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jarmark 
na św. Jacka

15 sierpnia:
dożynki powiatu

sandomierskiego

16 sierpnia:
festyn

handlowo-rozrywkowy

17 sierpnia:
odpust

na św. jacka

program imprez 
na ostatniejstronie

17 sierpnia obchodzimy wspomnienie św. Jacka. W kościele klasztornym przeżywamy odpust ku czci 
Patrona tej pięknej i zabytkowej świątyni.  Św. Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, 
w 1183 roku. Był synem szlachetnego rodu Odrowążów. Był znakomitym kaznodzieją i misjonarzem, repre-
zentującym godnie pierwszych polskich dominikanów. Wkładał wiele wysiłku w to, aby ukazać swoim ro-
dakom prawdziwe wartości autentycznego chrześcijaństwa. Był duszpasterzem w szerokim tego słowa zna-
czeniu, wrażliwym na ludzkie potrzeby i bolączki. Studiował, głosił kazania, słuchał spowiedzi, nawiedzał 
chorych. Służył bliźnim słowem, czynem i przykładem. Zmarł w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny 15 sierpnia 1257 r. Papież Klemens VIII zaliczył Jacka w poczet świętych 17 kwietnia 1594 r.

Św. Jacek Odrowąż jako jedyny Polak został uwieczniony wśród rzeźb przedstawiających świętych, 
stojących na kolumnadzie wokół Placu Św. Piotra w Rzymie. Uwiecznił go na swych obrazach El Greco. 
Według legendy, w 1241 roku, gdy napadli na Kijów Tatarzy, w mieście zapanowała panika. Jacek odpra-
wiał w tym czasie Mszę św. Jeden z braci wpadł w pewnej chwili do świątyni i krzyknął, aby uciekali. Ja-
cek zabrał Najświętszy Sakrament i z innymi braćmi gotował się do ucieczki. Gdy wychodził ze świąty-
ni, usłyszał głos Maryi, proszący, aby nie zostawiał Jej samej. Jacek wrócił do świątyni i wziął figurę Naj-
świętszej Maryi Panny, która nagle stała się niewiarygodnie lekka. Przeniósł w ten sposób figurę do Kra-
kowa, gdzie odzyskała pierwotny ciężar.

PATRON JARMARKU 
ZAPRASZA I DZIĘKUJE

Zapraszając wszystkich na uroczystości odpustowe, szczególnie na uroczysta sumę o godz. 12:00 połą-
czoną z modlitwami do św. Jacka i koncertem muzyki poważnej, pragnę gorąco podziękować wszystkim, 
którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym troszczą się o kościół i klasztor, przed wejściem, które-
go stoi figura św. Jacka i wita wszystkich zdążających do świątyni. Dziękuję Radnym Gminy Klimontów 
i Urzędowi Gminy za przekazaną dotację na kontynuowanie remontu klasztoru. Serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim Ofiarodawcom indywidualnym i Kółkom Różańcowym, dzięki którym prowadzona jest reno-
wacja feretronu Bractwa Różańcowego.

Pragnę poinformować, ze na korytarzu klasztornym zostały umieszczone tabliczki z nazwiskami ofia-
rodawców i dobroczyńców Zespołu Klasztornego Podominikańskiego od 2008 roku. Wszyscy, którzy ofia-
rują 1000 zł i więcej są uwieczniani na takich tabliczkach. Od tego roku będzie można przekazać 1% po-
datku na klasztor – KRS 0000301919.

Jarmark na św. Jacka to również okazja do zbierania funduszy na renowację klasztoru i kościoła. Można 
to uczynić dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”, Akcji Katolickiej i wielu ludzi dobrej woli. 
Zapraszam do włączenia się w prace Stowarzyszenia. Przecież to nasze wspólne dobro.

Zapraszam do wzięcia udziału w loterii, gdzie każdy los wygrywa i na koniec dnia można wylosować 
atrakcyjną nagrodę. Proszę również o pomoc przy organizacji zbierania funduszy w czasie tegorocznych 
jarmarków.

Dziękując za wszelką życzliwość, wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców kościoła i klasztory pole-
cam w modlitwie przez wstawiennictwo św. Jacka.

Z poważaniem – ks. Czesław Gumieniak

klimontów

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie przypomina, że od 

1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy 
ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 
obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. 
zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 
1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. 
w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej 
do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia 
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, 
poz. 1234).

Podstawa prawna:
– art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
– art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

ZAPROSZENIE
Urząd Gminy w Klimontowie 

i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Klimontowie 

zapraszają mieszkańców na minirecital organowy 

w wykonaniu Tomasza Drewniaka 
– organisty Parafii  Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina 

w Błażowej woj. pokarpackie, 
uczestnika XXXVI Międzynarodowego Balu Wysokich

Recital „Preludie Jana Sebastiana Bacha” 

odbędzie się 13 sierpnia 2011 r. (w sobotę) o godz 12:30 

w kościele parafialnym pw. Józefa w Klimontowie

Zorganizowana grupa młodzieży z gminy Klimontów i okolic na cze-
le z opiekunami: Krzysztofem Dywanem, Dominikiem Skórskim oraz 
Martą Marczewską wyjechała 19 lipca br. na 6-dniowy wypoczynek. 
Był to biwak o charakterze wypoczynkowo–krajoznawczo–sportowym 
w Przebrnie, w bazie Hufca Sandomierz. Grupa przyłączyła się do II tur-
nusu obozu organizowanego przez ZHP Sandomierz. Warto dodać, że był 
to pierwszy tego typu wyjazd organizowany na terenie naszej gminy.

Wyjazd zaplanowany był na godzinę 21. Podróż przebiegła szybko i bez 
żadnych zbędnych komplikacji. Pogoda niestety zaskoczyła i kiedy byliśmy 
już na miejscu zaczął padać deszcz, lecz szczęśliwie popołudniem słońce 
wyszło zza chmur i udaliśmy się na spacer brzegiem morza.

Podczas następnych dni wstawaliśmy o godzinie 8, by wziąć udział 
w zaprawie porannej w postaci biegu na plażę i kilku ćwiczeń, które po-
magały nam dobrze się rozbudzić. Zaraz po apelu porannym o godzinie 10 
wychodziliśmy nad morze, by korzystać ze słońca, które pięknie świeciło 
każdego dnia. W godzinach popołudniowych organizowane były rozmaite 
zabawy sportowe i rekreacyjne jak np. Bieg Obozowicza, podczas którego 
każdy zastęp musiał wykonywać zadania, jak ułożenie okrzyku, wrzucenie 
szyszki do wiszącego na sznurku wiaderka czy zaśpiewanie piosenki. Wie-
czorami braliśmy udział w ogniskach i zabawach, czyli tzw. pląsach. Na za-
kończenie każdego dnia stawaliśmy w kręgu, śpiewaliśmy piosenkę i prze-
kazywaliśmy sobie iskierkę w postaci harcerskiego pozdrowienia Czuwaj.

W sobotę – 23 lipca – odbyła się wycieczka do Fromborka. Wszyscy 
wstaliśmy wcześnie rano, by plażą dotrzeć do Krynicy Morskiej skąd wy-
ruszyliśmy na rejs statkiem przez Zalew Wiślany. We Fromborku zwie-
dziliśmy Bazylikę Archikatedralną pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła oraz uczestniczyliśmy 
w seansie astronomicznym w tamtejszym planetarium. Po czasie wolnym 
wróciliśmy na Mierzeję Wiślaną, także statkiem.

W niedzielę wieczorem zostaliśmy zaprowadzeni nad brzeg morza 
gdzie odbyło się mianowanie na Wilka Morskiego i chrzest, podczas któ-
rego każdy otrzymywał patent bosmański i był wrzucany do wody.

