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NA UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNE

W 90-TĄ ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI
1100 Zbiórka uczestników na placu im. Papieża Jana Pawła II 

(przy budynku Banku Spółdzielczego)

1200 Góry Pęchowskie: Msza Święta (polowa) w intencji Ojczyzny 
(przy cmentarzu Legionistów Józefa Piłsudskiego)

1300  – odegranie Hymnu Państwowego,
– wystąpienie Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia 

oraz zaproszonych gości, 
– złożenie wieńców i wiązanek kwiatów,
– zakończenie części oficjalnej uroczystości,
– spotkanie uczestników przy kuchni polowej.

Uwaga: Autokary zostaną podstawione w miejscu zbiórki o godz 1100

,,Bóg przemawia w ciszy,
jeśli wyciszę swe serce
wtedy Go usłyszę...”

,,Nie śmierć nas rozdziela z bliskimi,
lecz brak miłości...”

Tak mówił w pięknym i filozoficz-
nym kazaniu ksiądz wikary Michał Ma-
jecki podczas polowej Mszy św. odpra-
wionej w uroczystość Wszystkich Świę-
tych na Cmentarzu Parafialnym w Kli-
montowie. 

W uroczystym nabożeństwie, któ-
re zgromadziło tysiące wiernych, udział 
wzięli także: ksiądz dziekan Adam No-
wak – proboszcz parafii rzymsko-kato-
lickiej w Klimontowie oraz ksiądz Woj-
ciech Zasada – rektor kościoła podomi-
nikańskiego pw. św. Jacka w Klimonto-
wie.

Towarzystwo Przyjaciół Klimonto-
wa, zuchy z PSP Klimontów oraz ucznio-
wie z Gimnazjum w Klimontowie – czyli: 
Anna Borycka, Ewa Borycka, Andrzej 
Borycki, Halina Hakamäki, Ela Mazur, 
Ola Mazur, Mirosław Kwapiński, Zbi-
gniew Przybycień, Bronisław Toś, Ewa 
Toś, Magda Ziomek, Ewa Bokwa, Do-
rota Rogala, Małgorzata Zaroda, Miko-
łaj Nowakowski, Magdalena Juda, Mar-
tyna Guźla, Piotr Rogala, Karolina Ja-
kubczyk, Aleksandra Pałka, Bartło-
miej Zięba, Dawid Gładowski, Agniesz-
ka Kwiecień, Paulina Chochół, Magdale-
na Mazanka i Aleksandra Skomorochow 
– w dniu Wszystkich Świętych, kwestowali 
na rzecz renowacji zabytkowych pomników 
znajdujących się na cmentarzu parafialnym 
w Klimontowie – zebrano kwotę 2.700 zł.

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

16 października 1978 r., godzina 1818 – 
nad kaplicą Sykstyńską pojawia się biały 
dym. Tłum wiwatuje „Mamy Papieża!”. 
Kardynał Felici uroczyście obwieszcza, 
że nowym papieżem będzie Karol Woj-
tyła. Owacje na Placu św. Piotra wyci-
szają się. Na balkon wychodzi Kardynał 
Wojtyła, pozdrawia tłum i przemawia po 
włosku…

Ten kilku minutowy film, którego po-
szczególne ujęcia wzbudzają za każdym 
razem u widzów nie tylko wspomnienia, 
ale również radość i dumę, stał się wio-
dącym motywem obchodów 30 rocznicy 
pontyfikatu Papieża Polaka.

Uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II właśnie ta scena sprzed 30 lat 
wprowadziła w historię jednego z naj-
dłuższych pontyfikatów rzymskiego Ko-
ścioła. „Habemus papam” – ten histo-
ryczny okrzyk roznosił się na korytarzach 
szkoły przez kilka lekcji, gdy kolejne kla-
sy oglądały 40 minutową prezentację mul-
timedialną, przygotowaną specjalnie na tą 
wyjątkową okazję.

Gimnazjaliści w ciszy i dużym sku-
pieniu śledzili na ekranie fragmenty do-
kumentalnych filmów przypominające 
pierwsze pielgrzymki Papieża Polaka do 
Ojczyzny i ich szczególną atmosferę – ra-
dość i nadzieję – wyrażane w okrzykach 
witających tłumów i uniesionych dłoniach 
w geście solidarności i zwycięstwa. Zdję-
cia z kolejnych pielgrzymek to równocze-
śnie dokumentacja historycznych prze-

mian w naszej Ojczyźnie, a coraz bardziej 
pochylona sylwetka Ojca Świętego przy-
pominała o upływającym czasie. 

W drugiej części prezentacji zosta-
ły przypomniane spotkania Papieża Jana 
Pawła II z młodzieżą i Jego słowa skie-
rowane do młodych, wzywające do od-
powiedzialności i odwagi, gdyż to właśni 
młodzi są nadzieją Kościoła i przyszłością 
świata. 

Mocne akordy podkładu muzycznego 
raptownie zamilkły, gdy na ekranie poja-
wiła się ostatnia scena prezentacji – wiatr 
zamykający Ewangeliarz leżący na trum-
nie Jana Pawła II. Na młodych twarzach 
można było zauważyć wzruszenie. Dopie-
ro po chwili z dużym przeżyciem i wiarą 
młodzież wspólnie zwróciła się w modli-
twie do Boga dziękując za ten wyjątkowy 
pontyfikat i prosząc o rychłą beatyfikację 
Papieża Młodzieży – Jana Pawła II.

Multimedialne spotkanie gimnazjali-
stów z Ojcem Świętym okazało się wy-
jątkową lekcją, podczas której Papież stał 
się nauczycielem wskazującym na właści-
wą hierarchię wartości w życiu młodego 
człowieka oraz wymagającym wychowaw-
cą, który nieustannie kształtuje młode po-
kolenie ucząc słowem i świadectwem swo-
jego życia.

Wiodące słowa tegorocznych obcho-
dów Dnia Papieskiego – „Jan Paweł II 
Wychowawca Młodych” – w Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II nie pozostają 
tylko wzniosłym hasłem.

LEKCJA
Z

JANEM PAWŁEM II

Natomiast w Dniu Zadusznym modli-
liśmy się  za dusze wszystkich naszych 
wiernych zmarłych, a przede wszystkim 
za dusze ŚP. Ojca Świętego Jana Paw-
ła II, Prymasa Polski kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, księży spoczywających 
na naszym cmentarzu, nauczycieli i wy-
chowawców oraz żołnierzy z I i II woj-
ny światowej, którzy oddali swe życie za 
Ojczyznę.

A ja pragnę w tym dniu zadumy przy-
wołać także pamięć bohatera spoczywa-
jącego na cmentarzu parafialnym w Kli-
montowie, mianowicie Legionisty śp. Ju-
liana Palińskiego, który jako żołnierz Jó-
zefa Piłsudskiego walczył w 1920 roku 
w Bitwie Warszawskiej, zwanej ,,Cudem 
nad Wisłą”.

