe natomiast naciekają 
na inne struktury organizmu doprowadza-
jąc do nieprawidłowych  zmian. Do takich 
nowotworów zaliczamy raka płuc.

Pierwszymi objawami, które mogą Cię 
zaniepokoić są: krwioplucie, wystąpie-
nie kaszlu lub zmiana jego charakteru, ból 
w klatce piersiowej, duszności, ogólne osła-
bienie organizmu, chudnięcie, odporna na 
leczenie infekcja  dolnych dróg oddecho-
wych, gorączka, niedokrwistość. Niebez-
pieczne jest połączenie kilku objawów i  je-
śli występują one u Ciebie powinieneś jak 
najszybciej skontaktować się z lekarzem, 

który skieruje Cię na specjalistyczne bada-
nia lub do ośrodka onkologicznego.

Głównymi czynnikami ryzyka raka 
płuc są:
• palenie papierosów – dużo osób sięga po 

wyroby tytoniowe. Muszą oni być jednak 
świadomi, że szkodzą nie tylko sobie, ale 
także osobom w swoim otoczeniu, po-
nieważ dym tytoniowy zawiera aż 400 
substancji kancerogennych (rakotwór-
czych)! Uważa się, że około 87% raków 
płuc jest spowodowane samym paleniem 
lub biernym wdychaniem dymu papiero-
sowego. Jeśli rzucisz palenie, masz szan-
sę ustrzec się przed tą straszliwą chorobą. 
Organizm człowieka jest bowiem w sta-
nie sam niwelować szkody spowodowane 
przez dym tytoniowy. Tkanka płuc roz-
poczyna powrót do prawidłowego rozwo-
ju. Wbrew ogólnej opinii to kobiety są 
bardziej narażone na zachorowanie, gdyż 
rak rozwija się u nich szybciej po wy-
paleniu mniejszej ilości papierosów niż 
u mężczyzn,

• palenie cygar, fajki czy marihuany nie 

INTERAKTYWNE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„ZABIJ RAKA I WEŹ GO NA HAKA!”
jest bezpieczne, sama marihuana zawiera 
więcej substancji smolistych niż tytoń,

• azbest, którym pokryte są dachy naszych 
domostw, dziś jest wycofywany i utylizo-
wany, gdyż potwierdzono jego wpływ na 
zwiększenie zachorowań na raka płuc, 

• zanieczyszczone powietrze też zalicza-
ne jest do czynników ryzyka, chodzi tu 
głownie o spaliny pochodzące z silników 
diesla oraz zanieczyszczenie powietrza 
w obszarach zabudowanych,

• „dziedziczenie” raka płuc, naukowcy 
przychylają się do opinii, że rodzina cho-
rego, a w dodatku palacza jest w grupie 
podwyższonego ryzyka.

Mamy nadzieję, że nasze artykuły za-
chęcą Państwa do profilaktyki raka płuc 
i uświadomią, które czynniki zwiększa-
ją ryzyko zachorowań na raka płuc. Czę-
sto zdarza się tak, że nie możemy zdecydo-
wać o naszej przyszłości, ale w tym wypad-
ku póki jest czas, warto zadbać o zdrowie. 
Tej decyzji nigdy nie będzie się żałować. 
Nie warto marnować życia na coś co nie 
jest tego warte.           ZESPÓŁ 545

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Klimontowie przystąpiła do ŚWIĘTOKRZY-
SKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKA-
CJI W 2010 r. Dzięki tej organizacji mieliśmy przyjem-
ność otrzymać interaktywny zestaw  multimedialny. Pro-
jekt ten skierowany jest do wszystkich uczniów naszej 
szkoły, gdyż obecnie wszystkie klasy uczą się języka an-
gielskiego.

Celem naszego projektu jest jak najlepsze przygotowa-
nie dzieci do zdobywania umiejętności z języka angiel-
skiego oraz wiedzy o świecie w społeczeństwie informa-
cyjnym. Drugim niewątpliwie ważnym celem jest wy-
kształcenie uczniów, którzy będą umieli korzystać z no-
woczesnej technologii, aby pogłębiać wiedzę z języka an-
gielskiego i doskonalić nabyte umiejętności.

Projekt jest szczególnie skierowany do nauczycieli ję-
zyka angielskiego. W szkole zatrudnionych jest trzech na-
uczycieli z tego przedmiotu. Niejednokrotnie brali oni 
udział w konferencjach metodycznych, na których prezen-
towano i zaznajamiano ich ze sposobami wykorzystania 
tablic interaktywnych. Nauczyciele posiadają także opro-
gramowania tablic interaktywnych do podręczników, z ja-
kich uczniowie korzystają na lekcjach języka angielskiego, 
czyli „English Adventure” oraz „New Friends”.