Poniedziałek – 25 lipca – był dniem pakowania się i pożegnań z kole-
gami i koleżankami z obozu. Wieczorem odbył się nasz ostatni apel, po 
którym w rytmie piosenki ruszyliśmy do autokaru.

Podczas trwania biwaku odbywały się rozmaite konkursy jak np. kon-
kurs na czystość czy na najoryginalniejszy totem, mający nawiązywać do 
wcześniej wybranej nazwy zastępu. Jako, że byliśmy gośćmi Hufca San-
domierz, odbywaliśmy także warty na określonych stanowiskach. Wszy-
scy uczestnicy przeżyli niezapomniane chwile, które jeszcze długo będą 
wspominać.

Nasze wędrowanie, Nasze harcowanie, nasze śpiew ogranie 
dziej się dziej!

Jeszcze długa droga, Jeszcze ogień płonie, Jeszcze śpiewać mogę, 
Serce chce.

OLIWIA POTOCKA

PRZEBRNO, 

PRZEBRNO 

KOCHAMY CIĘ!
W związku z upływającą kadencją Zarzą-

du Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyj-
nej w budynku remizy OSP Pokrzywianka od-
był się 26 czerwca br. X Zjazd Gminny Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Klimon-
towie.

W zjeździe uczestniczyli: Wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sando-
mierzu – dh Waldemar Maruszczak, Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu 
st. kpt. mgr Adam Czajka i inspektor ds. Ochro-
ny Przeciwpożarowej UG w Klimontowie – Mał-
gorzata Kozieł–Karbownik.

Ponadto w zjeździe uczestniczyło 27 delega-
tów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Klimontów wybranych na ze-
braniach sprawozdawczo-wyborczych. W trakcie 
Zjazdu dokonano wyboru nowego Zarządu Od-
działu Gminnego, Komisji Rewizyjnej, delegatów 
na Zjazd Powiatowy Związku oraz przedstawicie-
li do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Po ukonstytuowaniu się w trakcie Zjazdu Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kli-
montowie jego skład na kolejną kadencje przed-
stawia się następująco:
• prezes –  Mirosław Kwapiński;
• wiceprezesi – Robert Orłowski, 
        Bogusław Pawlik,
        Andrzej Sośniak;
• komendant gminny –  Wiesław Kwiecień;
• z-cy komendanta –   Tadeusz Rozmysłowski,
           Mirosław Bełczowski;
• sekretarz –  Janusz Gronek;
• skarbnik –  Stanisław Bajur.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
• przewodniczący – Cezary Luzak;
• wiceprzewodniczący – Jerzy Cichoń;
• sekretarz – Tadeusz Bajur.

Dokonano także wyborów delegatów na Zjazd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu, 
którymi zostali: Jerzy Cichoń, Marian Kwapiń-
ski, Andrzej Górski, Grzegorz Mucha.

Przedstawicielami Zarządu OG ZOSP do Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Sandomie-
rzu wybrani zostali: Mirosław Kwapiński, Wie-
sław Kwiecień, Waldemar Maruszak.

ZJAZD 
GMINNEGO 
ZWIĄZKU 

OSP 
W KLIMONTOWIE

Na boisku w Pęchowie odbył się 10 lip-
ca br. festyn rodzinny pod nazwą „Wakacje 
w moim sołectwie”, zorganizowany przez rad-
nego Marka Goździewskiego, sołtys Jolan-
tę Wiatrowską i pęchowskie Koło Gospodyń 
Wiejskich. 

Rozpoczynając imprezę radny podziękował 
władzom gminy, a w szczególności Wójtowi Ry-
szardowi Bieniowi, a także sponsorom imprezy: 
Dariuszowi i Kazimierzowi Kubikom z firmy 
DARIO oraz Andrzejowi i Dorocie Goździew-
skim z firmy KON-KAR – za wsparcie finanso-
we i organizacyjne.

Spotkanie rozpoczęto zawodami sportowy-
mi dla najmłodszych mieszkańców i kolejno dla 
wszystkich grup wiekowych. Zawody poprowa-
dził Krzysztof Dywan. Wszystkim zawodni-
kom rozdano nagrody zakupione dzięki wspar-
ciu Urzędu Gminy i sponsorów.

Swą obecność zaznaczyły panie z Pęchow-
skiego Koła Gospodyń Wiejskich, które czę-
stowały przybyłych gości własnymi wypiekami 
oraz kiełbasą i kaszanką z grilla. 

Dla miłośników piłki nożnej sportowych 
emocji dostarczył mecz pomiędzy OLBOYS Kli-
montów a drużyną dorosłej młodzieży z Pęcho-
wa. Mecz zakończył się zwycięstwem OLBOY-
SÓW. Nagrodą dla zwyciężonych i przegranych 
było piwo i kiełbaski. 

Po zakończonym meczu odbyły się gry 
i zabawy dla dzieci prowadzone przez GOK 
Klimontów, a część dla najmłodszych zakoń-
czyła się dyskoteką dla maluchów. Nieplano-
waną atrakcją dla dzieci były przejażdżki me-
leksem, które zapewnił dzieciom Marek Go-
rycki.

Muzyczną część imprezy stanowił występ 
KAPELI Z GOŹLIC. Grany repertuar starych 
przebojów sprawił, że parkiet zapełnił się tań-
czącymi parami, głównie starszej części miesz-
kańców Pęchowa. 

Festyn zakończyła dyskoteka pod gwiazda-
mi, prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury 
z Klimontowa. Grane przeboje i ciepły letni wie-
czór przyciągnął szerokie grono młodzieży z Pę-
chowa i okolicznych miejscowości.

WAKACJE 

W MOIM

SOŁECTWIE
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NIEBEZPIECZNE 

ODPADY 

ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZYCH DOMACH 

– CO Z NIMI ROBIĆ?

W bibliotece szkolnej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II odbyło się 17 czerwca br. podsumowanie 
I Powiatowego Konkursu pt. ,,Katyń – Pamiętajmy!’’. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i wrażli-
wości uczniów na temat II wojny światowej, losów żołnierzy polskich i ich rodzin pod okupacją sowiecką, po-
przez wykonanie pracy plastycznej, literackiej lub pamiątkowej kartki zgodnej z hasłem konkursu ,,Katyń – 
musimy wybaczyć, ale nie wolno nam zapomnieć’’.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. Konkurs skierowany 
był dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu sandomierskiego. Pierwsza edycja mogła poszczycić się niemal 
wzorową frekwencją – do konkursu przystąpiło 15 osób.

W kategorii literackiej pierwsze miejsce zajęły ex aequo uczennica klasy IIIe naszego gimnazjum Zuzan-
na Kusal oraz uczennica gimnazjum w Lipniku Dominika Jarosz, na drugim miejscu uplasowała się Joan-
na Reczek z Łoniowa, natomiast na trzecim Wioletta Słapek, uczennica klasy Ic. Wyróżnienia zostały przy-
znane Monice Figacz, Annie Urbańskiej oraz Sarze Pawelec z Łoniowa.

W kategorii plastycznej pierwsze miejsce zostało przyznane Patrycji Kapuścińskiej z Łoniowa, podwój-
ne drugie miejsce przypadło Dominikowi Wójcikowi, uczniowi klasy Ia oraz Oldze Behrendt z Lipnika, 
a trzecie miejsce Agnieszce Kordyce z Chobrzan i Katarzynie Toś z Łoniowa.

W ostatniej, najbardziej oryginalnej kategorii, a mianowicie na kartkę pamiątkową wykonaną metodą gra-
fiki komputerowej zwycięstwo odniosły uczennice naszego gimnazjum Wioletta Słapek z klasy Ic oraz Oli-
wia Potocka z klasy IIc, które zajęły ex aequo pierwsze miejsce, natomiast drugie miejsce zajął Kamil Maj 
z Łoniowa, a trzecie Karol Pyśniak, uczeń klasy IId Gimnazjum w Klimontowie.