OPR. ST. SAS TARNAWSKI

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

BLIŻEJ FOTOGRAFII...

W przepiękny, jesienny dzień 11 października 2008 roku przed budynkiem Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego W Klimontowie spotkały się dzieci z gro-
mady zuchowej, która swoją działalność rozpoczęła 1 września. 

Przygotowaniom do święta zuchowego nie było końca. W prace nad przygotowaniem 
imprezy zaangażowali się rodzice, którzy zorganizowali miejsce pod ognisko, zgroma-
dzili drewno i rozpalili je, robili zdjęcia, pomogli nauczycielom zorganizować poczęstu-
nek. Za tak miły gest serdecznie dziękujemy. Na wstępie powitaliśmy serdecznie przy-
byłych na imprezę gości: m. in. dyrektora naszej szkoły Elżbietę Czajkowską, rodziców 
dzieci klas pierwszych i nauczycieli. Przy wesoło płonącej iskierce zebrały się pierwsza-
ki, mali kandydaci na zuchów. Piosenką „Płonie ognisko...” rozpoczęto zuchowy start, 
zuchową pracę w roku szkolnym 2008/2009. Braterskim uściskiem dłoni i słowami: „Na 
powitanie wszyscy razem…” zaczęła się zuchowa impreza, na której spotkało się oko-
ło 50 dzieci. Radości nie było końca, zuchy wzięły udział w grach, zabawach i pląsach. 
Za każdą konkurencję sportową, w jakiej brały udział, otrzymywały drobne upomin-
ki. Po zabawie integracyjnej nastąpił punkt kulminacyjny imprezy czyli pieczenie kieł-
basek. Oj, co się działo! To dopiero była radość, niejedna kiełbaska wylądowała w ogni-
sku, przypiekła się ale wszystko smakowało! Upiekliśmy też ziemniaki, nawiasem mó-
wiąc były pyszne! Czas czterogodzinnej zabawy upłynął bardzo szybko. Zuchy wspólnie 
z gośćmi, nauczycielami i rodzicami bardzo miło, sympatycznie i wesoło spędziły czas. 
Na koniec imprezy były śpiewy, tańce i turnieje sprawnościowe oraz skoki przez płoną-
ce ognisko. Skakali również nauczyciele. Na długo w pamięci dzieci pozostanie ta uro-
czystość. Tym wspaniałym spotkaniem przy ognisku został dzieciom wszczepiony bak-
cyl „bycia zuchem”.

Zuchy z niecierpliwością oczekują każdej następnej imprezy, zbiórki. Mamy nadzie-
ję, że dzięki przynależności do gromady, zuchy z Klimontowa przeżyją jeszcze niejedną 
wspaniałą przygodę. Liczne uczestnictwo dzieci w spotkaniu przy ognisku, skłoniło nas 
nauczycieli do jeszcze jednej refleksji, że maluchy potrzebują zabawy, nawet w dni wolne 
od zajęć, pragną czegoś nowego, atrakcyjnego i interesującego. 

Wspaniała, zgodna zabawa „milusińskich” z trzech pierwszych klas, to początek wza-
jemnej współpracy, działalności na rzecz promowania naszej organizacji w środowisku lo-
kalnym. Czekają na zuchów jeszcze super zabawy, wycieczki, wyjazdy, ciekawe przygody, 
a potem niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

EWA BOKWA, DOROTA ROGALA, MAŁGORZATA ZARODA

W ramach programu PPWOW Pro-
gram Integracji Społecznej przy Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimon-
towie działa od 1 września 2008 r. „Kół-
ko fotograficzne” prowadzone przez Ar-
tura Bilskiego. Program kierowany jest 
do dziewcząt i chłopców – uczniów miej-
scowego ZSP. Jego celem jest organizo-
wanie zajęć rozwijających ich zaintereso-
wania, talenty i wskazujących na możli-
wości pożytecznego organizowania wol-
nego czasu, aktywny wypoczynek po-

GROMADA ZUCHOWA „WESOŁE SMERFY”
IMPREZA ZREALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU PPWOW PIS

przez wycieczki. Końcowym rezultatem 
prowadzonych zajęć będzie opracowa-
nie prezentacji multimedialnej eksponu-
jącej najcenniejsze zabytki naszej miej-
scowości. 

Pierwsze zajęcia organizacyjne odby-
ły się 2 września w budynku ZSP z udzia-
łem uczniów klas: LO, TM, TH.

Wszystkich zainteresowanych tema-
tyką fotografii, jej obróbką komputerową 
zapraszamy do uczestnictwa w naszych 
zajęciach.
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Dzięki projektowi PPWOW Pro-
gram Integracji Społecznej 
spełniły się marzenia dzieci 

i młodzieży. Dzieci oraz młodzież mają bo-
isko sportowe, na którym spędzają wolny 
czas wraz z rodzicami i przyjaciółmi. Wolny czas nie upływał tylko na grze w piłkę nożną 
i siatkówkę, ale również na wiciu wieńca żniwnego. Miłych wspomnień dostarczyły wyciecz-
ki do Tarnobrzegu po stroje sportowe oraz wycieczka do zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

W ostatnią sobotę wakacji, 30 sierpnia, odbyło się otwarcie boiska sportowego w sołec-
twie Śniekozy. Wszystko rozpoczęło się o godz. 1400 od powitania wszystkich gości i ze-
branych przez sołtysa Henryka Kozioła oraz przecięciu wstęgi przez wójta Ryszarda Bie-
nia, przewodniczącego Rady Gminy Jana Rębacza, ks. proboszcza Stanisława Wdowia-
ka oraz sołtysa.

Ks. proboszcz po poświęceniu boiska  wręczył chłopcom piłkę, a drugą dzieci i młodzież 
otrzymały w prezencie od Stanisława Baski – konsultanta regionalnego PIS.

Członkowie Koła Fotograficznego 
w ramach programu PPWOW Programu 
Integracji Społecznej byli 25 października 
na wycieczce w Krakowie. Główną atrak-
cję stanowiło zwiedzanie Muzeum Histo-
rii Fotografii im. Walerego Rzewuskie-
go. Przewodnik w bardzo ciekawy sposób 
zapoznał wszystkich z historią powstania 
i rozwoju techniki utrwalania obrazu. 

Wystawa „Z dziejów fotografii” pod-
kreślała walory artystyczne fotografii 
i prezentowała dorobek polskich fotogra-
fów – począwszy od rzemieślników aspi-
rujących do miana artystów, aż do foto-
grafików. Przedmiotem ekspozycji były 

„ŻYJMY ZDROWO I SPORTOWO”
OTWARCIE BOISKA SPORTOWEGO W SOŁECTWIE ŚNIEKOZY.

W programie było strzelenie pierwszego gola przez wójta, następnie występ Śniekoza-
nek, które same opracowały choreografię do tańca.

