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W niedzielę, 17 lutego, po ok. dwuletniej przerwie raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie statuetek Topór Klimontowski. Przedstawiamy laureatów ośmiu tegorocznych katego-
rii: „Zdrowie”, „Talent”, „Sport”, „Przedsiębiorczość”, „Twórcy i Artyści”, „Społecznik”, „Osobowość”, „Senior”. Przyznano także nagrodę specjalną. O tym, kto został nagrodzo-
ny oraz o samej uroczystości piszemy na stronach 8 i 9.

W naszej gminie obchodziliśmy 27 stycznia br. Uroczystość Złotych Godów. Jest to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Medale 
w imieniu Prezydenta RP wręczał Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Rębacz. Wyróżnione pary otrzymały także drobne upominki. Wręczający odznaczenia złożyli jubilatom gratulacje oraz życzenia dalszego, udanego pożycia małżeńskiego. Szcze-
gólnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej podczas uroczystej Mszy św. w kościele p.w. św. Józefa w Klimontowie, jaką w intencji Jubilatów odprawił ks. pro-
boszcz Henryk Hendzel. Relacja z tej uroczystości na stronach 4 i 5.
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GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 
ICH RODZIN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek
godz.1220–1620

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

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLIMONTOWIE
PROSI CZYTELNIKÓW O DOKONYWANIE ZWROTÓW NIEODDANYCH KSIĄŻEK
Za nieterminowe zwroty nie będą nakładane kary pieniężne.

Wójt Gminy Klimontów informuje, że w Referacie 
Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych 

można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w
„Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Klimontów na lata 2008-2032”.

Wzory dokumentów dot. demontażu, załadunku, 
wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z 

pokryć dachowych obiektów budowlanych stanowiących 
własność osób fizycznych można pobrać w ww. Referacie,

jak również ze strony internetowej klimontow.pl.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 

w godzinach od 7:30 do 15:30 
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Klimontowie

ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Osoby fizyczne mogą składać dokumenty

do dnia 15 marca 2013 r. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje po numerami telefonów: 
15 866 1006, 15 866 1100 wew. 18

Idea BookCrossingu zrodziła się w Stanach zjednoczonych i swoim 
zasięgiem obiegła cały świat. Jej twórcą był Ron Hornbaker. Do Pol-
ski ruch zawitał w sierpniu 2003 roku, a jego inicjatorzy zachęcali Po-
laków, by uwalniali swoje książki i dołączyli do społeczności bookcros-
singowej.

Akcja Bookrossing w naszej szkole została ogłoszona we wrześniu 
2012 roku . Jej inicjatorem była nauczycielka języka angielskiego p. An-
na Bzdyra oraz bibliotekarz p. M. Kaczmarczyk. Akcja miała na celu 
uwalnianie przeczytanych książek anglojęzycznych w miejscu do tego 
przygotowanym. W naszej szkole był to regał biblioteczny – po to, by 
znalazca mógł je znaleźć i przeczytać.

W poniedziałek 7 stycznia 2013 roku w bibliotece szkolnej odbyło 
się uroczyste podsumowanie akcji. Na uroczystość przybyła Pani Dy-
rektor, która dokonała oficjalnego przecięcia wstęgi z uwolnionymi 
książkami. W sumie udało się uwolnić 20 książek, które mamy nadzieję 
że szybko trafią do nowych czytelników. Pragniemy podziękować p. Jo-
lancie Kaniewskiej oraz jej wychowankom z klasy Va za program arty-
styczny, który urozmaicił spotkanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, zachęcając do czytania angiel-
skich książek.

OPRAC.: MGR ANNA BZDYRA, MGR MAŁGORZATA KACZMARCZYK

BOOKCROSSING
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
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Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT WYRÓWNUJĄCY SZANSE 
EDUKACYJNE W KLASACH I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŹLICACH 
OSIĄGNĄŁ PÓŁMETEK

Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko–Ossolińska realizuje projekt pn. „Indywidualizacja 
nauczania w klasach I-III w SP w Goźlicach”, który jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu zapewnia każdemu uczniowi z klas I-III szkoły podstawowej ofertę 
zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edu-
kacyjnymi i rozwojowymi:
1) zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
3) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycz-
nych.

Celem głównym realizowanego podczas zajęć programu jest uzupełnianie braków edu-
kacyjnych w wiadomościach matematycznych, utrwalanie zdobytych umiejętności, wiedzy 
z matematyki. Zwracana jest uwaga na dobór odpowiednich zadań i ćwiczeń dla poszcze-
gólnych uczniów. Uczniowie rozwijają logiczne myślenie, kształtują wyobraźnię, uspraw-
niają technikę liczenia. Na zajęciach matematycznych wykorzystywane są różnorodne po-
moce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowania uczniów i przyczyniają się do bar-
dziej efektywniejszej i ciekawszej pracy. Formy i  metody pracy są dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb i możliwości dziecka.

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postaw.
Na zajęciach gimnastyki korekcyjno uczniowie kształtują prawidłową postawę, wy-

konują ćwiczenia ogólnorozwojowe, antygrawitacyjne i uczą się prawidłowego oddycha-
nia. W zajęciach bardzo pomocny jest sprzęt zakupiony w ramach realizowanego projektu. 
Uczniowie chętnie i systematycznie uczęszczają na zajęcia.

1. Zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy mają specyficzne trudności w czytaniu 
i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Podczas zajęć usprawniane są deficyty rozwojowe uczniów, wynikające z niewłaściwe-
go funkcjonowania: analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, analizatora kineste-
tyczno – ruchowego, aparatu artykulacyjnego, czynności manualnych. Na każdych z zajęć 
wykorzystywane są pomoce dydaktyczne.  Prowadzona terapia stymuluje i koryguje rozwój 
funkcji i specyficznych czynności czytania i pisania, zapobiega trudnościom dziecka w na-
uce czytania i pisania lub je osłabia.
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W naszej Gminie 27 stycznia br. obcho-
dziliśmy Uroczystość Złotych Godów. Jest 
to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 
50-ciu latach wspólnego pożycia małżeń-
skiego. Uroczystość rozpoczęła się uroczy-
stą Mszą św. w intencji Jubilatów w koście-
le p.w. św. Józefa w Klimontowie. Homi-
lię skierowaną do małżonków wygłosił ks. 
Adam Nowak, który blisko 2 lata temu ob-
chodził Jubileusz 50-lecia święceń kapłań-
skich. Dostojni jubilaci, tak jak 50 lat temu, 
stojąc przed ołtarzem ponowili przysięgę 
małżeńską powtarzając słowa ks. probosz-
cza Henryka Hendzela.