Podsumowanie konkursu odbyło się w miłej atmosferze. Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz szko-
łom, które wzięły udział w konkursie zostały wręczone nagrody, upominki i podziękowania.

Koordynatorzy konkursu serdecznie dziękują Wójtowi Ryszardowi Bieniowi za życzliwość i patronat nad 
konkursem oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie zakupu na-
gród dla uczestników konkursu.

BARBARA BZDYRA I ANETA KWIECIEŃ

NAUCZYCIELKI GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

ROZSTRZYGNIĘCIE 
I POWIATOWEGO KONKURSU

Na co dzień używamy wielu sprzętów 
i urządzeń, które po zakończeniu ich eks-
ploatacji, stają się odpadami niebezpieczny-
mi. Co to za przedmioty?

– To wszelkie urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne, a więc te, które włącza-
my do kontaktu albo działają na baterie – 
mówi Marta Szczecińska, prezes Fundacji 
Odzyskaj Środowisko – To także baterie czy 
samochody wycofane z eksploatacji.

Nawet niewinna zabawka, elektryczna 
szczoteczka do zębów czy telefon komór-
kowy, zawierają toksyczne substancje! To 
dlatego ze sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym, a także ze starymi lub nie-
sprawnymi samochodami, należy postępo-
wać w sposób szczególny. Jeśli nie zastosu-
jemy się do przepisów, to grożą nam wyso-
kie kary grzywny, ale co gorsza zatruwamy 
środowisko i własne zdrowie. Jak więc bez-
piecznie pozbyć się takich odpadów?

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektro-
niczny (ZSEE) najlepiej oddać do specjal-
nych punktów zbiórki, podczas akcji zbie-
rania tzw. mobilnych zbiórek (wystawek) 

czy też kupując nowy sprzęt, stary możemy 
oddać do sklepu (obowiązuje zasada 1:1). 
Z kolei samochody wycofane z eksploatacji 
(stare, niesprawne lub po wypadku) powin-
niśmy sprzedać wyłącznie do legalnej stacji 
demontażu pojazdów. Dlaczego właśnie do 
takich miejsc powinny trafić zużyte sprzęty 
czy stare auta?

– Przekazanie tych odpadów do właści-
wych miejsc, pozwala na odzyskanie ponad 
80 % surowców oraz na utylizację substan-
cji toksycznych – wyjaśnia Marta Szcze-
cińska – Dzięki temu postępujemy zgod-
nie z prawem oraz chronimy własne zdro-
wie, dbamy o zasoby surowców oraz środo-
wisko.

Więcej informacji na temat zasad i moż-
liwości oddawania ZSEE na stronie interne-
towej www.odzyskajsrodowisko.pl lub pod 
nr telefonu 41 34 336 35.

FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO

ARTYKUŁ PRZYGOTOWANO W RAMACH 
KAMPANII ŚWIADOMOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ.

KAMPANIA UZYSKAŁA PATRONAT 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, 

TVP KIELCE, ECHA DNIA ORAZ PORTALU E-ODPADY.COM

ŚWIADOMOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ

„KATYŃ – PAMIETAJMY!”
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Przedszkole Sióstr Imienia Jezus zorganizowało 8  czerw-
ca br. konkurs recytatorski „Brzechwa Dzieciom”, w któ-
rym udział wzięły dzieci w wieku 5-6 lat z terenu gminy 
Klimontów. Konkurs odbył się na sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej w Klimontowie. Licznie przybyłych gości: 
rodziców dzieci, przedszkolaków i komisję konkursową ser-
decznie przywitała dyrektor Elżbieta Czajkowska.

Celem konkursu było:
– popularyzowanie twórczości Brzechwy,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– zainteresowanie uczniów poezją,
– zachęcanie do występów na scenie,
– prezentacja umiejętności dzieci,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez dzieci wy-
branego utworu Jana Brzechwy i zaprezentowaniu go 
przed publicznością i jury. W konkursie wzięło udział 
ok. 40 dzieci. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
i dyplomy. Dzieci pięknie recytowały wybrane przez sie-
bie bajki oraz prezentowały się w wykonanych przez sie-
bie strojach.

Prezentacja przygotowanych przez dzieci utworów mile 
zaskoczyła zarówno jury, jak i zgromadzoną na sali gimna-
stycznej publiczność. Komisja konkursowa długo naradza-
ła się, komu przyznać pierwsze miejsce. Ostatecznie przy-
znano dziesięć równorzędnych pierwszych miejsc oraz 
dziesięć wyróżnień. Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy.

Swoje podziękowanie za zorganizowanie konkur-
su i ufundowanie wspaniałych nagród wyraziła dyrektor 
Barbara Bilska. Pani Dyrektor pogratulowała organizato-
rom niezwykle sprawnej organizacji i wysokiego poziomu 
spotkania. Wyraziła nadzieję, aby w przyszłości podob-
ne konkursy były organizowane. Natomiast Przedszkole 
Sióstr Imienia Jezus składa gorące podziękowania Dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Klimontowie za życzliwość i go-
rące przyjęcie uczestników i publiczności, rodzicom i dzie-
ciom za duże zaangażowanie w naukę tekstu i wykonanie 
przebrania, komisji konkursowej za obiektywizm i kom-
petencje, a Tomaszowi Ferensowi za stworzenie milej at-
mosfery zabawy.

S. JOANNA BARTOSZCZYK

DZIECI – BRZECHWIE
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W Przedszkolu Sióstr Imienia Jezus 19 czerwca br. odbył 
się Dzień Rodziny. W tradycji naszego przedszkola rozpoczy-
namy go uroczystą Mszą Świętą, którą celebrował i homilię 
wygłosił ks. infułat Adam Nowak. Wśród  przybyłych gości 
był także Zastępca Wójta Adam Przybylski z małżonką. Po 
uroczystej liturgii nasi przedszkolacy zaprezentowali swoje 
umiejętności w specjalnie przygotowanym bloku artystyc-
znym. Pierwsza część poświęcona była dniu ojca, w dalszej 
zaś części dzieci wcieliły się w role bohaterów bajki Kop-
ciuszek. O tym, że udało się im całkiem nieźle, świadczyły 
między innymi ich uśmiechnięte buzie oraz wzruszenie na 
twarzy rodziców.

Pogoda nie sprzyjała świętowaniu Dnia Rodziny ale at-
mosfera wśród gości była ciepła, a nawet chwilami gorąca. 
A to dlatego, że zorganizowaliśmy rodzinne zawody spor-
towe pod hasłem „Mamo, tato żyjmy zdrowo i ciesz-
my się sobą”. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy 
mogliśmy zakupić nagrody i słodycze. Zawody sportowe 
były doskonałą okazją do promowania zdrowego stylu życia 
poprzez dostarczenie rodzinie przykładów i pomysłów na 
wspólne spędzanie wolnego czasu oraz dawały możliwość 
kształtowania u dzieci poczucia własnej wartości, 
umiejętności współdziałania w grupie oraz radości ze 
wspólnej zabawy. Na zakończenie każdej konkurencji dzie-
ci otrzymały nagrody co jeszcze bardziej motywowało je do 
podejmowania kolejnych wyzwań i  rywalizacji.

Bardzo ważnym działaniem w ramach zaplanowanej ak-
cji uświadamiania dzieci o znaczeniu zdrowego stylu życia 
i szkodliwym wpływie alkoholu na organizm człowieka 
było zorganizowanie  spotkania z lekarzem. W czwart-
ek poprzedzający dzień rodziny doktor Elżbieta Kilar-
ska mówiła dzieciom o działaniach promujących zdrowy 
sposób życia.