Kolejnymi punktami programu były konkursy: sprawnościowy, ciągnięcia liny, wie-
dzy o bezpieczeństwie, odgadnij po dotyku, pokaż maluchu jak piłką strzelasz gola, ubiór 
w ciemno przy muzyce – który sprawił wiele śmiechu. Każdy konkurs był nagrodzony za-
skakującymi nagrodami. Po wielu emocjach przyszedł czas na posiłek. Gorące potrawy, 
ciasto i herbata dostarczyły energii do dalszych zmagań sportowych i tanecznych. Po kolej-
nych emocjach przyszedł czas na pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz ziemniaków.

Na koniec uroczystości wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powsta-
nia boiska.

...I JEJ DZIEJÓW
portrety, fotografie krajobrazowe i etno-
graficzne, zdjęcia architektoniczne, ilu-
stracje prasowe i zdjęcia reportażowe. 
Istotną część gromadzonych eksponatów 
należy traktować jako dokumentację wy-
darzeń historycznych i historię kultury. 
W zbiorach oprócz fotografii znajduje się 
też wiele aparatów i różnorodne wypo-
sażenie pracowni fotograficznych. Mło-
dzież mogła – dzięki wystawie – spoj-
rzeć na fotografie nie tylko jak na obraz 
utrwalający różne sytuacje życiowe, ale 
także jak na dzieło sztuki, w którym waż-
ne jest nie tylko to, co się utrwala ale tak-
że jak się utrwala.

W programie wycieczki zalazło się 
również zwiedzanie Zamku Królewskie-
go na Wawelu – największego dziedzic-
twa kulturowego naszego narodu. Tra-
sa turystyczna wiodła przez Katedrę, 
wały, Smoczą Jamę, dziedziniec arkado-
wy zamku do prywatnych apartamentów 
królewskich. Końcowym etapem było 
zwiedzanie zabytkowego Rynku, Kościo-
ła Mariackiego i Sukiennic.
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Rosamond

Ballada o Józku Szymczaku

Gdy złapał melodię, to gra do tej pory.
Śpiewa po weselach, tańczy na zabawie.
Pełczyce się trzęsą, gdy śpiewa nieszpory.
Józek Szymczak śpiewa, Kasi nie zostawię.
Kasi nie zostawię, Marynę poślubię.
Zośki nienawidzę, a Danuśkę lubię.

Jarmark w Klimontowie – hucznie świętujemy,
Bo świętego Jacka za patrona mamy.
Piwo wypijemy i kiełbasę zjemy,
Gdy nam Józek zagra, polkę zahulamy.
Najpierw zagra polkę, później kujawiaka,
Józek folklor kocha i tańczy Kozaka.

Kozaka zatańczy, mazurka zaśpiewa,
Stachu o nim pisze, Józek się nie gniewa,
Jeszcze ,,Sobieskiego” pół litra postawi.
Tak się stara wiara na dożynkach bawi.

Niech żyje saksofon i rzewne klarnety,
Czarodziejskie skrzypce i cygańskie flety.
Niech żyje Pan Józek w Żonie zakochany!
Muzykant i pieśniarz przez Boga wybrany.

JÓZEF SZYMCZAK – muzyk i pieśniarz ludowy grający 
na saksofonie altowym, urodził się w 1940 roku w rodzi-
nie rolniczej w sołectwie Nowa Wieś w gm. Klimontów, 
jako syn Jana i Marii Baran. Już od najmłodszych lat prze-
jawiał zainteresowanie muzyką, tańcem i pieśniami Ziemi 
Sandomierskiej. Jako młody chłopak wykonał samodziel-
nie skrzypce z drewna lipowego, na których wygrywał me-
lodie. Pierwszym nauczycielem Józka w dziedzinie muzy-
ki był Bolesław Majewski (ojciec piosenkarki Alicji Majew-
skiej), kierownik Szkoły Podstawowej w Olbierzowicach, 
który darzył Józka szczególną sympatią i radził jego mat-
ce, żeby wysłała go do Szkoły Muzycznej w Katowicach. 
Czyniąc zadość życzeniu pana kierownika, Józek zdał eg-
zamin do sławnej wówczas Szkoły Muzycznej w Katowi-
cach, lecz nie został przyjęty ponieważ warunkiem było po-

siadanie własnego instrumentu. Niestety Józek pochodził 
z wielodzietnej rodziny, miał siedmioro rodzeństwa, a po 
śmierci ojca rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, więc jego matki nie było stać na zakupienie dro-
giego instrumentu muzycznego. Dlatego Józef Szymczak 
podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Hucie 
Szkła Okiennego w Sandomierzu, którą ukończył po trzech 
latach nauki.

Już jako uczeń tej szkoły Józek został przyjęty do orkie-
stry zakładowej HSO, której kapelmistrzem był kapitan Ma-
ciejewski. Za pierwsze zapracowane pieniądze Józef Szym-
czak zakupił klarnet do koncertowania. Następnie w skle-
pie muzycznym w Sandomierzu u pana Lipca kupił saksofon 
altowy produkcji niemieckiej. W 1960 roku przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Klimontowie została założona orkie-
stra dęta pod kierownictwem Wincentego Sieranta. W sze-
regach tej orkiestry koncertował także Józef Szymczak, gra-
jący na klarnecie. Ustawienie orkiestry ubranej w barwne 
mundury odbywało się w następującym szyku wojskowym: 
w pierwszej czwórce maszerowali muzycy grający na klar-
netach, w drugiej czwórce muzycy koncertujący na trąb-
kach, w trzeciej czwórce defilują alty i tenory, zaś w ostat-
niej czwórce maszerują basiści i perkusiści, zamykający 
szyk orkiestry dętej – z kapelmistrzem na czele. Pasja i mi-
łość do muzyki to argumenty, dzięki którym ludzie wrażliwi 
na piękno założyli własną kapelę ludową – a byli to muzy-
cy: Roman Nawrocki – grający na akordeonie, Stefan Dzia-
ma – grający na kornecie, czyli na trąbce pierwszej, Jan Du-
biel – koncertujący na puzonie i saksofonie, Zygmunt Zając 
i Stefan Grudzień – koncertujący na akordeonach oraz Jó-
zef Szymczak – grający na klarnecie i saksofonie altowym. 
Kapela cieszyła się powodzeniem i uznaniem wśród miesz-
kańców naszej gminy i okolic. Dlatego jej członkowie grali 
i śpiewali na weselach i zabawach ludowych.

Józef Szymczak koncertował i śpiewał podczas tych 
pięknych i barwnych uroczystości w tradycji polskiej. Ni-
czym Oskar Kolberg zebrał i zapisał wiele pieśni ludowych 
a także kościelnych. Tradycją jest, że Józef Szymczak bie-
rze czynny udział ze śpiewem na ustach w jesiennych piel-
grzymkach do Matki Bożej Sulisławskiej, której jest gorą-
cym czcicielem.