Rozpoczynając część oficjalną wszyst-
kich zgromadzonych gości przywitał Kie-
rownik USC Adam Przybylski. – „...50 lat 
to wiele, ale jakże szybko minęły te lata. Mi-

nęły we wspólnej trosce o zapewnienie co-
dziennego bytu rodzinie, w trosce o dobre 
wychowanie dzieci i ich przyszły los. Nie 
każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu la-
tach wspólnego pożycia mógł myślami wró-
cić do tamtych młodzieńczych lat, by ob-
chodzić Złote Gody. Wam, drodzy jubilaci, 
życie tego nie poskąpiło, dało tę możliwość 
byśmy dziś razem z Wami mogli świętować 
ten jubileusz...” – powiedział.

Te wspólne pięćdziesiąt lat to symbol mi-
łości rodzinnej i wierności, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń wstępujących 
w związki małżeńskie, to dowód wzajemne-
go zrozumienia i istoty związku małżeńskie-
go. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych ro-
dzin założonych przed pół wiekiem, za wy-

ZŁOTE
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chowanie dzieci, za noce przy nich nieprze-
spane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy 
siwy włos na ich skroni 21 par zostało od-
znaczonych przez Prezydenta RP medalami 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Medale w imieniu Prezydenta RP wrę-
czał Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Bień oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Rębacz. 
Wyróżnione pary otrzymały także drob-
ne upominki. Szczególnie wzruszający był 
moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej. 
Wręczający odznaczenia złożyli jubilatom 
gratulacje oraz życzenia dalszego, udanego 
pożycia małżeńskiego. 

W imieniu małżonków głos zabrał Bo-
lesław Zieja dziękując Wójtowi za pamięć 

o Jubilatach i za zorganizowanie uroczy-
stości. Wójt Gminy korzystając z obecno-
ści Kazimierza Kotowskiego, jako wyraz 
wdzięczności za wszelką okazaną pomoc na 
rzecz Gminy Klimontów i jej mieszkańców, 
wręczył mu statuetkę Klimontowski Topór 
– Przyjaciel Gminy. Na koniec uczestni-
cy spotkania obejrzeli występy artystyczne 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Gmi-
na Klimontów, Klimontowskiej Kapeli oraz 
dziewcząt z ogniska muzycznego działają-
cego przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Spotkanie odbyło się w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. Były gratulacje, życze-
nia, podziękowania oraz lampka szampa-
na i tradycyjne „Sto lat”. Wszyscy zebrani 
przy wspólnym obiedzie mogli podzielić się 
swoimi wspomnieniami i refleksjami.

GODY
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Przy budynku Remizy OSP Klimontów uroczyście 
przekazano 21 grudnia 2012 r. dwa samochody strażackie 
dla klimontowskich strażaków. Akty przekazania oraz klu-
czyki do aut z rąk Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Kielcach Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka ode-
brali naczelnicy klimontowskiej jednostki Wiesław Kwie-
cień oraz Maciej Psiuch.

Auta poświęcił kapelan strażaków, proboszcz miej-
scowej parafii ks. kan. Henryk Hendzel. W uroczystości 
uczestniczyli również: reprezentant Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Wiceprezes Zarządu Wojewódzkie-
go OSP RP w Kielcach dh Ireneusz Żak, Świętokrzyski 
Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach nadbrygadier 
Zbigniew Muszczak, Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu bryg. mgr inż. Krzysztof 
Wolak, zaprzyjaźnione jednostki OSP z Łagowa i Bogorii, 
jednostki OSP z terenu naszej gminy oraz Zastępca Wójta 
Adam Przybylski, radni z Przewodniczącym Rady Gminy 
Janem Rębaczem. 

Klimontowska jednostka OSP otrzymała dwa nowo-
czesne samochody ratownicze: średni ratowniczo-gaśniczy 
marki Iveco oraz lekki ratowniczy Renault. Nowe pojazdy 
zastąpiły dotychczasowe wysłużone auta, które trafią do in-
nych jednostek z naszej gminy. Środki na zakup pojazdów 
udało się pozyskać dzięki pomocy Komendanta Głównego 
PSP, oddziału wojewódzkiego OSP w Kielcach, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska oraz Gminy Klimontów.

Za szczególne zasługi dla pożarnictwa odznaczenia 
otrzymali Prezes OSP Klimontów Andrzej Sośniak oraz 
ks. kan. Adam Nowak i ks. kan. Henryk Hendzel.

NOWE 
SAMOCHODY 

DLA STRAŻAKÓW

W ramach projektu „Wiem, bo się 
uczę!” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego 30 uczniów naszej szko-
ły bierze udział w zajęciach z informatyki, 
które zakończą się zdobyciem certyfikatu 
ECDL START.

Przy wyborze certyfikacji Start koniecz-
ny jest wybór dowolnych czterech modułów 
– każdy moduł kończy się zdaniem egzami-
nu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów 
uczestnik uzyskuje międzynarodowy, uzna-
wany w 148 krajach certyfikat ECDL Start. 
Lista modułów do wyboru:
• podstawy technik informatycznych i ko-

munikacyjnych
• użytkowanie komputerów i zarządzanie 

plikami
• przetwarzanie tekstów
• arkusze kalkulacyjne
• użytkowanie baz danych

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH
• grafika menedżerska i prezentacyjna
• przeglądanie stron internetowych i komu-