Okres przedszkolny jest bardzo ważnym etapem 
w kształtowaniu prozdrowotnych nawyków dziec-
ka oraz jego stosunku do środowiska społecznego. Bu-
dowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację 
oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale 
i „odpowiedzialności” za własne zdrowie. Wiek przedsz-
kolny jest zatem okresem decydującym w kształtowaniu 
przyzwyczajeń, jest podstawą przyszłego stylu życia. Dlat-
ego wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim, którzy po-
mogli nam zorganizować akcję pod hasłem „Mamo, tato, 
żyjmy zdrowo i cieszmy się sobą”.

Mamy nadzieję, że to posłuży dzieciom  przygotować 
się do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu teraz 
i w przyszłości.

„DZIEŃ RODZINY” W PRZEDSZKOLU
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Śmiech, zabawa, muzyka, konkursy, nagrody, a przy 
tym wiele wrażeń i niezapomnianych wspomnień. Tak 
w jednym zdaniu można określić zorganizowany 12 czerw-
ca br. w Zakrzowie Dzień Dziecka.

Według planu uroczystość rozpoczęła się o godz. 1600. 
Gości i wszystkich przybyłych przywitał Grzegorz Mucha 
– sołtys sołectwa Zakrzów. Kilka słów powiedzieli rów-
nież: Henryk Kozioł – radny gminy Klimontów oraz Piotr 
Lipiński – Sekretarz Gminy Klimontów. Przybył również 
Władysław Kaniewski – Przewodniczący Gminnej Komi-
sji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po części oficjalnej nastąpiła ta najbardziej oczekiwa-
na część, czyli wiele atrakcji dla milusińskich, prowadzo-
na przez Olgę Piórkowską i Joannę Ozdobę. Rozpoczę-
ła się od konkursu plastycznego, w którym udział wzięły 
przedszkolaki jak i starsze dzieciaki. Tematem dzieł przed-
szkolaków były ,,Zwierzaki cudaki’’, a starszaki wykony-
wały swoje prace pod temat ,,Wakacje na wsi’’. Uczestnicy 
dali z siebie wszystko, prace były naprawdę pomysłowe, ko-
lorowe i ciekawe, dzięki czemu ich autorzy zostali należy-
cie wynagrodzeni.

A potem, a potem było coś dla przyszłych strażaków. 
Kto chciał choć przez chwilę poczuć się dzielnym straża-
kiem mógł wziąć udział w Konkursie Hydronetek. Udział 
brali zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, ograniczenia 
wiekowego też nie było. Konkurs polegał na tym, że para 
musiała ze sobą współpracować, rolę były podzielone, star-
szy zawodnik męczył się pompując, a młodszy musiał mieć 
celne oko, żeby dobrze wycelować tak, aby przewrócić 
wszystkie pachołki. Wygrały te osoby, które w najkrótszym 
czasie tego dokonały. Potem dużo frajdy sprawiło dziecia-
kom nie sam konkurs, lecz to, iż mogli poczuć się straża-
kiem przymierzając kask  i trzymając węża z wytryskają-
cą wodą. W przerwie zachęceni przez sołtysa, mali i duzi, 
starsi i młodsi, czym prędzej udali się na bezpiecznie przy-
rządzane kiełbaski z grilla. A bezpieczne dlatego, że grillo-
waniem zajmowali się strażacy. 

Tak więc żadnych zmartwień nie było. ,,Sport to zdro-
wie!’’ – a że motto to jest ciągle aktualne rozpoczęły się 
Konkurencje Sportowe, prowadzone przez Krzysztofa Dy-
wana. Po pierwsze zostały sprawdzone umiejętności przed-
szkolaków w strzelaniu do bramki minihokejowej. Choć nie 
zawsze każdy strzał był celny to nikt się nie musiał martwić, 
wystarczyło pomyśleć – nagrody pocieszenia i tak będą!

Podbijać! Byle nie oczy – swoim przeciwnikom... Za-
miast tracić czas na kłótnie lepiej sprawdzić swoje zdolno-
ści w podbijaniu piłki do tenisa rakietką. Oczywiście tak na 
wszelki wypadek rakietka jak i piłka była tylko jedna. Pod-
bijano tyle razy ile się udało.

Co było dalej? Dalej – Rzucano! – ale nie bez przyczy-
ny. Rzut woreczkiem do celu to kolejny konkurs. Szarfy, 
woreczek i uczestnicy to cały sekret na udany konkurs. Raz 
rzut się udał, raz nie, ważne by w nikogo nie rzucić i do-
brze się bawić.

Czego to organizatorzy nie wymyślą, jak nie rzucanie, 
strzelanie, podbijanie to znów – Slalom między pachołka-
mi, a żeby było trudniej, to w ręce kij do hokeja. Organi-
zatorzy utrudniali, a uczestnicy się nie poddawali i świet-
nie radę dawali.

Rzut piłką lekarską – udział brali gimnazjaliści i do-
rośli. Dorośli są czasami większymi dziećmi i również ba-
wić się potrafią.

Wieczorem można było się przekonać jak wygląda ga-
szenie pożaru. Strażacy z OSP Zakrzów przygotowali po-
kaz, który polegał na gaszeniu stogu palącej się słomy, 
dwoma prądami wody. Panika, strach. To najczęściej towa-
rzyszy niespodziewanemu wydarzeniu, jakim jest np. po-
żar czy wypadek. Najgorsza jednak jest niewiedza i wyni-
kająca z niej bezradność, dlatego tak ważne jest żeby każ-
dy znał Zasady Pierwszej Pomocy. Życie i zdrowie ludzi 
jest priorytetem, o czym nie zapomniano. Właśnie dlate-
go strażacy przygotowali drugi pokaz, dotyczący udziela-
nia pierwszej pomocy i postępowania, gdy dojdzie do po-
żaru czy wypadku.

Po tak ważnej nauce i ciekawych doświadczeniach roz-
dano medale za trzy pierwsze miejsca w konkurencjach 

sportowych i upominki wszystkim uczestnikom. Były tak-
że podziękowania Prezesa OSP Zakrzów za wspólną zaba-
wę i zaproszenie na dyskotekę. Trwała ona do późnych go-
dzin nocnych.

Podsumowując: Impreza udała się jak najbardziej, 
wszyscy świetnie się bawili, pogoda dopisała, nie zabra-
kło również niespodzianek, jak np. żaba, która też chcąc 
brać udział w konkursie hydronetek, stała się najgorszym 
przeciwnikiem. Uroczystość ta pozwoliła dzieciom na 
miłą zabawę wśród znajomych, a dorosłym przypomnieć 
sobie jak to oni byli dzieciakami oraz to, iż dzieci są naj-
ważniejsze.

Organizatorzy pragną podziękować: OSP Zakrzów za 
pomoc finansową oraz pomoc w przygotowaniach, miesz-

kańcom i paniom gospodyniom za przepyszne ciasto. Gmin-
nej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za wsparcie finansowe oraz jej Przewodniczącemu Włady-
sławowi Kaniewskiemu za przybycie. Państwu Przytu-
łom, właścicielom sklepu ,,Arkadia’’ za ufundowanie ma-
teriałów na konkurs plastyczny, Wioletcie Uchańskiej – 
sklep ,,1001 drobiazgów’’ oraz Wiesławie Bonarek za za-
bawki i upominki. Przemysławowi Zieji – sklep ,,Siódem-
ka’’ za słodycze oraz paniom z OPS za zakup czekolad dla 
dzieci. Dziękujemy również Marcinowi Śledziowi za udo-
stępnienie sprzętu oraz Tomaszowi i Piotrowi Ferensom 
za umilanie czasu muzyką.