Uczniowie kochają wykorzystywać nowe technolo-
gie. Używają komórek, iPodów. Dlaczego nie wykorzy-
stać tej technologii do przekazywania im nowych infor-
macji? Wiemy przecież, że edukacja szkolna będzie miała 
znaczący wpływ  w ich dorosłym życiu. Nauczyciele po-
winni dostosować się do innowacji i w swoim nauczaniu 
preferować podawanie materiału polisensorycznie, czyli 
wzrokowo, słuchowo czy ruchowo. Jest to zwłaszcza bar-
dzo istotna rzecz jeśli chodzi o nauczanie języków obcych. 
Ucząc w ten sposób aktywizujemy obie półkule mózgo-
we uczniów.

Na lekcjach języka obcego z zastosowanie tablicy inte-
raktywnej realizujemy cele nauczania na dwóch płaszczy-
znach: pedagogicznej i językowej. 

Na płaszczyźnie pedagogicznej mają miejsce: zachę-
cenie dzieci do korzystania z gotowych źródeł dostępnych 
w internecie i umiejętność ich wykorzystania a tym sa-

mym wyszukania, interpretacji; aktywizowanie ucznia 
poprzez zaznaczanie, korekcję swoich błędów.

Na płaszczyźnie językowej mamy do czynienia z: roz-
wijaniem sprawności językowych w tym szczególnie za-
niedbywanej, jaką jest rozumienie ze słuchu; korekta wła-
snych wyników; przekazywanie w bardziej zrozumiały 
i obrazowy sposób materiału gramatycznego i leksykalne-
go; możliwość analizy swoich postępów w nauce.

Nasza szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, 
mamy dostęp do internetu. Jednak jak wiele wiejskich 
szkół nie mamy środków finansowych na  zakup nowo-
czesnych pomocy dydaktycznych. Realizacja projektu po-
zwoli nauczycielom w naszej szkole, którzy dysponują 
oprogramowaniem skierowanym na konkretny podręcz-
nik z jakiego uczniowie zdobywają wiedzę na lekcjach ję-
zyka obcego osiągnąć lepsze wyniki. Daje to możliwość 
w połączeniu z podręcznikiem na przeprowadzenie dyna-
micznych i interesujących lekcji. Uczniowie są wtedy nie-
wątpliwie bardziej skoncentrowani a czas zajęć wykorzy-
stany jest efektywnie. Dzieci mają możliwość odsłuchania 
tekstu wskazanego przez nauczyciela, słowa, lub fragmen-
tu tekstu, zaznaczenie słów kluczowych, czy nieznanych, 
prezentowanie filmów, prezentacji, wykonywanie zadań, 
zapisywanie notatek,  ćwiczeń a także wiele innych. Dzie-
ci poprzez narzędzia takie jak podkreślanie, pisanie ba-
wiąc się uczą a tym samym łamią w naturalny sposób ba-
rierę językową.  W naszej szkole mamy także uczniów nie-
pełnosprawnych. Bezprzewodowe tablety  dają im możli-
wość uczestnictwa w lekcji bez przymusu poruszania się.

Obecnie średnia ocen z języka angielskiego jest nie-
zadowalająca. Przewidujemy, iż rok po wdrożeniu pro-
jektu średnia poprawi się znacznie. Na pewno będzie wi-
dać rezultaty udziału w projekcie na podstawie egzami-
nów zewnętrznych z języka angielskiego, które już nieba-
wem mają wejść w życie. Ogromnym plusem jest to, że ta-
blice interaktywne mogą być wykorzystywane na każdym 
etapie nauczania. Aby zmierzyć postępy uczniów angli-
ści przygotują test diagnostyczny, który będą pisały dzie-
ci po klasie trzeciej a następnie na końcu swojej edukacji 
w szkole podstawowej. Da nam on pełny obraz postępów 
dziecka na tym polu nauki.

Bariery, które występują w wyrównywaniu szans edu-
kacyjnych to przede wszystkim brak środków finansowych 
na zakup nowoczesnych środków dydaktycznych. Udział 
w projekcie niewątpliwie spowoduje, że lekcje staną się ła-
twiejsze i ciekawsze a tablica interaktywna zmotywuje na-
szych uczniów do nauki a w konsekwencji da lepsze efek-
ty nauczania języka angielskiego. Kadra pedagogiczna na-
szej szkoły posiada wymagane kwalifikacje oraz doświad-
czenie w obsługiwaniu tego typu urządzeń. Niewątpliwe 
jest to, że powyższy projekt jest szansą wyrównania dys-
proporcji edukacyjnych między miastem a wsią.