nikacja
Certyfikat ECDL START stanowi 

otwarty etap potwierdzania umiejętności. 
Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom 
kontynuowanie zdawania dalszych egzami-
nów w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierw-
szego egzaminu. Z chwilą zdania wszyst-
kich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska 
prawo do pełnego certyfikatu ECDL.
Sala komputerowa uzyskała akredytację:
Laboratorium Edukacyjne Europejskiego 
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii 
W Klimontowie
Przyznany numer CE/LAB: PL-LAB1451; 
podlega pod CE: PL-CE0115
Egzaminowanie z produktów ECDL Start, 
Core, Advanced, e-Citizen, e-Guardian, 
WebStarter
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Marzec jak pocałunek wiosny dotyka 
nas poezją wiatru i magią starych drzew, 
spowitych białym puchem śniegu, promie-
niami słońca i cichych dźwięków leśnej mu-
zyki. Wartki złocisty potok przecina urokli-
wą polanę na Grabowcu, gdzie jeszcze w la-
tach sześćdziesiątych ogniska palili Cyga-
nie, a wśród srebrzystych buków, garbatych 
grabów i wiekowych dębów stały ich koloro-
we wozy, a szmaragdową soczystą trawę ja-
dły z apetytem rasowe rumaki pół krwi arab-
skiej. Cyganki w barwnych szerokich spód-
nicach i jedwabnych kwiecistych bluzkach, 
wróżyły z kart Tarota przepowiadając szczę-
ście i świetlaną przyszłość oraz romantyczną 
miłość, której nigdy nie można zapomnieć. 
Przy dźwiękach hawajskiej gitary i zaczaro-
wanych skrzypiec tańczyły niezwykle uro-
cze dziewczęta o orientalnym typie urody, 
czyli o kruczych długich włosach, śniadej 
karnacji i czarnych jak onyks oczach. 

Gdy dym przestał unosić się z pośród 
czarnych konarów i zielonych gałęzi drzew 
to znak, że już pora na królewski obiad, czy-
li pachnący rosołek na talerzach z domo-
wym makaronem, pomimo poligonowych 
warunków w lesie. Mięso z kury smażone 
na masełku z ziemniakami i dodatkiem pi-
kantnych warzyw po węgiersku popijanych 
białym i czerwonym winem. Ciekawostką 
w tradycji kulinarnej panującej wśród wę-
drujących Cyganów jest to, że każda rodzina 
ze względu na dzieci gotuje tę samą potra-
wę, po prostu żeby dzieci nie miały wątpli-
wości co mają spożywać, ponieważ w każ-
dym domu na kołach mama podaje taki sam 
obiad. Stary Cygan grał rzewnie na skrzyp-
cach czardasza i tęsknił za swoją Ojczyzną 
nad modrym pięknym Dunajem lub piękny-
mi zielonymi wzgórzami Rumunii, chociaż 
kolebką Cyganów są Indie.

„Dziś prawdziwych Cyganów już nie 
ma” – cudny Grabowiec wyciszony i tylko 
śpiew wiosennych ptaków niesie nostalgię 
i przywołuje miłe wspomnienia z młodości, 
które przeminęły z wiatrem. Więc wiatr za-
tka Ci usta jak gorący pocałunek tak bar-
dzo wyśnionej i wymarzonej dziewczyny. 
Romantyczny magiczny wodospad szumi 
coś i nuci i jest naprawdę rozżalony i skar-
ży się do mnie, że jest taki zaniedbany i za-
pomniany przez mieszkańców, którzy zro-
bili z niego dzikie wysypisko śmieci.

Służba leśna też nieźle przerzedziła sta-
ry las na Grabowcu, pozostał tylko młod-
nik dlatego przychodzi mi na myśl piękny 
i wzruszający wiersz Jarosława Iwaszkiewi-
cza, którego fragment przypominam: „Już 
tylko kilka drzew zostało z przepychu daw-
nych pióropuszy, lecz by twą obojętność 
wzruszyć to może jest i to za mało”. Pta-
ki też skarżą się do mnie, że stracili zielo-
ny dach nad ptasimi głowami więc nie mają 
gdzie gniazd zakładać dlatego odleciały 
na pobliskie zielone Zagaje, gdzie życzli-
wy i szlachetny pan Marian Kwiecień do-
karmia ich podczas srogich mrozów oraz 
intensywnych opadów śniegu. Wdzięczne 
drozdy i niewidoczne szare słowiki śpiewa-
ją dla Niego w maju ukryte w krzewie za-
czarowanego jaśminu  oraz białego i lilio-
wego bzu, którego woń upaja nas jak po-
ezja i miłość: „Gdy słowiki śpiewają nam 
w maju, to najrzewniej zawsze na Zagaju”.

Poprzez Zagaje płynął ongiś sławetny 
kulig opisany przez mistrza Stefana  Że-
romskiego w Popiołach, ponieważ autor 
brał w nim udział będąc mile widzianym 
gościem w pałacu Państwa Karskich her-
bu Jastrzębiec w Górkach Klimontowskich. 
Przypomnijmy, iż niepowtarzany w swym 
pięknie i historii kulig wyjechał właśnie 

Elżbieta Czajkowska

Biały kwiat
Biały kwiat
Całowany promykami słońca
Dotykiem wiatrookim
Niewidoczny, ukryty w sobie
Zakwitł
Na jeden dzień, na jedną noc
Nektaru słodycz niepojętą
Do serc ludzkich wlał
Biały niewinny
Na szarej równinie zdarzeń
Dawał światło i przyświecał
Niósł radość i cierpienie
Istniał
Lekkim dotykiem płatków
Chmurnych gwiazd spojrzeniem
Nocą bezsenną roztańczoną
Przemija
Kwiat wczesnej wiosny
Nie pobudzony do życia
Bez tamtych dni i nocy
Umiera
Wchodzi w szarość z której wyszedł
Stapia się do nicości
Pozostaje ból nieistnienia
Dlaczego? 

PRZEDWIOŚNIE

mal. Tomasz Staszewski – „Łąka z kaczeńcami”, akwarela 2008 r., format A4

z pałacu, mknąc góreckimi łąkami m. in. 
przez Zagaje otulone rosochatymi wierz-
bami i czerwonymi starymi olchami, przez 
Szymanowice, Nawodzice (Na wodzie), 
Dersławice (Dmosice), gdzie stał dworek 
Helenki Pancerówny, największej miło-
ści Stefana Żeromskiego. Kulig zakończył 
się w Tarninach, czyli w rodowym mająt-
ku Państwa Trepków (wujostwa autora po-
wieści Popioły) zamieszkałych w Chobrza-
nach. Chobrzany, ach Chobrzany, wzdy-
chał do swej ukochanej Helenki Stefan Że-
romski wierząc w miłości cud i piękno Zie-
mi Sandomierskiej najpiękniejszej ziemi na 
świecie.