OPR. ST. SAS TARNAWSKI

Historia Boccia sięga Imperium Rzymskiego. Boccia to odmiana starej gry o nazwie 
bocce. Wymyślili ją rzymscy żołnierze, którzy stale przesuwając granice cesarstwa, spra-
wiali, że w bocce grała w końcu cała południowa Europa. Obecnie boccia, a raczej bule, 
powszechnie kojarzy się z rozgrywkami we Francji, ale w kule gra się już w całej Europie 
i Ameryce Płn. W wersji olimpijskiej gra dostępna jest wyłącznie dla niepełnosprawnych. 
Po raz pierwszy w kule zagrano w 1984 r. podczas paraolimpiady w Nowym Jorku. W Pol-
sce palma pierwszeństwa tego sportu należy do Poznania. Od 1990 r. rozgrywane są otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w Boccia, bierze w nich udział około 150 osób. Mimo wszystkie-
go boccia nie zdobyła wielkiego uznania wśród polskich niepełnosprawnych.

Celem graczy jest umieszczenie kul własnego koloru jak najbliżej kuli białej, która wy-
rzucona jest na boisko na początku gry przez jednego z zawodników. Kule używane przez 
grających mają kolory czerwony i niebieski. Rywalizuje dwóch zawodników lub dwie dru-

MUZYK I PIEŚNIARZ

żyny. Gracze dysponują 12 kulami (po 6 dla jednego koloru), którymi rzucają na zmianę. 
Kule można rzucać w sposób dowolny – także kopać. Można wybijać kule przeciwnika le-
żące najbliżej białej kuli. Po wyrzuceniu ostatniej, sędziowie obliczają wynik. Im więcej kul 
danego koloru leży przy kuli białej – tym więcej punktów. Podczas paraolimpiady gra toczy 
się na boisku o wymiarach 12,5 m na 6 m. Gracze używają kul wypełnionych granulatem.

W tym roku była to IV edycja zawodów Bocce w Warszawie. Przejazd zawodników 
wraz z opiekunami, wyżywieniem i noclegiem zapewnił organizator. W zawodach tych bra-
li udział zawodnicy pełnosprawni oraz zawodnicy niepełnosprawni z różnymi zaburzenia-
mi narządów ruchu. Pięćdziesięciu ośmiu uczestników prowadziło rozgrywki w trzech kate-
goriach: zawodnicy na wózkach grający z pomocą rynienki, zawodnicy grający na wózkach 
i zawodnicy grający na stojąco. W dwóch pierwszych konkurencjach prym wiedli zawodnicy 
z Zamościa, którzy zdobyli komplet miejsc na podium. Wśród zawodników na wózkach na-
sza zawodniczka Martyna Kochanek zajęła VIII miejsce. Z zawodników grających na sto-
jąco nasi zawodnicy uprasowali się na miejscach: IX – Maciej Niekurzak (IIIa), VII – Jakub 
Ziomek (IIIa), IV – Agnieszka Pawlik (Vc), V – Partycja Polit (VIc), IV – Jakub Bargiel (IIc). 
Opiekunami naszych uczniów byli: Cezary Pyszczek, Marek Bargiel i Iwona Kochanek.

CEZARY PYSZCZEK

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W BOCCIA 
– WARSZAWA 2008
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,,Odwet- Jędrusie” konspiracyjna organizacja nie zwią-
zana z żadną orientacją polityczną, założona przez magi-
stra prawa i działacza społecznego Władysława Jasińskie-
go w Tarnobrzegu, realizowała własny program, na który 
składały się początkowo dwa nurty: wydawniczo- prasowy 
i wspomagający. Pierwszy z nich, podjęty już w listopadzie 
1939 roku, polegał na wydawaniu tajnej gazety pt. ,,Odwet”, 
a drugi zajmował się organizowaniem pomocy, głównie ma-
terialnej, dla rodzin żołnierzy poległych na wojnie, dla jeń-
ców wojennych i ich rodzin oraz dla rodzin aresztowanych 
lub poległych w walce bojowników z niemieckim najeźdź-
cą. W maju 1941 r wprowadził Jasiński nurt trzeci, a miano-
wicie działalność zbrojną, tworząc oddział partyzancki o na-
zwie ,,Jędrusie” i przybierając dla siebie pseudonim ,,Jędruś”. 
Był jego dowódcą do śmierci – poległ 9 stycznia 1943 roku. 
Jego następca, Józef Wiącek ps. ,,Sowa”, kontynuował nur-
ty: wspomagający i partyzancki, przystępując potem do Ar-
mii Krajowej i włączając następnie oddział jako 4 kompanię 
,,Jędrusie” do II batalionu 2 dywizji Legionów Armii Krajo-
wej. Wiosną 1943 roku ,,Jędrusie” dokonali rozbicia więzie-
nia w Opatowie. Jeden z bohaterów tego wspaniałego oddzia-
łu – Włodzimierz Gruszczyński, autor książki zatytułowanej 
,,Jędrusie” – tak wspomina dzieje tych wydarzeń:

,,Uwolniono całe więzienie, w którym przebywało 136 
osób. Cała akcja trwała ok. 15 minut. Po incydencie z samo-
chodem, co do którego nikt poza ubezpieczeniem nie mógł 
ocenić stopnia zagrożenia z tej strony, następuje pośpiesz-
nie wycofanie. Chwila staje się nerwowa, zwłaszcza wśród 
uwolnionych, którzy jeszcze do końca nie mogą uwierzyć 
w powodzenie akcji. Nie może przychodzić im do głowy, 
że ta niepokojąca strzelanina między Niemcami okazuje się 
wojennym uśmiechem losu, który bywa na ogół darem dla 

śmiałych, którzy potrafią wykorzystać w porę sprzyjającą 
chwilę. Partyzanci, korzystając ze sposobności nadarzającej 
się przez krótką chwilę, prześlizgują się tuż niemal za pleca-
mi Niemców, poza domami. Zaraz potem kończy się zabu-
dowa miasta. Teraz rozlega się gwizdek ,,Komara” po czym 
ubezpieczenia opuszczają stanowiska i dołączają do pocho-
du, ubezpieczając go w marszu. Gromada szarych postaci 
zostaje bez reszty wchłonięta przez ciemności nocy. Gdzieś 
tam po ścieżkach i na przełaj po polach biegną w strugach 
zimnego deszczu w różnych kierunkach, aż do utraty tchu 
ci, którzy na własną rękę zdążają do wyłuskanych pośpiesz-
nie w pamięci domów, przyjaciół lub krewnych; bo od tej 
chwili ich własne domy stają się śmiertelną pułapką. Party-
zancka grupa, teraz 30-osobowa wraz z uwolnionymi więź-
niami, po odmeldowaniu się miejscowych dywersantów  
dochodzi do brzegu Wisłoki i ładuje na galar rowery, a na-
stępnie sama się nań gramoli. Wybrane miejsce zostaje wy-
słane partyzanckimi kurtkami dla profesora Szewery; to nic 
że mokre, i tak deszcz bez przerwy pada. Ale to przecież 
wolność! Tutaj dopiero profesor zaczyna odzyskiwać przy-
tomność. Chłopcy, jego niedawni uczniowie, przedstawiają 
się po kolei, objaśniając sytuację. Gdyby można było oświe-
tlić teraz twarz pana Zygmunta pewnie dałoby się zauwa-
żyć nikły, bo na spuchniętych, obolałych ustach uśmiech. 
Czymże różnią się te żołnierzyki od owych zbrojnych w tar-
cze i miecze i strojnych w barwne kity wojowników spar-
tańskich, o których działalności ich nauczał? Niczym! Zgo-
ła niczym panie profesorze!