Na pewno dzieci będą bardziej zaangażowane w lek-
cje, co przyniesie także pozytywne skutki. Dzieci w szko-
le podstawowej powinny mieć możliwość zdobywania 
wiedzy z języków obcych w sposób polisensoryczny, czy-
li wzrokowo, słuchowo czy ruchowo. Ucząc w ten spo-
sób aktywizujemy obie półkule mózgowe naszych pod-
opiecznych.  

Nauczyciele z pewnością też chętnie będą korzystali 
z urządzenia, które z zakupionymi oprogramowaniami ta-
blic interaktywnych do podręczników, z jakich uczniowie 
korzystają na lekcjach języka angielskiego da dużo lepsze 
rezultaty niż praca z samym podręcznikiem.

Tablica interaktywna będzie także wykorzystywana 
w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących uczniów 
do egzaminu, kołach, klubach językowych. Na pewno oka-
że się też pomocna na posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
i spotkaniach z rodzicami. 

Planujemy zorganizować szkolenie dla nauczycieli ję-
zyków obcych z terenu naszej gminy, na którym zapre-
zentujemy działanie tablicy interaktywnej oraz  lekcje ko-
leżeńskie dla koleżanek z naszej szkoły. W naszej szko-
le często organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi na 
których tablica interaktywna będzie wręcz niezbędna. Or-
ganizujemy także konkurs gminny na piosenkę angloję-
zyczną.

W tym roku odbyła się już trzecia edycja konkursu. Ta-
blica interaktywna i możliwość odtwarzania na niej piose-
nek w wersji karaoke będzie niewątpliwie jedną z atrakcji 
konkursu na etapie szkolnym.

OPRAC.: MGR ANNA BZDYRA
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Tuż po Świętach Bożego Narodzenia, 
27 grudnia ub. r., w radosnym, ciepłym 
i rodzinnym nastroju, w pięknej scenerii 
mroźnej zimy, odbyło się spotkanie opłat-
kowe w kapitularzu poklasztornym. Zgro-
madziło ono wspólnoty parafialne: dzie-
ci i młodzież – przedstawicieli ministran-
tów i Oazy Nowego Życia, członków Ak-
cji Katolickiej i Stowarzyszenia „Wspólne 
Dobro”, Panie z Żywego Różańca oraz Se-
niorów, Siostry Imienia Jezus i Kapłanów 
naszej parafii.

Boże Narodzenie to czas łaski i poko-
ju, płynącej od Nowonarodzonego. Czas, 
w którym wspominamy te pierwsze Naro-
dziny w Grocie Betlejemskiej, która wtedy 
stała się „centrum wszechświata”. „Wszech-
mogący Bóg zniżył się do swego stworzenia, 
stając się płaczącym, bezradnym Dziec-
kiem. Dziś każda szopka jest prostym i wy-
mownym przypomnieniem tej niezwykłej ta-
jemnicy zamieszkania Boga pośród nas” 
(Papież Benedykt XVI). Klękamy więc i my 
przed nią adorując Chrystusa i śpiewając: 
„Ach witaj Zbawco z dawna żądany…”.

Każdy z nas idzie do Betlejem swoją 
własną i niepowtarzalną drogą. Wspólnoty 
parafialne wybrały tę, która prowadzi przez 

Rosamond
Mirosławie Terczyńskiej

Czerwone Wino
Winogron czarny jak Twe oczy
I słodki, niczym usta Twoje.
Październik dżdżysty lecz uroczy,
Przenika senne serce moje.

Twe krucze włosy są natchnieniem
Do układania poematów.
Jesienna miłość jest marzeniem,
Słodyczą kiwi i granatów.

Poezja liści w pięknym parku,
W deszczowych chmurach w listopadzie,
Czerwone jabłka na jarmarku,
Jesienny spacer w Tomka sadzie.

Starych orzechów już niewiele,
Zasługa piły i siekiery.
Tomek maluje wiatr w niedzielę,
A smutek wysłał do cholery!

Miłość jak czerwone wino
Bywa szczęściem i trucizną,
Jesienne chmury z wiatrem płyną,
A moje włosy lśnią siwizną.

Mireczka ma czarne włosy,
Czarne, niczym węgle oczy
Kocha Kraków, śpiew i wrzosy
Tyczyn- stary lecz uroczy...

Jesień wraca we wspomnieniach,
W pucharach czerwone wino:
„Nie mówię żegnaj lecz do widzenia”
Nasze uczucia z mgłą odpłyną...

SPOTKANIE W KAPITULARZU KLASZTORNYM

Z OPŁATKIEM 
W DŁONI

Kościół i przez Eucharystię, dlatego naszą 
uroczystość opłatkową rozpoczęliśmy od 
Mszy Świętej o godz. 1700, w której uczest-
niczyliśmy w Kościele p.w. św. Józefa.