„Ach! Ziemio moja rodzinna,
Ach! Ziemio moja kochana.
Tyś ta sama nie inna ,
Tyś to troskami zalana.”
Ach! Ziemio czarna Matko, spowita 

wielką miłością Polaków, którzy za Twą 

niepodległość walczyli w Powstaniu Listo-
padowym, Styczniowym i w Legionach Ko-
mendanta Józefa Piłsudskiego (Cud nad Wi-
słą, Bitwa pod Konarami) oraz na wszyst-
kich frontach w czasie II wojny światowej. 
Ziemia otulona wiśniowymi i jabłoniowy-
mi sadami, pachnąca wiosennymi kwiata-
mi, „Wiatrem od morza” i jodłami na św. 
Krzyżu. Tę najpiękniejszą Ziemię na świe-
cie opiewał niepowtarzalny i niezrówna-
ny mistrz pióra Stefan Żeromski. Autor ta-
kich wspaniałych dzieł literackich jak m. 
in. „Popioły”, „Ludzie bezdomni”, „Wiatr 
od morza”, „Przedwiośnie” – utworów za 
które powinien otrzymać prestiżową Na-
grodę Nobla.

Wiosenne słońce odbija się w toni błę-
kitnej i sędziwej Pokrzywianki, a wierzby 
szumią wciąż wieczną pieśń miłości do oj-
czystej Ziemi, której na imię Polska.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Jak co roku w Noc Sylwestrową powitaliśmy Nowy Rok na Placu Jana Pawła II w Klimontowie. Szampańska zabawa, 
którą prowadził DJ, trwała do 100. Tuż przed północą życzenia wszystkim przybyłym złożył Zastępca Wójta Adam Przy-
bylski, a gdy rozpoczął się Nowy Rok w górę wystrzeliły kolorowe fajerwerki.

TAK WITALIŚMY NOWY ROK
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W niedzielę, 17 lutego, po ok. dwuletniej przerwie po 
raz drugi odbyło się uroczyste wręczenie statuetek Topór 
Klimontowski. Impreza miała miejsce w budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie, a poprowadzili ją 
Krzysztof Zieliński oraz Elżbieta Mazur.

Gala rozpoczęła się tańcem Zespołu „Gmina Klimon-
tów”, który po swoim czarującym występie otrzymał grom-
kie brawa od widowni. Potem Nominowanych i zaproszo-
nych gości przywitał Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Adam Bień.

Następnie poznaliśmy laureatów ośmiu tegorocznych 
kategorii: „Zdrowie”, „Talent”, „Sport”, „Przedsiębior-
czość”, „Twórcy i Artyści”, „Społecznik”, „Osobowość”, 
„Senior”. Przyznano także nagrodę specjalną. Kto został 
nagrodzony?

Pierwsze wyróżnienie „Najlepsi z Najlepszych” w ka-
tegorii „Zdrowie” za promowanie zdrowia otrzymał Ze-
spół Młodzi z Hakiem, który realizował projekt w ramach 
ogólnopolskiej akcji pn. „Mam haka na raka”. Uczennice 
klimontowskiego liceum czyli Ania, Marta, Ola, Gosia 
i Agnieszka, promowały walkę z rakiem, organizując hap-
peningi, spotkania informacyjne i konkursy.

W kategorii „Talent” zwyciężała Julia Darowska, któ-
ra zaprezentowała swój talent na scenie. Z kolei w kategorii 
„Sport” tytuł otrzymał Krzysztof Dywan – nauczyciel wy-
chowania fizycznego, piłkarz i trener dzieci oraz młodzie-
ży. Potem Wójt wręczył statuetkę w kategorii „Przedsię-
biorczość”, którą otrzymał Leszek Skibiński – właściciel 
cenionej piekarni w Klimontowie.

Następnie na scenie pojawiła się Anna Pacholczak – 
nominowana w kategorii „Talent” wykonując jedną z pio-
senek ze swojego repertuaru.

GALA
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Po występie Ani przyszła pora na wręczenie statuet-
ki w kategorii „Twórcy i Artyści”, której laureatką została 
Anna Bzdyra – poetka wielu wierszy opisujących najpięk-
niejsze zakątki ziemi sandomierskiej, malarka malująca 
na szkle a także nauczycielka języka angielskiego. Wśród 
społeczników wyróżniony został Władysław Kaniewski – 
człowiek pomagający ludziom uzależnionym od alkoholu 
i ich rodzinom.

Laureatem Tytułu „Najlepsi z Najlepszych” w kategorii 
„Osobowość” został Stanisław Sas Tarnawski – wielolet-
ni pracownik GOK i GBP w Klimontowie, animator kultu-
ry, regionalista i poeta.

Ostatnią kategorią w której zostały rozdane statuet-
ki byli seniorzy. Kapituła w kategorii „Senior” przyznała 
topór Zofii Przybylskiej, ale statuetki otrzymali również 
Krystyna Kwapisz i Tadeusz Makarewicz. Laureaci to 
byli nauczyciele oraz krzewiciele oświaty na terenie Gmi-
ny Klimontów.

Poza konkursem Kapituła przyznała nagrodą specjalną 
oraz tytuł „Niepokonanego”, dla Wójta Gminy Klimontów 
Ryszarda Adama Bienia, którą wręczyła mu młodzież.

Na koniec czekała na nas wielka niespodzianka – występ 
Małgorzaty Główki z Kielc, wnuczki byłego Dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego w Klimontowie – Jana Główki.

Statuetki przyznano w wyniku wyboru Kapituły kon-
kursu w skład której wchodzili Laureaci Gali Najlepsi 
z Najlepszych 2010. Kandydatury do wyróżnień zgłasza-
li mieszkańcy gminy, instytucje i organizacje środowisko-
we. W sumie wpłynęło 26 wniosków. Pomysł organizowa-
nia takich imprez zrodził się po to aby podziękować wszyst-
kim, którzy pracują na rzecz gminy Klimontów i angażują 
się w jej rozwój.          OPRAC. DANUTA POTOCKA

TOPÓR
KLIMONTOWSKI
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Od lutego w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Klimontowie działa Grupa Zabawo-
wa. Działanie to jest realizowane w ramach 
projektu pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzie-
ci i rodziców” realizowanego przez Funda-
cję Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskie-
go przy wsparciu Fundacji Rozwoju Spo-

GRUPA ZABAWOWA W NASZEJ BIBLIOTECE

Drugie spotkanie Grupy Zabawowej odbyło się 15 lutego. Dzieci i rodzice rozebrali się 
i wygodnie usiedli w kręgu na dywanie w naszej wypożyczalni dla dzieci. Przywitali się 
piosenką „Witaj...”. Potem ustawiliśmy basen i bawiliśmy się nim i kolorowymi piłeczka-
mi. Początkowo pomysł na zabawy podpowiadała animatorka, ale potem przyłączyli się ro-
dzice i podsuwali nowe pomysły.