Sołtys i Rada Sołecka Zakrzów
OPRAC.: EWA KOZIOŁ

DZIEŃ 
DZIECKA 

W ZAKRZOWIE
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Tradycyjnie od kilku lat w okresie let-
nim w sołectwie Śniekozy odbywają się 
spotkania na boisku sportowym. Promują 
one zdrowy styl życia. Dzięki dofinanso-
waniu przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Kli-
montowie 10 lipca br. odbyło się spotka-
nie pod hasłem ,,Nałóg to wróg, życie to 
dar”. Na spotkanie licznie przybyli miesz-
kańcy Śniekóz, jak również sąsiednich so-
łectw. Młodzież sołectwa Śniekozy przed-
stawiła dla przybyłych gości program arty-
styczny. Przygotowała ona między innymi 
piosenkę ,,To ja, nałóg się nazywam”, do 
której słowa sama napisała:

JÓZEFA WITCZAK

Dolino ma rodzona, cichym snem w kwiaty spowita.
Z poszumem łanów złocistych, kłosem pszenicy i żyta.
O jaki sen Twój spokojny, wzgórzami opasany.
Księżyc Cię z góry pilnuje – krajobraz malowany.
Malują Cię gwiazdy z wysoka o ty niebieskooka,
dolino ma szeroka.
A gdy odmrużysz swe oko
ku wzgórzom spoglądasz wysoko
I szukasz słońca na niebie,
czy wcześniej wstało dla Ciebie.
Już zamienione spojrzenia o czegóż Ci więcej potrzeba
nad tych promieni złocistych z czystego jasnego nieba.
Dolina ma uśmiechem co Koprzywianki echem.
Dzwonisz srebrnymi falami.
Wiatr w gąszczach zaplątany słowicze pieśni plącze.
Nad Tobą śpiewy skowrończe,
gniazdo rodzinne i słońce.

„NAŁÓG 
TO WRÓG,

ŻYCIE 
TO DAR”

To ja, nałóg się nazywam,
nie pij, nie pal, nie bierz, nie graj – ja tych słów nie używam,
ja też przestróg wam nie daję, bo w kieszeni trzymam faje,
ja nie jestem twoim wrogiem, a na pewno nie wyrokiem.
To ja, Stasiek się nazywam,
już nie piję tego wina, bo nie chciała mnie dziewczyna,
kiedyś bardzo często piłem, ale teraz się zmieniłem,
z pijanego nie kolega, bo wątroba mu dolega.
To ja, Janek się nazywam,
Zachwycony papierosem wypuszczałem dymek nosem,
byłem piękny i uroczy, ale zbladły moje oczy,
ciągły kaszel mi doskwiera, zły papieros płuca zżera.
To ja, Kazik się nazywam,
Kiedyś skręta wypaliłem, później się uzależniłem.
Wkrótce zdrowie swe zniszczyłem, zwykłym słabym wrakiem byłem.
Już nad grobem prawie stałem, jednak się opamiętałem.
To ja, Zdrowie się nazywam,
już nie palę, już nie piję, wśród nałogów już nie żyję.
Na złej drodze kiedyś byłem, ale jednak się zmieniłem.
Dziś przestrogę wszystkim daję: Szanuj zdrowie, nie bądź frajer.

Zaprezentowała również 
scenkę o nałogach, recytowa-
ła wiersze o zdrowiu. Odbyło 
się mnóstwo konkursów. Pod-
czas jednego z konkursów stra-
żacy z OSP z Zakrzowa za-
prezentowali pokaz gaszenia 
ognia. Później młodzi ochot-
nicy z wielkim zapałem zakła-
dali hełmy strażackie na głowę 
i trzymali węże, z których pły-
nęła woda pod ciśnieniem. Za-
bawa ta sprawiła dużo frajdy 
maluchom, jak również doro-
słym. Wszyscy uczestnicy kon-
kursów byli nagrodzeni drob-
nymi upominkami. Po licznych 
zmaganiach przyszedł czas na 
gorące kiełbaski, ciasto i napo-
je. Pod koniec spotkania roze-
grany został turniej piłki siat-
kowej pomiędzy OSP Zakrzów 
a mieszkańcami Śniekóz. Wal-
ka była wyrównana. Organiza-
torzy serdecznie dziękują OSP 
z Zakrzowa, jak również GOK 
z Klimontowa za pomoc w re-
alizacji spotkania.

HELENA ADAMCZAK

Tegoroczne zbiory
Pobłogosław nam o Panie
niechże nasza wieś polska
na swe nogi stanie.

Byśmy za trud ciężkiej pracy
godnie w kraju zyli
o wyjeździe za chlebem
nigdy nie marzyli.

Jasnogórska Pani
prosimy Cię
otwórz dla nas swoje serce
podaj nam swe dłonie
Ratuj naszą Ojczyznę
w bałaganie tonie.

Tonie w bałaganie
zachodnim potopie
a wszystkie reformy
gniotą wciąż na chłopie.

Prosimy Cię spraw abyśmy w rządzie
trafne rozwiązania mieli
w tak bogatym kraju
biedy nie cierpieli.

Aby Polska była Polską
by Jej nie sprzedano
bo wszystko co w kraju najdroższe
obcym za grosze oddano.

Prosimy Cię spraw
niech dla rządzących krajem
Bóg Honor i Ojczyzna
myślą przewodnią będzie
A uczciwość i sprawiedliwość
zapanują wszędzie.
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W tym roku była to już XVI edycja imprezy. Patronat 
honorowy objęli Poseł na Sejm RP Zbigniew Pacelt, Woje-
woda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba oraz Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Bień. Impreza rozpoczęła się 
Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym p.w. św. Józe-
fa. Następnie, po uroczystym otwarciu i wciągnięciu flagi 
na maszt, rywalizację rozpoczęły drużyny:

1. FC Dachy
2. Kon-Kar
3. MarJol Pęchów
4. Sport Halls
5. LKS Junior Klimontowianka Klimontów
6. Oldboys Przyjaciele Dzieciom
7. Kolegium Sędziów „Gwizdek” Sandomierz
8. ZSP Klimontów
Rywalizacja była bardzo zacięta i ciężka, gdyż odbywa-

ła się przy bardzo obfitym deszczu. Warunki panujące na 
murawie nie pomagały piłkarzom w rywalizacji. Mimo to 
zawodnicy nie odpuszczali w walce do ostatniej piłki.

FC Dachy : MarJol Pęchów    2:0 (0:0)
Oldboys : LKS Junior       0:2 (0:1)
Kon-Kar : ZSP Klimontów     4:0 (2:0)
Sport Halls : Kolegium Sędziów  0:3 (0:2)
FC Dachy : Kon-Kar        0:0
Oldboys : Sport Halls       1:0 (0:0)
MarJol Pęchów : ZSP Klimontów 1:0 (0:0)
LKS Junior : Kolegium Sędziów  1:2 (1:1)
FC Dachy : ZSP Klimontów    8:0 (4:0)
Oldboys : Kolegium Sędziów    0:2 (0:1)
MarJol Pęchów : Kon-Kar     0:9 (0:6)
LKS Junior : Sport Halls     2:0 (2:0)
W meczu o 3 miejsce spotkały się drużyny FC Dachy 

i LKS Junior. Ubiegłoroczny zwycięzca turnieju pokonał 
młodzików wygrywając 2:0. Juniorzy mocno się opierali 
rywalowi i do przerwy nie stracili bramki.

W meczu finałowym XVI Wakacyjnego Turnieju Dru-
żyn Dobrych Serc o Puchar Dziecka starły się drużyny 
Kon-Kar i Kolegium Sędziów. Walka była bardzo zacię-
ta. Pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym pro-
wadzeniem drużyny Kon-Kar, jednak w ostatnich minu-
tach drugiej połowy sędziowie doprowadzili do wyrówna-
nia i mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 
1:1. O wyniku spotkania zdecydowały rzuty karne. Sku-
teczniejsi okazali się piłkarze z drużyny Kon-Kar zdoby-
wając 4 bramki naprzeciw 3 zdobytym przez sędziów.

Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Madejski 
z drużyny FC Dachy zdobywając 6 bramek. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Marcina Cena z drużyny Kon-Kar.

Po zakończeniu rywalizacji Piotr Lipiński wręczył dru-
żynom pamiątkowe puchary i dyplomy. Statuetki powędro-
wały także w ręce arbitrów turnieju, którzy bezinteresow-
nie wsparli imprezę.

Bardzo niekorzystne warunki pogodowe – obfite opady 
deszczu oraz niska temperatura – wymusiły na organizato-
rach odwołanie dalszej części imprezy.

Druga część imprezy ze względu na niesprzyjającą po-
godę odbyła się 24 lipca br. W koncercie muzycznym pod 
tytułem Gramy, Śpiewamy, Tańczymy, Aby „Podarować 
Dzieciom Wakacje” wystąpiły bezinteresownie:
• Zespół „Suzzi De-lla” z Domu Kultury w Ćmielowie;
• „Studio Piosenki” działające przy Opatowskim Ośrodku 

Kultury;
• Zespołu tańca nowoczesnego „Glam” (minikoncert) oraz 

Katarzyna Łańka  z Centrum Kultury i Sztuki w Połań-
cu (recital).

Od godziny 20 do 1 po północy, mimo padającego desz-
czu trwała zabawa taneczna z zespołem „DSP” oraz DJ 
„Gienolem”.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim piłka-
rzom, artystom, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Agencji Ochrony „Cerber”, dyrekcji 
i pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz wszyst-
kim tym, którzy bezinteresownie pomagali w realizacji 
XVI edycji Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”.

Pragniemy Państwa poinformować, że dzięki ofiarno-
ści sponsorów w tym roku 30 osobowa grupa dzieci wyje-
dzie na wakacyjny wypoczynek do miejscowości Rabka od 
23-29 sierpnia.

• APTEKA PRYWATNA L.Galant, D. Kuchciak – 200 zł
• SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY  „ILONA” 

Z. Socha - fanty
• APTEKA s.c. M. Adamczak, H. Goździewska – 200 zł
• Firma Handlowo-Usługowa „KON-KAR” Andrzej 

Goździewski – 200 zł
• Zakład Usługowo-Handlowy „METAL” – 200 zł
• Andrzej Widuch – 800 zł
• P.H.U. INSERT Michał Dziorek – fanty
• SKLEP Odzieżowo-Przemysłowy Stanisław Bryła – 

fanty

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE
EDYCJA 2011

• Handel Detaliczny Art. Przemysłowe i Odzieżowe Wie-
sława Bonarek – fanty

• Sklep „Marysia” Iwona Choda – fanty
• Maciej Sierant – 200 zł
• Sklep Wielobranżowy „Arkadia” s.c. Leokadia Przy-

tuła, • Edward Przytuła – 50 zł + fanty
• „CHEMIX” Hurt-Detal Art. Chemiczno-Przemysłowe 

Jarosław Pyza – fanty
• Ewa Baran-Mrozowska – 100 zł + fanty
• Firma Kaczmarczyk Więźby Dachowe – 300 zł

LISTA DARCZYŃCÓW:

DRUŻYNY PIŁKARSKIE:
• ZSP – 260 zł
• OLDBOJE – 400 zł
• PĘCHÓW – 320 zł
• JUNIORZY – 240 zł
• KON-KAR – 340 zł
• SPORT-MALLS – 400 zł
• FC DACHY – 400 zł
• DRUŻYNA OLDBOYS SANDOMIERZ – 110 zł

ORAZ

anonimowy darczyńca – 50 zł
wpływy z wejściówek – 50 zł
z Loterii Fantowej –  659 zł

ŁĄCZNIE zebrano w tym roku kwotę 5 479 zł. 

W imieniu dzieci Wszystkim Ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy
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W ramach unijnego programu Kapitał Ludzki, który w naszym województwie wdraża Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego, szkoły zawodowe, technika i inne tego typu placówki mogą zdobywać fundusze na pro-
jekty, podnoszące jakość kształcenia. W lipcu pojawiła się kolejna szansa na zyskanie unijnego wsparcia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wspiera świętokrzyską edukację w wielu różnych sferach. Elementem 
tego programu, który „zadedykowano” szkołom zawodowym, technikom i innym placówkom o zawodowym 
profilu kształcenia, jest tzw. Działanie 9.2 PO KL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. 
Aby zdobyć pieniądze, szkoła /lub inna instytucja/, musi złożyć do ŚBRR, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
z Działania 9.2 PO KL, wniosek o dofinansowanie swojego projektu. Wniosek jest następnie oceniany, a pozytyw-
na weryfikacja jest podstawą do przyznania dofinansowania. W tym roku ŚBRR ogłosiło konkurs na projekty dla 
szkół zawodowych w I kwartale. Projekty są składane i oceniane etapami, w ramach tzw. rund konkursowych.

W maju tego roku ŚBRR zawiesiło nabór wniosków z Działania 9.2. Jednak po ocenie wniosków okazało się, 
że nie pochłonęły one całej dostępnej na ten rok kwoty (30 mln złotych). Dlatego nabór wniosków został  wzno-
wiony, a szkoły, którym nie udało się zdobyć dofinansowania, mają kolejną szansę. 6 lipca ruszyła kolejna runda
konkursu, ponownie pojawia się więc możliwość składania do ŚBRR projektów z Działania 9.2 PO KL.

Efekty naboru wniosków z Działania 9.2, prowadzonego w ubiegłych latach, to dofinansowanie 49 projek-
tów dla placówek szkolnictwa zawodowego w woj. świętokrzyskim. Złożone wnioski umożliwiły wsparcie szkół 
w szerokim zakresie - od dodatkowych zajęć dla uczniów, poprzez doradztwo zawodowe dla młodzieży, aż po fi-
nansowanie kosztów współpracy z firmami, w których uczniowie mogą odbywać praktyki i staże. Za unijne pie-
niądze szkoły mogą kupować nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz wprowadzać nowe metody 
kształcenia, dzięki którym uczniowie zdobywają taką wiedzę i kwalifikacje, jakie są oczekiwane na rynku pracy.

Wśród placówek, które zdecydowały się na napisanie wniosku, jest m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Złożony przez nas w 2008 r. projekt dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej dał możliwość otrzymania prawie pół miliona złotych – mówi koordynator projektu „Krok w dorosłość – 
podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego przez SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim”, Rafał Maciak. – Dzię-
ki tym pieniądzom organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, doradztwo zawodowe oraz szkolenie aktywi-
zacyjne „Spadochron”.  Jest to szczególne wsparcie dla uczniów szkoły specjalnej, czyli osób z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim. Pozwala ono, biorąc pod uwagę specjalne potrzeby młodzieży, przygotowywać do samo-
dzielnego szukania wybranej pracy.

W Połańcu przyszli elektronicy – automatycy programowali robo-
ty, mieli zajęcia w elektrowni, nauczyli się technicznego języka angiel-
skiego i zdali egzamin państwowy, dający im podstawowe uprawnienia 
oczekiwane przez pracodawców. Wszystko to w ramach projektu z unij-
nego programu Kapitał Ludzki, który dla 50 uczniów – i jednej uczennicy 
– zrealizował Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”.