W dawnym kapitularzu klasztornym 
młodzież Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II, pod kierunkiem Barbary Ciepliń-
skiej, wystawiła wymowne Jasełka Bożo-
narodzeniowe. Przybliżyły nam one współ-
czesne oczekiwanie i rozumienie Tajemni-
cy Świętej Nocy. Pokazały, że szatan cią-
gle przeszkadza ludziom uwierzyć i spotkać 
Boga, który stał się naszym Bratem. Ciągle 
walczy o człowieka, proponując swoją wer-
sję szczęścia. Ale dziś też są Aniołowie i pa-
sterze, którzy zwiastują nam „radość wiel-
ką” i prowadzą do Jezusa. Nadal spotyka-
ją Go nieliczni, chociaż On przyszedł do 
wszystkich.

W świątecznym nastroju zabrzmiała ko-
lęda „Gdy się Chrystus rodzi”, wysłucha-
liśmy fragmentu Ewangelii o Narodzeniu 
Mesjasza wg. św. Łukasza, a następnie ks. 
rektor Czesław Gumieniak złożył zebra-
nym najlepsze życzenia i podziękowania za 
troskę o klasztorny zespół podominikański. 
Do życzeń przyłączyli się również ks. inf. 
Adam Nowak i ks. prob. Henryk Hendzel. 
Potem wszyscy zebrani łamali się opłat-
kiem, polskim chlebem braterstwa, zgody 
i miłości. Znów w murach poklasztornych 
zabrzmiały radośnie kolędy, serdeczne roz-
mowy i znalazło miejsce ponadpokoleniowe 
świętowanie, jak w rodzinnym gronie.

ANNA GŁADYSZ 

Jak co roku przełom grudnia i stycznia 
obfitował w liczne spotkania świąteczne – 
opłatkowe. Zgodnie z tą miłą tradycją, rów-
nież w Dworku Infułackim ks. proboszcz 
Henryk Hendzel zorganizował parafialne 
spotkanie opłatkowe dla sołtysów klimon-
towskiej parafii. W spotkaniu oprócz „wiej-
skich włodarzy” i ks. proboszcza, udział 
wziął ks. kanonik Adam Nowak, ks. wika-
riusz Dariusz Krysa oraz ks. rektor Cze-
sław Gumieniak.

Jak zwykle w takich okolicznościach nie 
obyło się bez serdecznych życzeń i wzajem-
nych podziękowań. Po tym miłym wstępie 
wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji zakoń-
czonej odśpiewaniem kilku świątecznych 
kolęd.

OPŁATEK W DWORKU 
INFUŁACKIM
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Na ostatnim rajdzie bieszczadzkim 
uczestnicy, członkowie koła turystycznego 
„Piechur” wpadli na pomysł zorganizowa-
nia spotkania ludzi kochających turystykę. 
Chcieliśmy poznać bliżej inne koła działają-
ce w naszym regionie przy o/PTTK w San-
domierzu. 

Spotkanie odbyło się 19-20 listopada ub. 
roku. Były to dwa dni spędzone w miłej at-
mosferze, na wspólnym wędrowaniu, śpie-
waniu i niekończących się gawędach.

W piątek 19 listopada ok. godz. 1330 
członkowie naszego koła turystycznego 
„Piechur” powitali uczestników spotka-
nia, czyli koleżanki i kolegów z Gimnazjum 
w Wilczycach.

Pierwszym punktem dwudniowego zlo-
tu miała być piesza wędrówka „pętlą wo-
kół Klimontowa” – bo tak nazwaliśmy nasz 
szlak. Pełni humoru wyruszyliśmy w stro-
nę Alei Kasztanowej, by przecudnym wą-
wozem ubarwionym kolorami jesieni i za-
pachem promieni słońca wyjść do wsi na 
wzgórze Zagubionych Dróg by, jak sama 
nazwa mówi, zgubić drogę. Jednak prze-
wodnicki nos i świetna orientacja prze-
strzenna chłopaków doprowadziła nas przez 
Górę Pęchowską na niewielki cmentarz le-
gionistów poległych w bitwie pod Konara-
mi w 1915 r. Pan Marek – nasz przewodnik 
– opowiedział nam w kilku słowach dzie-
je powstania nekropolii. Po krótkiej prze-
rwie idąc przez las i wąwozy lessowe, za-
chwycając się złotą jesienią doszliśmy do 
zapomnianej przez świat kolonii Zakrzów 
a stamtąd wędrując przez mokradła naszym 
oczom znów ukazała się na płaskowyżu sta-
ra wieś Pęchów, w której odnaleźć można 
jeszcze relikty przeszłości w ruinach szla-
checkiego dworku. Stąd mieliśmy już tylko 
„dwa kroki” szlakiem św. Jakuba na wiry-
darz klimontowskiego klasztoru.