Są tylko trochę inaczej ubrani. Galar zostaje odepchnię-
ty od brzegu. Nurt z wezbranej Wisłoki niesie go powoli ku 
Wiśle…”

OPR. ST. SAS TARNAWSKI

Anna Piątkowska

Wędrówka po lesie
Epitafium dla profesorów:

Zbigniewa Kaliny i Zdzisława Prochowskiego
(10.06.2008)

Droga przez wąwóz jest trudna i wyboista.
Promienie słońca przenikają przez liście.
Są jak błysk sztyletów i myśli kłębowiska.
Taka cisza we mnie…

Przerywana raz po raz głosami kobiet wędrujących.
Słyszę tylko śpiew ptaków; to jakaś piękna muzyka!
Drzewa na pagórku stoją samotnie,
nie chcą oglądających.
W dole grzęzawisko straszy…

Zbigniewie i Zdzisławie! 
– już nigdy nie pójdziecie tam.
Spacerujecie teraz po niebiosach po rajskich wrzosach.
Spójrzcie z góry na mnie, a ja pokłonię się nisko 
Wam.
Wśród aniołów – Profesorowie!

Wierzę, że dobrze Wam w raju, 
a nie na leśnych wykrotach.
Spotkam się kiedyś z Wami – Czekajcie!
Teraz chcę cieszyć się życiem i zanurzyć w paprociach.
Anielscy Profesorowie nade mną czuwajcie!

Przy budynku Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach odbyło się 16 październi-
ka zakończenie zajęć z projektu pt. ,,Zdro-
wo, Zabawowo, Sportowo” zrealizowane-
go w ramach PPWOW PIS przez OSP Na-
wodzice. Udział w spotkaniu wzięli człon-
kowie OSP: Robert Orłowski, Jerzy Saj-
da, nauczyciele: Danuta Śnioch, Jolanta 
Bieniek, Elżbieta Witkowska, z Rady Ro-
dziców: Justyna Bieniek, Robert Orłow-
ski, Edyta Michta, konsultant regionalny 
PPWOW PIS Stanisław Baska, wicepre-
zes LGD LOT „Partnerstwo Ziemi Sando-
mierskiej” Sylwia Burczyńska, koordyna-
tor gminny Danuta Potocka, rodzice oraz 
mieszkańcy: Iwona Krycia, Bożena Ko-
peć, Iwona Olechowska, Dorota Walicka, 
Katarzyna Pinzuł, Mariola Leśniewska, 
Beata Zybała, Anna Bara, Marta Śnioch. 
Podczas spotkania odbyły się gry, zabawy, 
konkursy i wspólne grilowanie. Prowadzą-
ca zajęcia Katarzyna Mucha przedstawi-
ła prezentację ukazującą całość przebiegu 
projektu. Dzieciom uczestniczącym w zaję-
ciach zostały wręczone nagrody i upomin-
ki. Radna Edyta Michta podziękowała za 
wkład pracy i zaangażowanie wszystkim 
osobom wspierającym realizację Projek-
tu: Katarzynie Mucha za prowadzenie za-
jęć, zarządowi OSP Nawodzice, a w szcze-
gólności Robertowi Orłowskiemu, dyrek-
tor Wiesławie Latała za udostępnienie bu-
dynku szkoły, Małgorzacie Dąbrowskiej 
i Katarzynie Pinzuł za przychylność i do-
brą współpracę.

W zajęciach, które odbywały się od 17 
lipca do 15 października dwa razy w ty-
godniu po dwie godziny, wzięło udział 36 
dzieci z Nawodzic i okolic. Dzieci pod-
czas zajęć miały zagwarantowany poczę-
stunek, opiekę osób dorosłych oraz możli-
wość aktywnego sposobu spędzenia wol-
nego czasu.

ODWET - JĘDRUSIE CZ.II

W trzydziestą rocznicę powo-
łania Syna Polskiego Naro-
du Kardynała Karola Woj-

tyłę na Stolicę Piotrową – 19 października 
A.D. 2008 – w Sali Widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie licz-
nie zebrana publiczność obejrzała widowisko 
muzyczno–taneczne pod tytułem „KRZYK”. 
Przedstawienie tematyką nawiązuje do mo-
tywu śmierci i przemijania. Podkreśla rolę 
czasu w życiu ukazując w sposób liryczny 
szacunek do cierpienia i nieodłącznej części 
życia, jaką jest śmierć. Scena spowita mro-
kiem, tajemniczość, a także ekspresja tańca 
oraz narracja przekazu sprawiły, że spektakl 
w pełni oddał emocje, które towarzyszą prze-
mijaniu, rozmyślaniu o kruchości życia i sen-
sie istnienia. Poprzez taniec i śpiew w sposób 
niezwyczajny i zjawiskowy w tym przedsię-
wzięciu uzewnętrzniły się emocje, o których 
trudno mówić w dzisiejszych czasach.

Niezwykła scenografia, dotychczas nie-
spotykane na scenie naszego ośrodka środki 
wyrazu artystycznego na pewno wprawiły 
w zakłopotanie myślowe każdego widza.

Spektakl mógł się odbyć dzięki ogrom-
nej pracy pracowników i przyjaciół Ośrod-
ka Kultury w Klimontowie, którymi są: 
Marcin Maziarz, Janusz Duda, Marcin 
Lesiak, Teresa Bąk, Krzysztof Sajecki, 
Tadeusz Klubiński, Waldemar Wrona, 
Andrzej Strychacki, Magda Staszewska, 
Dariusz Chmielowiec, Agnieszka Woj-
ciechowska, Katarzyna Serafin, Wiesła-
wa Dywan,Wojciech Gruszczyński, Mar-
cin Śledź, Tomasz Ferens, Adam Przybyl-
ski, Ryszard Bień. Dziękujemy także Dy-
rekcji Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II i Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie. Szczególne podziękowania kierujemy 
do ks. dziekana, proboszcza naszej parafii, 
Adama Nowaka.