– To młodzież podsunęła nam pomysł na zajęcia z użyciem robotów. 
Konsultowaliśmy się również z największym lokalnym pracodawcą – fir-
mą GDF Suez, właścicielem elektrowni w Połańcu – mówi Grzegorz Wój-
cikowski, koordynator projektu. – W oparciu o zebrane informacje stwo-
rzyliśmy profil „idealnego” absolwenta naszej szkoły – takiego, któremu
łatwo będzie znaleźć pracę. Okazało się na przykład, że uczniowie powinni 
znać techniczny język angielski. To jest bardzo ważne w międzynarodowej 
firmie, dlatego w projekcie nauka języka stanowiła duży element. Ucznio-
wie nie byli oceniani według szkolnej skali. Wiedzieli, że uczą się przede 
wszystkim dla siebie.

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW
Idealny absolwent powinien być także „elastyczny” – w przypadku 

elektroniki i automatyki oznacza to znajomość różnych języków progra-
mowania maszyn. Okazją do nauki i eksperymentów były zajęcia prak-
tyczne z wykorzystaniem robotów humanoidalnych.

– Te roboty są „pomostem” łączącym teorię z praktyką – podkreśla 
Grzegorz Wójcikowski. – Dzięki nim młodzi ludzie, próbując realizować 
swoje pomysły, od razu widzieli co jest możliwe, a co trzeba zrobić inaczej, 
żeby zadziałało. Roboty są tak zaprojektowane, że dają ogromne możli-
wości konfiguracji poszczególnych elementów. Taki robot może przypomi-
nać kształtem np. człowieka, ptaka albo pająka. Zajęcia wyglądały w ten 
sposób, że uczniowie w grupach programowali roboty, żeby wykonywa-

Placówki w naszym regionie mogą starać się o pieniądze z unijnego programu Kapitał Ludzki

SZANSA DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ły określone zadania. Bardzo ważne jest to, że aplikacje wykorzystywane 
przez uczniów działają na tych samych zasadach, co programy używane 
w prawdziwych automatach przemysłowych. Sama forma zajęć powodo-
wała, że uczniowie bardzo aktywnie w nich uczestniczyli.

ZAJĘCIA W ELEKTROWNI
Elementem projektu były także zajęcia realizowane we współpracy 

z GDF Suez. – To nie my je prowadziliśmy, ale oddelegowani przez firmę
pracownicy elektrowni – mówi Grzegorz Wójcikowski. – W szkole wykła-
dana była teoria, potem to samo uczniowie oglądali w elektrowni. W za-
sadzie mieli okazję zapoznać się z wszystkim, co się tam dzieje. Specjalista 
elektronik – automatyk potrzebny jest właściwie w każdym miejscu elek-
trowni, bo wszystkie procesy są zautomatyzowane. Począwszy od nawę-
glania, na zarządzaniu wytwarzaniem prądu kończąc. Automatyk musi 
umieć te wszystkie elementy systemu spoić w jedną całość.

Uczestnicy projektu mieli możliwość odbyć 32-godzinny kurs SEP 
do 1 kV (kurs będący podstawą do zdobycia uprawnień obsługi urzą-
dzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV). Zajęcia zakończył egzamin 
kwalifikacyjny. – Dla młodego człowieka, a raczej jego rodziców, specja-
listyczne zajęcia, a następnie egzamin, to spory wydatek, około 400 zł – 
mówi Grzegorz Wójcikowski. – W projekcie daliśmy uczniom tę możli-
wość „gratis”, a oni z niej skorzystali. 100 procent zdało. Uzyskane w ra-
mach kursu kwalifikacje i umiejętności zawodowe są pierwszym krokiem 
do podjęcia pracy w zawodzie. Dzięki nim ci młodzi ludzie mogą zaprezen-
tować pracodawcom konkrety. W ramach projektu każdy z uczniów otrzy-
mał także literaturę fachową. 

Zespół szkół w Połańcu planuje kolejne projekty dla uczniów 
technikum.

KAMIL WOJTCZAK

Z MYŚLĄ O RYNKU PRACY
Projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, zrealizowany przez 

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, skierowany był do 51 
uczniów III klas technikum, działającego w ramach Zespołu. Projekt zakładał prze-
prowadzenie 676 godzin zajęć z technicznego języka angielskiego, 52 godzin za-
jęć z przedmiotów zawodowych przy wykorzystaniu specjalistycznych robotów 
humanoidalnych typu Bioloid, 52 godzin zajęć na terenie GDF SUEZ Energia Polska 
S.A., specjalistyczny kurs SEP zakończony egzaminem, a także wyposażenie mło-
dzieży w specjalistyczną literaturę zawodową.

Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach Działania 9.2 PO KL „Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Rozpoczął się we 
wrześniu ubiegłego roku, zakończył się w czerwca tego roku. Wartość unijnego 
wsparcia wyniosła blisko 138,5 tys. zł.

„JĘDRUSIE” Z ROBOTAMI

W maju tego roku ŚBRR – Biuro PO KL zawiesiło nabór wniosków z Działania 9.2. Jednak po ocenie 
wniosków okazało się, że nie pochłonęły one całej dostępnej na ten rok kwoty (30 mln złotych). Dlatego 
nabór wniosków został  wznowiony, a szkoły, którym nie udało się zdobyć dofinansowania, mają kolej-
ną szansę na złożenie wniosku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.pokl.sbrr.pl oraz pod numerem telefonu 
41 335 06 03 wew. 107. ANNA PAŁYS

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego, 

Piotr Żołądek:

– Działanie 9.2 PO KL daje między innymi 
możliwość sfinansowania staży i praktyk zawodo-
wych uczniów w przedsiębiorstwach. Taka współ-
praca przynosi korzyści dla obydwu stron. Pozwala 
uczniom na zdobywanie doświadczenia zawodo-
wego i doskonalenia kwalifikacji najbardziej efek-
tywną metodą – poprzez praktykę; tym samym 
wzmacnia ich zdolności do zatrudnienia.

Dodatkowo staże i praktyki zawodowe są dla 
pracodawców jednym ze sposobów poznania kan-
dydatów do pracy. Umiejętności praktyczne zdoby-
te przez ucznia to najbardziej pożądane przez pra-
codawcę kwalifikacje.

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Konary
zaprasza do udziału w projekcie pt. 

„Klimontowskie bajania sposobem na integrację międzypokoleniową” 
realizowanym na terenie gminy Klimontów, w terminie od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r., 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 3: Integracja 
i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar wsparcia 6: Aktywizacja ludzi 

starych, integracja międzypokoleniowa.

Do kogo skierowany jest projekt?
Do młodzieży w wieku od 13 do 16 lat oraz osób starszych po 60 roku życia 

– mieszkańców gminy Klimontów

W ramach projektu oferujemy:
· Warsztaty przygotowawcze dla młodzieży
· Konkursy dla dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie
· Żywe lekcje historii
· Wspólne warsztaty tradycji
· I Biesiadę Gawędziarską

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 15 866 1425
lub osobiście w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Konary,

Konary-Kolonia 11, 27-640 Klimontów

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus w Klimontowie 
zaprasza do udziału w projekcie

pt. „Pokaż na co cię stać – czyli dziecięco-młodzieżowa świetlica środowiskowa „Klimontowski Promyk”
realizowanym przez Punkt Przedszkolny Sióstr Imienia Jezus na terenie gminy Klimontów,  

w terminie od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r., 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 3: Integracja i aktywizacja 

społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar wsparcia 2: Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Do kogo skierowany jest projekt?
Do dzieci i młodzieży – mieszkańców Klimontowa w wieku od 5 do 18 lat, szczególnie ze środowisk zagrożonych 

demoralizacją i ze środowisk dysfunkcyjnych.