Dopiero wędrując i podziwiając znajo-
me, aczkolwiek tak bardzo nieznane miej-
sca, uświadamiamy sobie jak urocza jest 
nasza najbliższa okolica... „Cudze chwalicie 
swego nie znacie”...

JESIENNE SPOTKANIE TURYSTYCZNE

„NOC LISTOPADOWA”
Kolejny punkt programu to spotkanie 

przy ognisku na, jak to powiedział Kuba, 
„magicznym dziedzińczyku klasztornym”. 
Tutaj powitaliśmy przybyłych gości: dy-
rektora Michała Słowika, przedstawicielki 
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Klaszto-
ru Podominikańskiego – Annę Szczypiń-
ską i Annę Gładysz, przedstawicieli PTTK 
w Sandomierzu – prezesa Marka Juszczy-
ka i sekretarz Marzenę Martyńską. Pie-
czone kiełbaski, piosenki przy dźwiękach 
gitar Łukasza, Kuby i Marka to wszystko 
i aż tyle, czego doświadczaliśmy podczas 
tego wieczora. Po zakończeniu ogniska uda-
liśmy się na nocleg. Gościny udzieliły nam 
mury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Klimontowie – stąd ukłony dla pani dy-
rektor Marii Kubik. 

W szkole mieliśmy pokaz slajdów 
z ostatnich wypraw, wręczenie legitymacji 
dla nowych członków i oczywiście nieod-
łączna turystyczna piosenka. Nie mogliśmy 
się rozstać do późnych godzin nocnych.

Drugiego dnia chcieliśmy pokazać na-
szym koleżankom i kolegom z Wilczyc naj-
piękniejsze miejsca Klimontowa. Kościół 
Św. Józefa, Klasztor Podominikański, Sy-
nagogę, pomnik upamiętniający poległych 
w Powstaniu Styczniowym. Dzięki wiel-
kiej uprzejmości i niezwykłemu oratorstwu 
Stanisława Sasa-Tarnawskiego nasi go-
ście dowiedzieli się wielu ciekawych rze-
czy o tym pięknym miasteczku i jego zabyt-
kach. Szczególne podziękowania kierujemy 
również pod adresem ks. Czesława Gumie-
niaka za umożliwienie poznania najbar-
dziej tajemniczych zakątków klasztoru. Ale 
te najbardziej tajemnicze czekają jeszcze na 
swojego odkrywcę.

No cóż, spotkanie dobiegło końca, mu-
sieliśmy pożegnać się z naszymi przyjaciół-
mi. Zapewnieniom ponownego spotkania 
nie było końca... 

Do zobaczenia znów na szlaku błądzą-
cych wzgórz i niestrudzonych wędrow-
ców, na kolejnym spotkaniu Turystycznym 
w Klimontowie.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

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

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

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

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

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

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  15 866-10-18

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

RABKA ZDRÓJ – DOSKONAŁE MIEJSCE
NA SPORTOWY WYPOCZYNEK

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że 4 lutego 2011 r. ogłoszony został 
przetarg na II etap Rewitalizacji Klimontowa: przebudowę ul. Szkolnej z Placem A. Mic-
kiewicza i ul. Rynek, w zakres którego wchodzi:

1. Wymiana nawierzchni dróg i chodników ulicy Szkolnej z Placem Mickiewicza; wykona-
nie chodników z kostki brukowej kolorowej; ustawienie krawężników i obrzeży beto-
nowych, wykonanie placu postojowego z kostki brukowej.

2. Rynek roboty drogowe: rozebranie starej podbudowy i nawierzchni wraz z rozebra-
niem krawęników i schodów z kostki brukowej; wykonanie nowej podbudowy i na-
wierzchni z kolorowej kostki kamiennej wraz z krawężnikami i chodnikami oraz wy-
konanie schodów z elementów prefabrykowanych.

3. Rynek zagospodarowanie terenu: ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej i roze-
branie podbudowy z kruszywa, rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, roze-
branie obrzeży betonowych, rozebranie słupów ogłoszeniowych, tablic informacyj-
nych, ławek miejskich, koszy na śmieci; wykonanie trawników dywanowych, sadze-
nie drzew ozdobnych i krzewów; montaż ławek i siedzisk na murku, koszy stalowych 

na śmieci, stalowych stojaków na rowery, stalowych tablic informacyjnych; budo-
wa fontanny, w tym m.in.: roboty ziemne, roboty konstrukcyjne betonowe, wykona-
nie komory dla urządzeń pomocniczych sterujących pracą fontanny, budowa przyłą-
cza wodociągowego, montaż instalacji technologicznej i wykonanie instalacji elek-
trycznej.

4. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego: montaż latarni oświetleniowych par-
kowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego, montaż opraw oświetlenio-
wych oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funk-
cjonowanie przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót zawiera dokumentacja techniczna 
rewitalizacji Rynku oraz ul. Szkolnej z Placem A. Mickiewicza. Specyfikacja istotnych wa-
runków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej bip.klimontow.akces-
snet.net lub można ją uzyskać w Urzędzie Gminy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 
upływa z dniem 1 marca 2011 r. o godz. 10:00.

PRZETARG NA II ETAP REWITALIZACJI KLIMONTOWA

Czas ferii zimowych to czas błogiego le-
nistwa. Można ten czas spędzać dosłownie 
leniuchując lub podjąć wyzwanie i wyruszyć 
np. na zimowy obóz sportowy. Dzieci i mło-
dzież w liczbie 21 młodych śmiałków, która 
podjęła ryzyko i wyjechała na 7-dniowy wy-
poczynek w polskie góry.

Po długich pożegnaniach, przestrogach 
i uściskach. Zapakowaniu do bagażowni wa-
liz, walizek i walizeczek, zajęliśmy miejsca 
na pokładzie autokaru i pod wodzą naszego 
ulubionego kapitana – kierowcy wyruszyli-
śmy w trasę.

Mimo iż droga ciągnęła się niektórym 
w nieskończoność i ciągle pytali: „dale-
ko jeszcze?”, kiedy dotarliśmy na miejsce 
wszyscy byli zachwyceni. Pensjonat Ka-
rabela, w którym przyszło nam spędzić te 
wszystkie dni mieścił się 100 m od wycią-
gu narciarskiego Polczakówka (hura! całe 
piętro nasze, pokoje z widokiem na oświe-
tlony stok). Po zakwaterowaniu w dość po-
jemnych pokojach 2-, 3- a nawet 6-osobo-
wych (pokoje super ale najważniejsze jest 
dobre towarzystwo, a takie każdy miał) 
obiad i pierwsze zajęcia. Na początek coś 
łatwego krótki spacer–rekonesans do cen-
trum Rabki, bardzo nam się podobała rze-
ka Raba, i otaczające wzgórza porośnięte 
lasem, a niektórym najbardziej miejscowy 
supermarket (chętnie zwiedzany przy dal-
szych wizytach w Rabce). Po kolacji spra-
wy organizacyjne, plan na następny dzień 
i wielkie rozpakowywanie bagaży wypeł-
nionych po brzegi sprzętem sportowym 
i nie tylko.

Nazajutrz godzina 7:00 pobudka; 7:20 
poranna zaprawa (i tak przez następne sześć 
dni). A po pysznym śniadaniu pierwsze za-
jęcia na stoku. Nawet najbardziej niepokor-
ni już po pierwszej lekcji wyrozumiałych in-
struktorów zakochali się w szusowaniu. Jaz-
da na łyżwach też nie sprawiła nikomu więk-
szych kłopotów. W między czasie odwiedzi-
liśmy Termy Podhalańskie w Szaflarach 
(całkiem przyjemne doświadczenie – za-
żywać gorącej kąpieli w wannie umiejsco-
wionej w samym środku zimowego górskie-
go krajobrazu). Ale to tylko oddech przed 
dalszymi sportowymi zmaganiami: Turniej 
Boccia dziewczyn i chłopców, Turniej bilar-
da, Zjazdy „na byle czym”, Turniej Tenisa 
stołowego dziewczyn i chłopców.

Aby nabrać sił przed dalszymi konkuren-
cjami zwiedzaliśmy Park Zdrojowy w Rab-
ce, tężnię solankową i pijalnię wód mineral-
nych, a wieczorem przy ognisku piekliśmy 
kiełbaski (co prawda to nie była konkurencja 
sportowa ale niektórzy osiągnęli „prawdziwe 
mistrzostwo” w grillowaniu). Po tak energe-
tyzującym posiłku możemy przystąpić do 
dalszego wyliczania gier, zabaw i konkur-
sów, w jakich brali udział nasi obozowicze, 
np. „Konkurs szalonych fryzur i tatuaży”, 
„Konkurs na najlepsze przebranie” (kto by 
pomyślał, że mężczyźni tak dobrze „znają 
się” na kobietach), „Konkurs wiedzy o Rab-
ce” i najbardziej lubiany przez wszystkich 
„Konkurs na najlepiej posprzątany pokój”.