KCK

„KRZYK”

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PPWOW PIS 
,,ZDROWO, ZABAWOWO, SPORTOWO”
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W sobotę, 18 października 2008 roku 
Gromada Zuchowa „Wesołe Smerfy” dzia-
łająca przy PSP im. J. Ossolińskiego w Kli-
montowie uczestniczyła w imprezie rekre-
acyjnej pod nazwą „Festiwal Latawca”. Im-
preza odbyła się na Placu Jana Pawła II 
w Sandomierzu. Jej organizatorami były: 
Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w San-
domierzu oraz Urząd Miejski w Sandomie-
rzu. W imprezie tej uczestniczyli członko-
wie Aeroklubu ze Stalowej Woli oraz mo-
delarze z regionu. Główną atrakcją imprezy 
były prezentacje konkursowe samodzielnie 
wykonanych latawców. W pokazach bra-
ły udział dzieci i młodzież w trzech kate-
goriach wiekowych. Konstrukcje wykona-
ne własnoręcznie oceniano pod względem: 
sprawności konstrukcyjnej, oprawy pla-
stycznej, estetyki i staranności wykonania, 
oryginalności pomysłu i ogólnego wraże-
nia. Właścicieli latawców wykonanych fa-
brycznie oceniano wyłącznie pod wzglę-
dem umiejętności wzbijania w powietrze la-
tawca. Podczas pokazu modeli latających 
można było podziwiać różnorodność kon-
strukcji przestrzennych, a także form pla-
stycznych.

My, koordynatorki Szkoły Promującej Zdrowie, już w 2004 roku zainteresowałyśmy 
się zdrowiem naszych uczniów oraz środowiskiem najbliższym dziecka. Najważniejsze dla 
nas było propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród uczniów naszej szkoły. Wy-
chowanie zdrowotne uważamy za bardzo ważny element programu nauczania szkoły. Sta-
rałyśmy się zawsze stworzyć w szkole przyjazne środowisko wychowawcze, które powin-
no dbać i dbało o dobre warunki fizyczne, psychiczne i duchowe uczniów, było sprzyjające 
rozwojowi ucznia. Nasze zamiłowanie do promowania zdrowia pogłębiło się jeszcze bar-
dziej po ukończeniu kursu „Szkoła promująca zdrowie szkołą dobrej jakości.” Od tego 
czasu wiedza nas, koordynatorów, na temat wychowania zdrowotnego została usystematy-
zowana, wzbogacona, wzrosło również nasze zainteresowanie problemem edukacji zdro-
wotnej w najbliższym środowisku ucznia. 

Przeprowadzono ankietę wśród uczniów i rodziców, której celem było zdiagnozowanie 
czy istnieje potrzeba promowania wśród społeczności szkolnej zdrowia oraz zdrowego sty-
lu życia. Wyniki ankiet były podstawą do zdiagnozowania problemu priorytetowego i opi-
su stanu wyjściowego przy opracowywaniu programu. Z analizy ankiet wynikało, iż więk-
szość wypowiadających się osób nie zwraca uwagi na zdrowe odżywianie, które powinno 
być wzbogacone zdrową żywnością tzn. warzywami, sałatkami, surówkami, ciemnym pie-
czywem i przetworami mlecznymi.

Mając na uwadze dobro dzieci podnoszono świadomość kultury zdrowotnej oraz ukie-
runkowano działania zdrowotne wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. Na podsta-
wie opracowanego Planu Promocji Zdrowia dla społeczności naszej szkoły oraz Raportu 
dotyczącego zdrowia i zdrowego stylu życia opracowałyśmy Szkolny Program Promocji 
Zdrowia dla klas 0–III i IV–VI pod hasłem:„Dbamy o nasze zdrówko”. Podejmując projekt 
Szkoły Promującej Zdrowie miałyśmy zamiar stworzyć szkołę jeszcze bardziej bezpiecz-
ną, nowoczesną, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli, „szkołę wychodzącą na ze-
wnątrz”, dążącą do poprawy i zwiększenia kontroli nad zdrowiem. Program ten ma na celu 
bezpieczne, zdrowe, aktywne i twórcze życie dzieci, a możliwe to jest dzięki temu, że dba-
my, by nasze środowisko szkolne sprzyjało zdrowiu uczniów.

Głównym założeniem opracowanego przez nas programu jest rozwijanie i kształtowa-
nie świadomości w zakresie dbania o zdrowie własne i innych, promowanie zdrowego sty-
lu życia. Cele edukacyjne programu „Dbamy o nasze zdrówko” były spójne z Programem 
edukacji wczesnoszkolnej. Mamy nadzieję, że będziemy te cele realizować jeszcze przez 
parę najbliższych lat. Pozwoli nam to na otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły 
Promującej Zdrowie. Po czterech latach ciężkiej pracy przeprowadziłyśmy końcową ewa-
luację i możemy z satysfakcją stwierdzić, że nasi uczniowie;
• mają świadomość „czym jest edukacja zdrowotna”,
• potrafią dobrać odpowiednio zdrowe produkty żywnościowe, znają zasady prawidłowego 

żywienia,
• wiedzą, że owoce i warzywa to pełnowartościowe produkty odżywcze,
• urozmaicają posiłki poprzez odpowiedni dobór sałatek, surówek owocowych
 i warzywnych, potrafią dokonać dobrego zakupu, tzn. wybrać te produkty żywnościowe, 

które są zdrowe,
• wiedzą, że ruch to zdrowie, kształtują postawy zdrowotne poprzez aktywność fizyczną.

KOORDYNATORZY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE:
JOANNA HAMERSKA, EWA KĘDZIERSKA, JADWIGA MICHALSKA, MAŁGORZATA ZARODA

Firma „Sanbonus” Sp. z o.o. w Sandomierzu 
zorganizowała oraz przeprowadziła szkolenie Bru-
karz, które sfinansowane zostało przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Staszowie. Szkoleniem objętych zo-
stało 11 osób bezrobotnych z powiatu staszowskie-
go. Zajęcia teoretyczne, jak również część ćwiczeń 
praktycznych została zorganizowana w siedzibie 
firmy „Sanbonus”, drugą część zajęć praktycz-
nych przeprowadzono przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Klimontowie. Podczas tej części kur-
su uczestnicy kształcenia pod nadzorem instruk-
torów wyłożyli kostką brukową 150 m2 chodnika 
obok szkoły. Całość materiału potrzebnego do wy-
konania prac została zakupiona przez Wójta Gmi-
ny Klimontów.

Za sprawą szkolenia 11 osób bezrobotnych zy-
skało wiedzę i umiejętności w zawodzie bruka-
rza, natomiast Publiczna Szkoła Podstawowa bar-
dziej bezpieczne i estetyczne otoczenie komplek-
su budynków. Prosimy o więcej tak przemyślanych 
i zorganizowanych przedsięwzięć szkoleniowych.