Świetlica środowiskowa będzie otwarta 5 dni w tygodniu przez 6 godzin od 1400-2000  i będzie działała w ramach ścieżek:
1.  Ścieżka podstawowa – wsparcie dzieci i młodzieży poprzez pomoc w odrabianiu lekcji uczniom z niepowodzeniami 

szkolnymi, udzielanie korepetycji, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
2. Ścieżka lokalnych odkrywców dziejów – beneficjenci będą poznawać dziedzictwo lokalne i historię poprzez 

odkrywanie losów znamiennych mieszkańców gminy Klimontów. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze łącznym 
raz w tygodniu przez 2 godziny 

3. Ścieżka teatru kukiełkowego – dzieci i młodzież będą mieli możliwość uczestniczenie w warsztatach teatralnych 
na których wyprodukują kukiełki i będą tworzyć scenariusze. W efekcie młodzi aktorzy będą wystawiać objazdowe 
sztuki po szkołach i przedszkolach Gminy Klimontów. Spotkania w ramach tej ścieżki odbywać się będą co najmniej 
raz w tygodniu w wymiarze 2 godz.

4. Ścieżka wolontariatu – wolontariusze wyjadą na trzy dniowe szkolenie. W ramach projektu wolontariusze uruchomią 
tzw. „Wesołą Akademię Urodzinową” i raz w miesiącu organizować będą imprezę urodzinową dla uczestników 
projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 15 834 4461 
lub osobiście w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus 

w Klimontowie, ul. Krakowska 1, Klimontów
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M
sza Św

ięta Dziękczynna w
 kościele parafialnym

p.w.św.Józefa

godz. 13:30  
 

Przejście korowodu w
ieńców

 dożynkow
ych na stadion LKS 

„Klim
ontow

ianka” w
 Klim

ontow
ie

godz. 14:00  
 

 Uroczyste otw
arcie Dożynek przez Starostę Sandom

ierskiego i W
ójta 

Gm
iny Klim

ontów

• przedstaw
ienie Starostów

 Dożynek

• przekazanie chleba Staroście Sandom
ierskiem

u i W
ójtow

i Gm
iny 

Klim
ontów

• przem
ów

ienie okolicznościowe Starosty Sandom
ierskiego

• przem
ów

ienia gości zaproszonych

• prezentacja gm
innych w

ieńców
 dożynkow

ych

• podsum
ow

anie i w
ręczenie nagród zw

ycięzcom
 elim

inacji 
pow

iatow
ych konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna 

Środow
isku w

 2011 r.”

• ogłoszenie w
yników

 konkursu na najpiękniejszy w
ieniec dożynkow

y 

• Koncert zespołu z Pińska na Białorusi

godz. 17:00  
 

Sandom
ierska Pow

iatow
a Biesiada Dożynkow

a z zespołem
 „Jorgusie”

godz. 18:00  
 

Ogłoszenie w
yników

 konkursu na Sołtysa Roku Gm
iny Klim

ontów

godz. 20:00  
 

Koncert Orkiestry Huty Szkła Gospodarczego im
. Tadeusza W

rześniaka

godz. 21:00  
 

Gw
iazda w

ieczoru – D
o

n
 V

asyl i C
yg

ań
skie G

w
iazd

y

godz. 22:30  
 

Zabaw
a taneczna z zespołem

 „DSP” i DJ

ś
ro

d
a

 1
7

 s
ie

rp
n

ia

O
D

P
U

S
T

N
A

 Ś
W

. JA
C

K
A

godz. 12:00  
 

 M
sza św. odpustow

a w
 kościele p.w. św. Jacka

godz. 13:15  
 

 Duchow
a uczta m

uzyczna – koncert tria kam
eralnego z Filharm

onii 
Św

iętokrzyskiej w
 składzie: Lidia Chm

ielew
ska – altów

ka, Iw
ona 

Kałużyńska – flet,Edyta Piw
ow

arczyk – fortepian

Stadion LKS Klim
ontow

ianka

godz. 15:30  
 

 Prezentacja pojazdów
 i sprzętu ratow

niczo-gaśniczego oraz inne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych prow

adzone przez strażaków
 z OSP Klim

ontów
 

i KP PSP Sandom
ierz

godz. 16:15  
 

 Prezentacja sprzętu oraz pokaz tresury psów
 prow

adzony przez 
policjantów

 z Kom
endy Pow

iatow
ej Policji w

 Sandom
ierzu

godz. 17:00  
 

 Koncert dla dzieci „Duet Baham
as” – w

 program
ie „Pluszow

y m
iś 

i przyjaciele” program
 em

itow
any w

 TV Polsat

godz. 18:30  
 

 Prezentacja dorobku artystycznego Gm
innego Ośrodka Kultury 

w
 Klim

ontow
ie:

• Gm
inne Studio Piosenki i M

uzyki

• zespół „Bez Nazw
y”

godz. 20:00  
 

 Koncert gw
iazdy dnia - zesp

ó
ł „C

Z
ER

W
O

N
E G

ITA
RY

”

godz. 21:30  
 

 Teatr ognia „Enzonda” z Kielc

godz. 21:45  
 

 Pokaz sztucznych ogni

godz. 22:00  
 

 Koncert gw
iazdy w

ieczoru – zespół „ŁZY”

godz. 23:30  
 

 Dyskoteka

K
L
IM

O
N
T
ÓW

 15-17 sie
r
p
n
ia

 20
11 r

.

 • degustacja potraw
 regionalnych • w

ystaw
a płodów

 rolnych i m
aszyn rolniczych

godz. 13:00–17:00  
„Podaruj Krew

 – Ratuj Życie!” – am
bulans do pobierania krw

i 
przy Gim

nazjum
 im

. Papieża Jana Paw
ła II w

 Klim
ontow

ie

godz. 13:00–18:00  
Stoisko prom

ujące badania profilaktycznedlakobiet

K
A

ŻD
EG

O
 D

N
IA

 IM
PREZY

 D
O

 G
O

D
Z. 2:00

W
 nocy z 13 na 14 sierpia – zawody wędkarskie o Puchar Konferansjera 

prow
adzone przez PZW

 koło nr 27 Klim
ontów

w
to

re
k

 1
6

 s
ie

rp
n

ia

F
E

S
T

Y
N

H
A

N
D

LO
W

O
-R

O
ZRY

W
K

O
W

Y

Stad
io

n
 LK

S K
lim

o
n

to
w

ian
k

a w
 K

lim
o

n
to

w
ie

godz. 17:30  
 

 M
ecz Piłki Nożnej Oldboys o Puchar W

ójta Gm
iny Klim

ontów
 

pom
iędzy drużynam

i LKS Klim
ontow

ianka Klim
ontów

 – Reprezentacja 
W

ojew
ództw

a Św
iętokrzyskiego

godz. 18:00  
 

 W
ybory M

iss Lata 2011 z Echem
 Dnia 

• w
 trakcie:

– recital zespołu Fahrenheit z Gm
innego Ośrodka Kultury w Klim

ontowie

• w
ybieram

y:

M
iss Lata Klim

ontów
 2011, I Vice M

iss Lata Klim
ontów

 2011, II Vice 
M

iss Lata Klim
ontów

 2011, M
iss Publiczności, M

iss Rita M
otors, M

iss 
Buskow

ianki, M
iss Salonu SkuterPasja, Rajska M

iss, M
iss Peugeot, 

M
iss Profesji

godz. 20:00  
 

 Koncert zespołu „Em
il Gruca and Com

pany”

godz. 20:45  
 

 Koncert zespołu „BRAKiM
”

godz. 21:00  
 

 M
ecz piłki nożnej Klim

ontow
ianka Klim

ontów
 (woj. św

iętokrzyskie) – 
Agricola Klim

ontów
 (woj. m

ałopolskie) - boisko Orlik 2012

godz. 22:00  
 

 Koncert Gw
iazdy Jarm

arku - zesp
ó

ł IR
A

godz. 23:30  
 

 Dyskoteka z DJ „Gienolem
”

D
O

D
ATKO

W
E ATR

A
KC

JE:

• w
esołe m

iasteczko • sm
aczne dania cateringow

e