Nie mogło zabraknąć wyborów „Miss 
i Mister zimowiska” oraz „Najsympatycz-
niejszych obozowiczów”.

Sporo tego było. A to miał być wypo-
czynek, no cóż sportowy obóz to nie prze-
lewki, tu nie bierze się jeńców. Ale po-
mimo nawału „obowiązków” wszyscy 
uczestnicy zimowiska zarówno ci najstar-
si piętnastoletni, jak i najmłodsi dziewię-
ciolatkowie dzielnie stawiali czoło wszel-
kim wyzwaniom. Doskonale radzili sobie 
i na stoku i na lodowisku. Po minach moż-
na było poznać, że zabawa był pierwszo-
rzędna.

Dni na zimowym obozie sportowym 
mijały szybko i niestety, bezpowrotnie. Po-
goda i humory dopisywały. Żal było opusz-
czać Rabkę – Zaryte i pensjonat Karabela. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
Kraków. Po krótkim postoju w mieście 
„Smoka” wyruszyliśmy w dalszą dro-
gę i po trzech godzinach wylądowaliśmy 
w objęciach stęsknionych rodziców. Na-
reszcie w domu. 

W imieniu uczestników zimowego obo-
zu sportowego składamy podziękowania 
wszystkim osobom i instytucjom, dzięki 
którym ten wyjazd mógł się odbyć, między 
innymi dla wójta Gminy Klimontów Ry-
szarda Bienia za sfinansowanie transpor-
tu, Radzie Rodziców SP w Klimontowie za 
sfinansowanie instruktorów narciarstwa, 
wszystkim pracownikom DW Karabela za 
miłą obsługę i służenie pomocą w sprawach 
(różnych i różniastych), dla UKS Topór Kli-
montów i Marka Bargla za organizację ca-
łego projektu oraz wychowawcom Krzysz-
tofowi Dywanowi, Oldze Piórkowskiej 
i Pawłowi Saniawie.
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Powszechny spis ludności i miesz-
kań w 2011 r. (NSP 2011) będzie pierw-
szym spisem powszechnym od cza-
su, kiedy Rzeczpospolita Polska stała 
się państwem członkowskim Unii Eu-
ropejskiej. Z tego faktu wynika m.in. 
konieczność dostarczenia informacji 
z dziedziny demograficzno–społecznej 
oraz społeczno–ekonomicznej, w za-
kresie i terminach określonych przez 
Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji 
o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demo-
graficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej 
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach 
i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału tery-
torialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wie-
dzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i spo-
łecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu 
Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wyniki spisu są wyko-
rzystywane bezpośrednio dla potrzeb statystyki publicznej jako baza do 
budowy operatów losowania do dalszych badań reprezentacyjnych pro-
wadzonych na próbie gospodarstw domowych.

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie 
m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem 
w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównaw-
czych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły 
w procesach demograficzno–społecznych i ekonomicznych w zakresie: 
ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i ro-
dzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podej-
ście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porów-
nywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Spis zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
– obchód przedspisowy: 1-17 marca 2011 r.
– spis właściwy: 1.04.2011 r. – 30.06.2011 r. wg stanu na dzień 31 mar-

ca 2011 r., godz.2400

Spis obejmie:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, bu-

dynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz za-

mieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

• osoby niemające miejsca zamieszkania
W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów 

badawczych:
1.  stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2.  edukacja;
3.  aktywność ekonomiczna osób;
4.  dojazdy do pracy;
5.  źródła utrzymania osób;
6.  niepełnosprawność;
7.  obywatelstwo;
8.  migracje wewnętrzne;
9.  migracje zagraniczne;
10. narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11. wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12. gospodarstwa domowe i rodziny;
13. stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i bu-

dynki)
Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowią-

zane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem art. 6 
ust. 3.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są peł-
noletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 3.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych obowiązane są 
pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 5.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy danych zbiera-
nych na zasadzie dobrowolności, o których mowa w art. 6 ust. 3.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku moż-
liwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących nazwiska 
i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny 
przebywania, informacji o miejscu poprzedniego zamieszkania oraz 
poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie posiadanej dokumen-
tacji – zarządzający tymi obiektami.

Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne niemające osobowości prawnej udzielają zarzą-
dzający lub administrujący tymi budynkami.

Informacji o budynkach stanowiących własność osób fizycznych 
udzielają właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają zarządza-
jący lub administrujący budynkami, w których te mieszkania się znaj-
dują.