„Wesołe Smerfy” z zainteresowa-
niem obserwowały pokazy modeli latają-
cych i chętnie brały udział w licznych kon-
kurencjach. Gromada wystawiła do oce-
ny wykonany na zbiórkach latawiec, któ-
ry został wyróżniony przez jury konkursu 
za walory estetyczne. Doceniono także kil-
ka wykonanych indywidualnie przez dzie-
ci latawców. Bardzo liczną grupę konkur-
sowiczów stanowiły latawce wykonane fa-
brycznie. Najbardziej ekscytującą częścią 
imprezy było prezentowanie swoich lataw-
ców w locie. Wśród uczestników konkur-
su na puszczanie latawca najbardziej wy-
różniła się Ania Czarnecka, zdobywając 
III miejsce w kategorii kl. 1-3 szkół pod-
stawowych.

Imprezę zakończyło Święto Pieczone-
go Ziemniaka i liczne konkursy, które od-
bywały się wokół ogniska rozpalonego na 
placu u podnóża skarpy sandomierskiej 
Starówki. Ta impreza przyniosła zuchom 
wiele wrażeń i pomogła posiąść podsta-
wową wiedzę dotyczącą zagadnień zwią-
zanych z lotnictwem, aerodynamiką oraz 
modelarstwem.

DOROTA ROGALA, 
MAŁGORZATA ZARODA, EWA BOKWA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO
SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

ŚRODKI W PEŁNI 
WYKORZYSTANE 

ZUCHY NA „FESTIWALU LATAWCA” W SANDOMIERZU
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

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

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

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

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

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

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

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

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

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

1. Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy uno-
si się w powietrzu i jest możliwość wdy-
chania jego włókien.
2. Włókienka azbestu są bardzo małe, nie-
widoczne dla oka i niewyczuwalne w do-
tyku, dlatego jedynym ostrzeżeniem dla 
człowieka jest świadomość zagrożenia.
3. Właściwe postępowanie skutecznie mi-
nimalizuje ryzyko.
4. Jeżeli w twoim domu lub posesji znajdu-
ją się wyroby zawierające azbest, to utrzy-
muj je w dobrym stanie technicznym. 
5. Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych 
wyrobów i sporządzaj ich ocenę według 
wzoru otrzymanego w Urzędzie Gminy 
w Klimontowie.
6. Jeśli wszystkie użytkowane wyroby za-
wierające azbest są w dobrym stanie, nie 
posiadają pęknięć, ułamań lub innych 
uszkodzeń, możesz nadal śmiało te wyro-
by użytkować.
7. Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby za-
wierające azbest przez ich pokrywanie od-
powiednimi farbami ochronnymi.
8. Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące 
się w twoim posiadaniu wyroby zawierają-
ce azbest są uszkodzone, popękane lub wi-
doczna jest erozja ich powierzchni, to powi-
nieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby.
9. Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest najlepiej zlecić firmie posiadającej 
stosowne uprawnienia i doświadczenie.

10. Najistotniejsze podczas usuwania azbe-
stu jest stosowanie zasad obniżających pyle-
nie poprzez nawilżanie wyrobu przed oraz 
w trakcie demontażu, wykluczenie w miarę 
możliwości obróbki mechanicznej demon-
towanego wyrobu, nie posługiwanie się na-
rzędziami elektrycznymi (jak piły, wiertar-
ki) ale narzędziami ręcznymi, demontowa-
nie elementów w całości, nie łamanie płyt 
oraz szczelne opakowanie usuniętych wy-
robów.
11. Pamiętaj, że zdemontowane wyroby za-
wierające azbest są odpadami niebezpiecz-
nymi i zakazane jest powtórne ich użycie.
12. Składowanie odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest dopuszczalne 
jest tylko na przeznaczonych do tego celu 
składowiskach.
Uwaga!
Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów za-
wierających azbest zapewnia bezpieczeń-
stwo przez ok. 30 lat. Potem stan technicz-
ny większości z nich będzie nieuchronnie 
pogarszał się. Dlatego jedynym sposobem 
wykluczenia niebezpieczeństwa związane-
go z azbestem jest jego stopniowe usuwa-
nie z naszego otoczenia. Prace te, zgodnie 
z obowiązującym od 14 maja 2002 r. Pro-
gramem usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest stosowanych na tery-
torium Polski, powinny zostać zakończo-
ne do 2032 r.

INFORMATOR O BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIU 
ORAZ USUWANIU WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim ana-
liza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedago-
ga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolne-
go życia. 

Zadania ogólno wychowawcze.
Największą wartością, której są podporządkowane wszelkie po-

czynania pedagoga, jest dziecko i jego dobro. Obserwując rozwój 
indywidualny każdego dziecka, a także organizując działalność 
opiekuńczo-wychowawczą, pedagog powinien dobrze się oriento-
wać w uwarunkowaniach procesów wychowawczych i czynnikach 
kształtujących osobowość. Może wtedy przeciwdziałać ujemnym 
wpływom i wykorzystać dodatnie.

Szczególną opieką otaczani są uczniowie klas I, którzy aklima-
tyzują się w nowej szkole, codziennie stykają się z nowymi wyzwa-
niami, starają się stworzyć zgrane zespoły klasowe. Pedagog odbył 
spotkania integracyjne ze wszystkimi klasami I.

W ramach zadań ogólno wychowawczych organizuje również 
spotkania dyskusyjne z pozostałą młodzieżą, kształtowanie bo-
wiem poglądów i przekonań odgrywa w wychowaniu dzieci i mło-
dzieży ważną rolę. W skład zadań ogólno wychowawczych, których 
realizacją zajmuje się pedagog szkolny, wchodzi pomoc uczniom 
w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia się.

Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna
Jednostka, jej potrzeby oraz problemy są najistotniejszym 

wyznacznikiem pracy pedagoga. Jest ich tak dużo, jak dużo jest 
uczniów w szkole. Każdego z nich cechuje bowiem odrębna oso-
bowość, charakter i temperament. Zadaniem pedagoga jest kom-
pensowanie braków i niedociągnięć rodziny, które wpływają na 
jednostkę. Obecnie często dzieje się tak, że rodzina nie zaspoka-
ja wszystkich potrzeb dziecka, nie potrafi wniknąć w jego psychi-
kę, nie ma czasu na zajmowanie się nim, jest pełna konfliktów, pa-
nuje w niej napięta atmosfera, a rodzice niekiedy nie potrafią pora-
dzić sobie z dzieckiem w trudnej sytuacji. Nowe realia spowodowa-
ły ciągłe zmiany miejsca zatrudnienia rodziców, zubożenie społe-
czeństwa, łatwiejszy dostęp do środków odurzających, rosnącą pa-
tologię społeczną.