Dzieci nie miały większych oporów, nie krępowały się, czuły się bardzo swobodnie, 
tym bardziej, że większość z nich przychodzi do biblioteki już od dawna.

Rodzice pomagali w wymyślaniu nowych zabaw, opiekowali się swoimi dziećmi, ale 
też zwracali uwagę na dzieci obok. Gdy skończyły się pomysły dzieci bawiły się innymi za-
bawkami i oglądały książki.

Na koniec wspólnie posprzątaliśmy, ustaliliśmy, że za dwa tygodnie motywem prze-
wodnim zabawy będą baloniki. Dzieci z rodzicami oddali worki i wypożyczyli kolejne. 
W miłej atmosferze, po około półtorej godzinnym spotkaniu pożegnaliśmy się ze sobą.

Pierwsze spotkanie Grupy Zabawowej odbyło się 6 lutego. Było to spotkanie organizacyjne. Rodzice zostali poinformowani o celu naszych spotkań, opracowane zostały Zasady 
Grupy oraz schemat działania. Z powstałej „Biblioteczki dla najmłodszych” rodzice z dziećmi wypożyczyli do domu worki z książeczkami i zabawkami edukacyjnymi. Ustalono tak-
że dzień  i godzinę naszych spotkań.

łeczeństwa Informacyjnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek.

Grupa Zabawowa to zajęcia dla małych 
dzieci i ich rodziców lub opiekunów pod 
merytoryczną opieką animatora. To propo-
zycja dla dzieci najmłodszych – nawet tych, 
które mają dopiero kilka miesięcy. 

Grupa Zabawowa stymuluje rozwój 
dzieci, jednocześnie zapewnia rodzicom 
wsparcie i umożliwia wymianę doświad-
czeń z innymi rodzicami. Grupy słu-
żą rozwojowi dzieci, ale też i wzmocnie-
niu kompetencji rodziców, którym dają 
okazję do skorzystania z doświadcze-

nia i wiedzy animatora. Celem działania 
Grupy jest zapewnienie dzieciom dobre-
go rozwoju poprzez ciekawe zabawy, kon-
takt z innymi dziećmi i dorosłymi, stałe 
uczęszczanie do przyjaznego miejsca oraz 
ułatwienie późniejszej adaptacji do przed-
szkola i szkoły.
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W świetlicy w Grabinie 29 grudnia 2012 r. odbyło się 
spotkanie opłatkowe. Rozpoczęło się o 1600 od powita-
nia wszystkich zaproszonych przez panią sołtys i wicepre-
zes stowarzyszenia „Cztery Źródła” Magdalenę Zieliń-
ską–Figacz, radnego powiatowego p. Leszka Galatę oraz 
Henryka Kozioła – radnego Gminy Klimontów.

Na samym początku kolędy zaśpiewały dwie urocze 
wykonawczynie, wprowadzając w przygotowany program 
artystyczny. Specjalnie na tą okazję zostało przygotowane 
przedstawienie pt. „Kolędujmy Panu”. Dzieci i młodzież 
przebrali się za kolędników, nie zabrakło diabła jak i anioła, 
byli również pasterze, śmierć i Herod. Scenkę urozmaica-
ły kolędy przeplatające się z tekstami poszczególnych po-
staci. Scenka rozpoczęła się od wejścia pasterzy z gwiazdą 
wraz z dźwiękiem dzwonka, który symbolizuje radosną no-
winę. Anioł powitał zgromadzonych, natomiast największe 
zamieszanie wprowadził diabeł wymachujący swoimi wi-
dłami. Występ był ciekawy i wesoły, wprowadził publicz-
ność w jeszcze lepszy nastrój na cały wieczór.

Następnie odbył się występ, podczas którego odśpiewa-
ne zostały kolędy. Główną i przewodnią kolędą była „Cicha 
Noc”, wykonana w trzech językach. Panie się bardzo stara-
ły i świetnie sobie poradziły z nowym wyzwaniem.

Świąteczny nastrój trwał nadal, gdy na stole pojawiły 
się wigilijne potrawy: barszcz z uszkami, groch, kapusta 
z grzybami, śledzie. Pachniało i najważniejsze, że smako-
wało. Znając znaczenie, nie trudno było się domyślić jaka 
potrawa była najchętniej jedzona. Był to groch z kapustą. 
Sam groch chroni przed chorobami a w połączeniu z kapu-
stą gwarantuje urodzaj.

Symbol miłości, zgody, jedności, ma przynieść domo-
wi szczęście i spokój, tak w skrócie brzmi znaczenie opłat-
ka, którym dzielimy się w wigilijny wieczór. Także u nas 
go nie zabrakło. Każdy podzielił się z każdym, składając 
sobie życzenia.

Ostatnią formą urozmaicenia spotkania były pytania 
związane z symbolami Bożego Narodzenia. Pytania loso-
wano wyciągając karteczki z sianka. Aby ułatwić odpowie-
dzi, podane zostało kilka wariantów a tylko jeden z nich był 
prawidłowy. Odpowiadający zachwycili wiedzą na ten te-
mat, choć podpowiedzi były przydatne.

Wieczór był rozśpiewany. Uczestnicy bardzo chętnie 
wspólnie śpiewali kolędy i rozmawiali o tradycji świątecz-
nej, wspominali jak kiedyś spędzano Boże Narodzenie.

Serdeczne podziękowania należą się  p. Leszkowi Ga-
lacie – radnemu powiatowemu, za wsparcie finansowe, pre-
zenty dla „młodych aktorów” oraz współpracę. Paniom 
z Koła Gospodyń i ze Stowarzyszenia dziękujemy za przy-
gotowanie potraw oraz wypieków. Dzieciom i młodzieży za 
wykazanie się umiejętnościami aktorskimi i pięknym śpie-
wem.