W gminie Klimontów pracować będzie 4 rachmistrzów.
OPRAC. NA PODSTAWIE DANYCH Z GUS

Okresowi Bożego Narodzenia 
nierozerwalnie towarzyszy śpiewa-
nie kolęd i zwyczaj kolędowania. 
W kościele pw. św. Jacka w Kli-
montowie można było posłuchać 
6 stycznia najpiękniejszych pol-
skich kolęd i pastorałek. Organi-
zatorami imprezy byli Rektorat 
Rzymskokatolicki pw. Najświęt-
szej Maryi Panny w Klimontowie 
i Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie. Kolędy i pastorałki za-
równo te, które śpiewamy w kościo-
łach, jak i te bardzo stare śpiewane 
w domach z kantyczek wykonywa-
ne były przez zespoły: Wiarus, Fa-
renhait, Studio Piosenki i uczniów 
Muzycznej Szkoły im. F. Chopina 
działających przy GOK-u.

Dzięki współpracy Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II 
i Gminnego Ośrodka Kultury już 
po siódmy został przeprowadzo-
ny „Przegląd Jasełek Klimontów 
– 2011”. Do udziału w przeglą-
dzie zostały zaproszone szkoły 
należące do Sandomierskiej Ro-
dziny Szkół Papieskich oraz z te-
renu gminy Klimontów. 15 stycz-
nia 2011 roku na scenie Gminne-
go Ośrodka Kultury zebranej pu-
bliczności, swoje przedstawienia 
jasełkowe zaprezentowali ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Łąż-
ku, Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie, 
Szkoły Podstawowej w Kona-
rach, prowadzonej przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Wsi oraz 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie.

Słowo wstępne do zaproszo-
nych gości, młodych aktorów i ze-
branych widzów skierował ks. in-
fułat Adam Nowak. Nawiązując 
do słów Adma Mickiewicza „Je-
zus Chrystus narodził się w be-
tlejemskim żłobie, lecz biada je-
śli nie narodzi się w tobie” przy-
pomniał o radości płynącej z na-
rodzenia Syna Bożego, która bę-
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dzie tylko wówczas prawdziwa, 
gdy człowiek wzrasta i zbliża się 
do Chrystusa.

Mimo, iż przegląd nie miał 
charakteru konkursu, każdy wy-
stęp był wnikliwie oceniany pod 
względem merytorycznym i este-
tycznym przez jury artystyczne, 
w imieniu którego zabierała głos 
mgr Anna Piątkowska. Jury pod-
kreślało doskonałą grę wszystkich 
aktorów, umiejętność interpretacji 
tekstów, talenty solistów i chórów, 
ciekawe aranżacje kolęd i pastora-
łek oraz dbałość o charakteryzację 
i dobór rekwizytów. Uwagę zwra-
cały również wspaniale dobrane 
scenariusze, które przypominały 
i utrwalały przesłanie płynące ze 
świąt Bożego Narodzenia.

W Klimontowskim Przeglą-
dzie Jasełek nie było wygranych 
i przegranych. Wygrani byli bo-
wiem wszyscy, którzy mieli od-
wagę wystąpić na scenie i siłę, 
aby swój występ przygotować. 
Wszyscy aktorzy byli nagradzani 
słodkimi upominkami, zaś szko-
ły i opiekunowie otrzymali dyplo-
my i podziękowania z rąk dyrek-
tora Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II Małgorzaty Kordyki 
oraz dziekana dekanatu klimon-
towskiego ks. Jana Pietrusa.

Uczestnicy przeglądu, jak 
i wszyscy goście mieli również 
możliwość obejrzenia w holu 
Gminnego Ośrodka Kultury wy-
stawy prac fotograficznych dzie-
ci i młodzieży powstałych w ra-
mach konkursu „Gmina Klimon-
tów w zimowej szacie” oraz „Je-
sień 2010 w Klimontowie”, któ-
rego organizatorami było Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II, 
Urząd Gminy i Parafia Św. Józe-
fa w Klimontowie.

Przegląd podsumował ks. dzie-
kan Jan Pietrus. Podkreślił, że 
wszystkie przedstawienia wysta-
wione przez młodych aktorów 
ukazywały nie tylko walkę do-
bra ze złem, ale przede wszystkim 
zwycięstwo dobra. Wskazywały na 
wartości wieczne, których nie zdo-
ła pokonać ludzki egoizm i pycha, 
a z zakłamaniem zawsze wygrywa 
Miłość – wyrażona przez miłosier-
dzie i poświęcenie dla innych.

Następnie ks. Pietrus podzię-
kował organizatorom tegoroczne-
go Przeglądu Jasełek Klimontów 
– 2011 oraz wszystkim występują-
cym zespołom, uczniom i opieku-
nom za włożony trud w przygoto-
wanie i przedstawienie przedsta-
wień jasełkowych.
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