Pedagog zajmuje się niekorzystnymi dla uczniów zjawiskami, 
takimi jak: depresje, nerwice czy stany lękowe. Docieka ich przy-
czyn i stara się podjąć odpowiednie środki zaradcze, które eliminu-
ją niepożądane sytuacje i stany uniemożliwiające dzieciom i mło-
dzieży prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Po-
nadto pedagog udziela pomocy uczniom w likwidowaniu napięć 

psychicznych powstałych na tle konfliktów rodzinnych oraz niepo-
wodzeń szkolnych. Bywa rzecznikiem praw ucznia podczas kon-
fliktów. Pedagog szkolny zajmuje się również niekorzystnymi zja-
wiskami, takimi jak: alkoholizm, narkomania i nikotynizm.

Szczególną opieką pedagog otacza uczniów drugorocznych, 
sprawiających problemy wychowawcze oraz mających trudności 
w nauce. Organizował spotkania i dyskusje z nimi, uświadamiał im 
konsekwencje złego zachowania, wagarowania. 

Praca korekcyjno-wyrównawcza
W każdej szkole lub nawet klasie można spotkać uczniów, któ-

rzy mają braki w wiadomościach szkolnych lub napotykają trudno-
ści w nauce. Rola pedagoga szkolnego w takich przypadkach spro-
wadza się do organizowania odpowiedniej pomocy w postaci grup 
wyrównawczych. Coraz lepsze narzędzia diagnozy i terapii pozwa-
lają na wyłonienie tych dzieci i zastosowanie wobec nich odpo-
wiednich metod pracy.

Istotnym elementem w pracy pedagoga szkolnego jest organizo-
wanie różnych form terapii zajęciowej z uczniami z objawami nie-
dostosowania społecznego.

Profilaktyka wychowawcza
W skład zadań profilaktyki wychowawczej wchodzą działania 

zapobiegające niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu 
się ludzi. Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego rozpo-
częła się od zapoznania się z sytuacją wychowawczą w poszczegól-
nych klasach, a następnie sporządzenia ewidencji uczniów, którzy 
mają trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze, potrze-
bują pomocy materialnej itp.

Wśród zadań dotyczących profilaktyki wychowawczej można 
również umieścić udzielanie wychowawcom i nauczycielom pomo-
cy w ich pracy dydaktyczno- wychowawczej.

W działalności profilaktycznej, którą podejmuje pedagog na te-
renie szkoły, nie można zapomnieć o współpracy z organizacjami 
młodzieżowymi w dziedzinie wspólnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

    Pedagog szkolny spełnia, więc znaczącą rolę w życiu szkoły, 
a zwłaszcza w realizacji programu wychowawczego szkoły. Poma-
ga i współuczestniczy w rozwiązywaniu trudnych problemów wy-
chowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych po-
staw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć 
uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami 
dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego poko-
lenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w ramach 

działania „Wszechstronny rozwój oraz wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży”, od 1 września w Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie jest zatrudniony pedagog szkolny mgr Anna Wójcik.

Zarząd LKS Klimontowianka 
w Klimontowie podaje do wiadomo-
ści że w ramach projektu PPWOW – 
Program Integracji Społecznej pro-
wadzi treningi dla dzieci w wieku od 
7 do 12 lat. Treningi odbywały się od 
września br. w każdy poniedziałek 
i czwartek o godz 1700.

Od listopada – ze względu na wa-
runki atmosferyczne i zmianę czasu – 
zajęcia odbywają się w hali sportowej 
Gimnazjum im Papieża Jana Pawła 
II w Klimontowie (ponad 40 uczestni-
ków). W czasie trwania projektu dru-
żyna trenowała na boisku LKS Kli-
montowianka Klimontów i rozgrywa-
ła mecze w rozgrywkach klasy „A” 
trampkarzy. Ponadto odbywają się 
zajęcia z historii i teorii piłki nożnej.
Ponad 40 młodym adeptom sztuki pił-
karskiej zorganizowano 29 paździer-
nika wycieczkę na mecz II Ligi KSZO 
Ostrowiec – Start Otwock, gdzie dru-
żyna gospodarzy wygrała 5-1.

Klub Sportowy LKS Klimonto-
wianka w Klimontowie w dalszym 
ciągu przyjmuje zapisy chłopców do 
sekcji piłkarskiej.

Ze sportowym pozdrowieniem 
ZARZĄD LKS KLIMONTOWIANKA



GŁOS KLIMONTOWA

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego odbył się 14 września br. I Marszo-
bieg Świętokrzyski. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie wzięli udział w tej imprezie.

W kategorii dziewcząt szkół podstawowych nasze uczennice zajęły miejsca:
• II miejsce – Agnieszka Pawlik, klasa V c
• VIII  miejsce – Katarzyna Banaś, kl. VI c
• IX miejsce – Amanda Nowak, kl. VI b

W kategorii chłopców szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli miejsca:
• VIII miejsce – Mariusz Nowak, kl. VI b
• IX miejsce – Mateusz Pawlik, kl. VI c

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali na odcinku 2200 m. Puchary i medale wręczali: 
J. E. Biskup Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Andrzej Dzięga oraz Wiceminister 
Sportu i Turystyki Zbigniew Pacelt.

„¯YCIE SZKOLNE NA SPORTOWO”
Natomiast 21 września 2008 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzię-

li udział w VII BIEGU ZDROJOWYM zorganizowanym przez Klub Sportowy SŁO-
NECZKO w Busku Zdroju.

W kategorii dziewcząt szkół podstawowych nasze uczennice zajęły miejsca:

Klasy I-II na dystansie 400 m:
• II miejsce – Aleksandra Pałka, kl. I c

Klasy III-IV na dystansie 600 m:
• I miejsce – Olga Ormowska, klasa IV a
• IV miejsce – Katarzyna Adamczak, klasa IV a

Klasy V-VI na dystansie 800 m:
• IV  miejsce – Agnieszka Pawlik, klasa V c
• IV  miejsce – Amanda Nowak, klasa VI b
• V miejsce – Małgorzata Sudy, klasa V c

W kategorii chłopców szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli miejsca:

Klasy I-II na dystansie 400 m:
• I miejsce – Jakub Margiel, klasa II c

Klasy III-IV na dystansie 600 m:
• II miejsce – Kewin Pyza, klasa IV c
• III miejsce – Arkadiusz Stępień, klasa III c
• V miejsce – Dawid Jońca, klasa IIIc
• VII miejsce – Maciej Niekurzak, klasa IIIa

Klasy V-VI na dystansie 800m:
• VI miejsce – Mariusz Nowak, klasa VIb
• VII miejsce – Piotr Nowak, klasa VIb
• VIII miejsce – Kamil Arczyński, klasa VIb

W obu imprezach mogliśmy mogliśmy wziąć udział dzięki zaangażowaniu w życie 
sportowe naszej szkoły oraz udzielaną nam pomoc finansową przez Wójta Gminy Klimon-
tów Ryszarda Bienia. Serdecznie dziękujemy.

Opiekunami obu imprez byli: Cezary Pyszczek, Alicja Szemraj oraz Marek Bargiel.