OPRAC. EWA KOZIOŁ

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
W GRABINIE
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Święta Bożego Narodzenia jest to czas 
miłości i pojednania. Pamiętajmy, że cza-
sem wystarczy jeden uśmiech, kilka słów 
czy jeden mały gest dobroci, aby sprawić 
radość na twarzy osoby, która tego potrze-
buje.

Wiedząc, że w sąsiedniej miejscowo-
ści Dzieci z Domu Dziecka w Łoniowie po-
trzebują pomocy szkolnych zorganizowali-
śmy zbiórkę darów. Uczniowie naszej szko-
ły chętnie podzielili się zeszytami, bloka-
mi, kredkami czy farbkami. W ostatnim ty-
godniu zakupili nawet gry planszowe.

Dziękujemy Wam serdecznie za pomoc 
i cieszymy się, że wspólnie możemy ofia-
rować uśmiech tym dzieciom, które nie ze 
swej winy znalazły się w ciężkiej sytuacji.

ORGANIZATORZY AKCJI: 
MGR ANNA BZDYRA, 

MGR IRENA BEDNARZ, 
MGR PIOTR LIPIEC

Dzień 4 października 2012 zbliżał się wielkimi kroka-
mi. Zresztą wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem, aby móc 
znów, jak co roku wyruszyć na bieszczadzki rajd. Aby móc 
„Iść w góry, by cieszyć się życiem”. By, po raz kolejny spo-
tkać się z  zaprzyjaźnioną bracią turystyczną z Wilczyc, 
Gorzyc, Zawichostu czy Chobrzan.

Bieszczady powitały nas skąpane w słońcu, przystro-
jone we wszystkie kolory jesieni: przecudne złoto, ciepły 
brąz. Rudziejące lasy zdawały uśmiechać się do nas i za-
praszać na niezapomniane wędrówki po górskich traktach. 
Podziwiając bieszczadzkie pejzaże wyruszyliśmy z Górnej 
Wetlinki, ażeby wspiąć się do Chatki Puchatka – schroni-
ska na Połoninie Wetlińskiej. To był cel naszej trasy pierw-
szego dnia. Schodząc już spoglądaliśmy na wieczorne, za-
chodzące słońce. Czas udać się do miejsc zakwaterowania. 
W tym roku podzieliliśmy się i jedna grupa naszej rajdowej 
braci kwaterowała w Ustrzykach Górnych, a druga w Wo-
łosatem. No cóż, na krótko, bo na krótko, ale musieliśmy 
się rozstać.

Kolejny dzień przywitał nas znów piękną bieszczadzką 
jesienią. Wyruszyliśmy na szlak brodząc pośród szeleszczą-
cych, różnokolorowych, opadających z drzew liści. Z Woło-
satego przez Rozsypaniec i Halicz pośród niezmierzonych 
połonin dotarliśmy do najwyższego szczytu w Bieszcza-
dach polskich – Tarnicy 1346 m. n.p.m. Mijając kolejne od-
cinki trasy nasi niestrudzeni przewodnicy w osobach Mar-
ka Juszczyka i Marka Łygasa przybliżali nam nazwy wi-
docznych w oddali bieszczadzkich wzniesień zarówno tych 
polskich jak i ukraińskich. Pod Tarnicą znowu rozdzieli-
liśmy się na dwie grupy. Jedna zeszła do Wołosatego, zaś 
druga przez Szeroki Wierch udała się w stronę Ustrzyk 
Górnych.

Strudzeni, zmęczeni, ale z głowami w chmurach, po-
zytywnie naładowani i wypełnieni po brzegi hormonami 
szczęścia już marzyliśmy o kolejnym dniu wędrówki… A to 
było coś!!! Prawdziwa hardcore’owa wyprawa!!!

Trasa biegła od Ustrzyk Górnych. Stamtąd weszliśmy 
na Rawki: Wielką i Małą, by zejść do schroniska pod Raw-
kami i z przełęczy wyżniańskiej na bajeczną Połoninę Ca-
ryńską. Ach, to dopiero było przeżycie, ale daliśmy radę. 
Carynka przywitała nas jak co roku wietrzną aurą i  prze-
cudnymi widokami. Chwila odpoczynku na górze wśród 
otulających nas traw, kilka spojrzeń,  westchnień, by móc 
przeżyć do następnego roku i czas wracać.

Wieczorem usiedliśmy jeszcze przy wspólnym ognisku, 
razem pośpiewaliśmy „paląc w ogniu nasze wspomnienia”, 
wzięliśmy udział w konkursie krajoznawczym pt. „Biesz-
czady – moje góry”. Niestety czas płynie nieubłaganie, 
czas powrotu nadchodzi nim ktokolwiek się obejrzy. I znów 
kolejny rajd, kolejne Bieszczady za nami. Znów będzie-
my wracać do chwil spędzonych razem na bieszczadzkich 
ścieżkach podczas długich zimowych wieczorów. Już teraz 
myślimy o kolejnym spotkaniu z kolegami i koleżankami 
z zaprzyjaźnionych kół turystycznych: Z Wilczyc, Gorzyc, 
Zawichostu czy Chobrzan.

Z łezką w oku śpiewamy przy ognisku rzewne „Poże-
gnanie”. Chociaż nawzajem nie mówimy sobie żegnaj, a je-
dynie, do zobaczenia znów na turystycznym szlaku!

RAJD GÓRSKI „BIESZCZADY 2012”

DAR SERCA
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W grudniu w naszym sołectwie Pokrzywianka odbyły 
się uroczystości wiejskie: Wigilia, Jasełka, Choinka no-
woroczna z Mikołajkami. W uroczystościach tych wzięły 
udział osoby dorosłe, dzieci, młodzież z naszego i sąsied-
nich sołectw. Po Wigilii poprzedzonej Mszą świętą (którą 
odprawił ks. proboszcz Zbigniew Kuras) odbyły się Jaseł-
ka, w których chętnie wzięły udział dzieci i młodzież przy-
gotowywane do tej inscenizacji przez p. sołtys i p. radne-
go. Podczas tej uroczystości mieszkańcy wioski jak i zapro-
szeni goście, m.in. Wójt Ryszard Bień, połamali się opłat-
kiem, złożyli sobie życzenia, śpiewali kolędy – a potem 
wszyscy zasiedli do stołów i każdy próbował potraw przy-
gotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Pod koniec grudnia odbyła się w budynku świetlico-re-
mizy Choinka Noworoczna z Mikołajkami. Dzieci i opie-
kunowie, którzy z nimi przybyli, zastali miłą atmosferę, 
otrzymały poczęstunek, paczki a dodatkowo dzieci i mło-
dzież, które brały udział w Jasełkach, dostały pamiątkowe 
nagrody książkowe.

Uroczystości te zorganizowane zostały przez panią soł-
tys, pana radnego, przewodniczącą i panie z KGW, prze-
wodniczącą Rady Sołeckiej i jej członków. W tym miej-
scu chcemy serdecznie podziękować osobom i instytucjom, 
które nas wsparły rzeczowo i finansowo w tej inicjatywie: 
Wójtowi Ryszardowi Bieniowi, panom: Leszkowi Ski-
bińskiemu, Dariuszowi Kubikowi, Tomaszowi Luzako-
wi, Andrzejowi Goździewskiemu, Leszkowi Galacie oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
– ORGANIZATORZY

„JEDEN GROSZ 
ZNACZY NIEWIELE, 
ALE GÓRA GROSZA 
JEST NAJWIĘKSZA 

NA ŚWIECIE”
W listopadzie pracownicy oraz 

uczniowie naszej szkoły przyłączy-
li się do ogólnopolskiej akcji „Góra 
Grosza”. Przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego pragną podzięko-
wać za bezinteresowną pomoc  Spo-
łeczności Szkolnej. Każda drobna 
moneta pomoże Waszemu  koledze 
lub koleżance. Zebrane pieniądze zo-
stały przekazane na pomoc dla naj-
bardziej potrzebujących Domów dla 
Dzieci, rodzinnych domów dziecka 
i zawodowych rodzin zastępczych.

KOORDYNATORZY AKCJI: 
MGR ANNA BZDYRA, 

MGR DANUTA KOWALSKA

ŚWIĄTECZNE
SPOTKANIA 

W POKRZYWIANCE
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W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 24 grud-
nia o godz. 2300 w blasku ognisk w XVII-wiecz-
nej kaplicy Betlejemskiej – do niedawna jedynym 
w Polsce obiekcie sakralnym noszącym wezwa-
nie Narodzenia Pana Jezusa – została odprawio-
na przez ks. prał. dr Waldemara Gałązkę jedyna 
i niepowtarzalna liturgia Pasterki. W tym samym 
czasie odbywała się Pasterka w Betlejem.

Mszę św. poprzedziła inscenizacją przyjazdu 
i pokłonu Trzech Króli przed dzieciątkiem Jezus. 
Monarchowie przyjechali do szopki na wielbłądach. 
W trakcie liturgii kolędy śpiewał zespół Wiarus oraz 
młodzież uczęszczająca na zajęcia do ogniska mu-
zycznego działającego przy GOK w Klimontowie. 
Po Pasterce życzenia wszystkim zebranym złożył 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec oraz Sekretarz 
Gminy Piotr Lipiński. Wszyscy zgromadzeni po-
dzielili się opłatkiem, życząc sobie zdrowych i we-
sołych Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie skła-
dania życzeń wszyscy mogli podziwiać pokaz fajer-
werków a św. Mikołaj rozdawał łakocie.

Pasterkę uświetniła żywa szopka przygotowa-
na przez mieszkańców okolicznych wsi. W trakcie 
uroczystości członkowie Stowarzyszenia „Nasze 
dziedzictwo Ossolin” zbierali datki na odnowienie 
obrazu znajdującego się w niszy ołtarzowej Kapli-
cy Betlejemskiej. Każdy, kto złożył ofiarę na ten 
cel, w formie podziękowania otrzymał widokówkę 
z zabytkami Ossolina, bądź kalendarzyk na 2013 
rok. W trakcie inscenizacji przyjazdu Trzech Króli 
oraz w trakcie Pasterki kręcone były zdjęcia do fil-
mu promocyjnego o Ossolinie, który przygotował 
Jakub Przybylski.

Wzbogacenie bożonarodzeniowych uroczysto-
ści o nowe elementy było możliwe dzięki dotacji, 
jaką otrzymało działające od ubiegłego roku Sto-
warzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” ze środ-
ków samorządu województwa świętokrzyskiego. 
Organizację Pasterki finansowo wsparł również 
świętujący w tym roku 60-lecie swojego istnienia 
Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”.

Gmina Klimontów zakończyła realizację projektu pn.

„Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości 

w perspektywie długookresowej”

realizowanego w ramach 

„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”

Oś Priorytetowa 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast 

Działanie 6.2 – Rewitalizacja małych miast 

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, tel. 15 866 1006, 15 866 1100, fax. 15 866 1847

www: klimontow.pl, email: klimontow@klimontow.pl
NIP: 864-17-29-561, REGON: 830409940

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Etapy realizacji rzeczowej Projektu:

Etap I – przebudowa dróg: ul. Gęsia, Jasieńskiego, Żeromskiego, Sandomierska

Etap II – Remont-przebudowa Rynku (drogi, chodniki), plac Mickiewicza z ul. Szkolną

Etap III – Elewacja: Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Kultury, monitoring, promocja

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego … 

PASTERKA
W BETLEJEMCE
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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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

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: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 851-31-00,  fax: 15 851-31-10.

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

www.lcoi.pl
komunikacja biznesowa

wymiana informacji

oferty inwestycyjne
z Polski Wschodniej

Chcesz wypromować z nami swoją firmę?
Poszukujesz partnera biznesowego z Polski Wschodniej?
Chcesz sprzedać nieruchomość?

Nie musisz już błądzić,
już dziś zrób to BEZPŁATNIE na

Szukasz partnera biznesowego z Polski lub Europy? Chcesz ku-
pić lub sprzedać atrakcyjną działkę? A może skutecznie wypromo-
wać własną firmę?

Nie musisz szukać lub zamieszczać ofert na dziesiątkach 
portali internetowych. Wszystko dostępne jest pod jednym ad-
resem – WWW.LCOI.PL. To rewolucyjna platforma interneto-
wa dla przedsiębiorców i każdego, kto chce zrobić dobry biz-
nes w województwach Polski Wschodniej. 

Taką perspektywę daje realizowany w pięciu regionach: lu-
belskim, podlaskim, podkarpacki, świętokrzyskim i warmińsko-
-mazurskim unijny projekt „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – 
Eastern European Gateway”, którego beneficjentem jest Stowa-
rzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Jego fun-
damentem jest vortal WWW.LCOI.PL. 

D R Z W I  D O  B I Z N E S U
– To innowacyjne narzędzie, które błyskawicznie zdobywa rynek 

i zaufanie użytkowników. Służy do komunikacji biznesowej, dotarcia 
i pozyskania klientów, kojarzenia partnerów oraz uzyskania niezbęd-
nych i cennych informacji o rynkach inwestycyjnych i rynkach zbytu. 
Przedsiębiorcom i wszystkim mieszkańcom Polski Wschodniej, którzy 
chcą zrobić biznes, dajemy możliwość prezentacji swoich ofert, usług 
oraz propozycji inwestycyjnych – mówi Michał Tomaszewski, spe-
cjalista do spraw PR projektu.

WWW.LCOI.PL to brama do wielkiej bazy ofert z terenu Polski 
Wschodniej. Użytkownikiem vortalu może zostać każdy – przed-
siębiorca, który poszukuje partnera do współpracy bądź też chce 
sprzedać lub wypromować swój produkt, oraz każdy, kto ma do 
zbycia na przykład działkę albo myśli o założeniu biznesu czy też 
kupnie nieruchomości. Vortal stanowi także doskonałe narzędzie 
do promocji dla gospodarstw agroturystycznych, hoteli, restau-
racji albo SPA. 

Już dziś vortal pełen jest ogłoszeń w zakresie ofert dotyczą-
cych importu, eksportu, rynku nieruchomości, terenów inwesty-
cyjnych, wsparcia technologicznego dla biznesu, a nawet konsul-
tingu i współpracy na zasadach franczyzy. 

Innowacyjnym narzędziem pomagającym odnaleźć się 
w gąszczu ofert jest tak zwany „Polski Atlas Gospodarczy”. To in-
teraktywna mapa elektroniczna, na którą naniesiono w bardzo 
czytelny i przejrzysty sposób wszystkie zgromadzone ogłoszenia. 
Po kliknięciu na konkretną ofertę wyświetla się kompleksowa in-
formacja wraz ze zdjęciem na przykład hotelu, w którym chcemy 
zabukować pokój, działki, do kupna której się przymierzamy, czy 
produktu, który chcemy sprzedać. 

Ś C I ĄG N ĄĆ  I N W E S TO R ÓW
Projekt „Lokalne Centra Obsługi Inwestora – Eastern Europe-

an Gateway” to jednak coś więcej niż sam vortal WWW.LCOI.PL. 
– Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego produktu „LCOI Sys-
tem”, który będzie służyć sprawnej i efektywnej komunikacji bizneso-
wej, kojarzeniu partnerów, wymianie informacji oraz promocji eko-
nomiczno-gospodarczej Polski Wschodniej – opowiada Michał To-
maszewski. 

Na terenie pięciu województw funkcjonuje sześć lokalnych 
centrów obsługi inwestora. Biura zatrudniają wysoko wykwalifi-
kowaną kadrę pracowników. Zespół odpowiada za promocję pro-
jektu w Polsce i poza granicami kraju, współpracuje z zagranicz-
nymi organizacjami otoczenia biznesu i ambasadami. De facto 
ściąga potencjalnych inwestorów z innych regionów kraju oraz 
z Europy i całego świata. 

– Chcemy wzbudzić zainteresowanie wśród zagranicznych inwe-
storów ofertami z Polski, ułatwić im do nich dostęp, umożliwić kon-
takt i wymianę informacji oraz zaoferować turystykę biznesową – 
podkreśla Tomaszewski. 

LCOI Region „ŚWIĘTOKRZYSKIE”
ul. Świętokrzyska 86 

Wola Kopcowa 
26-001 Masłów 

Tel. +48 41 301 17 97 
e-mail: swietokrzyskie@lcoi.pl

DAJ SIĘ SKOJARZYĆ

33 Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe w Szydłowie 
odbyły się 30 grudnia 2012 roku, a wzięło w nich udział ponad 300 
zawodników. Bardzo dobrze w tych zawodach spisali się nasi za-
wodnicy. Jakub Bargiel w biegu na 715 metrów zdobył 3 miejsce. 
Pozostali nasi zawodnicy zajmowali bardzo dobre miejsca tuż za 
podium:

• Jakub Bargiel – 3 miejsce
• Kacper Szemraj – 4 miejsce
• Emilka Figacz – 5 miejsce
• Karol Śmiech – 6 miejsce
• Patryk Konecki – 8 miejsce
• Dawid Szemraj – 5 miejsce
• Paulina Bednarz – 4 miejsce
• Damian Kaczorowski – 5 miejsce

• Piotr Sowiński – 16 miejsce
• Mateusz Wójcik – 11 miejsce
• Dominik Skurski – 14 miejsce
• Antoś Figacz – 17 miejsce
• Bartek Mucha – 17 miejsce
• Jakub Rączkiewicz – 19 miejsce
• Alan Mazur – 24 miejsce
• Michał Wójcik – 16 miejsce.
W biegu VIP sołtys Grabiny pani Magdalena Zielińska-Figacz 

zajęła 2 miejsce. W biegu głównym na 8 km Marek Bargiel zajął 
swojej kategorii wiekowej 6 miejsce z czasem 00:32:07. W klasyfi-
kacji drużynowej zajęliśmy 6 lokatę (punktowane były pierwsze 12 
miejsc w danej kategorii wiekowej). Trenerem grupy był Krzysz-
tof Dywan.

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT
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„Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeń-
stwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nie-
ustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka 
spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im 
młodszy jest podopieczny”

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego odbył się 8 stycznia br. pokaz dla uczniów udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty przepro-
wadzone zostały w ramach programu „Bezpieczna szkoła” 
przy współpracy z OSP Klimontów. Zajęcia warsztatowe 
prowadzili panowie: Jan Kapusta i Bartłomiej Ozdoba. 

W trakcie szkolenia uczniowie dowiedzieli się jak postę-
pować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, jak ocenić 
sytuację, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wezwać profe-
sjonalną pomoc medyczną. Pokazy praktyczne wykonywa-
ne przez prowadzących oraz ćwiczenia indywidualne wy-
konywane przez uczestników szkolenia cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem. 

W imieniu Koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie 
pragniemy prowadzącym serdecznie podziękować za cenne 
wskazówki oraz rady.

PSP W KLIMONTOWIE SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE


