
Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia

W nadchodzącym 2012 roku
życzą Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy UG
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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

 Mizerna cicha Stajenka licha pełna niebieskiej chwały,
 Oto leżący przed nami śpiący w pieluszkach Jezus mały

Wójt Gminy Klimontów, 
Mieszkańcy Ossolina i Wilkowic oraz parafii Goźlice

zapraszają 24.12.2011 r. na uroczystą Pasterkę przy blasku ogniska

w kaplicy pw. Narodzenia Pańskiego w Ossolinie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
2230 – Spotkanie wiernych przy Remizie Ossolin

2240 – Przejazd karetą Trzech Króli drogą pod Kaplicę Betlejemską 
     (Pokłon przy żłóbku Rodzinie Świętej)

2300 – Uroczysta Pasterka

2400 – Bożonarodzeniowe Światło Pokoju
Pasterkę i Uroczystości uświetni „Żywa Szopka” oraz Koncert Kolęd 

w wykonaniu zespołów działających przy GOK w Klimontowie

Świętokrzyska Nagroda 
Kultury to nagroda marszałka 
województwa świętokrzyskie-
go za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. 

Laureaci w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony dzie-
dzictwa narodowego zosta-
li uhonorowani 4 październi-
ka 2011 r. podczas Inaugura-
cji Roku Kulturalnego oraz 
Sezonu Artystycznego w Te-
atrze im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach.

Wśród laureatów znala-
zła się Anna Bzdyra, klimon-
towska poetka, malarka oraz 
nauczycielka języka angiel-
skiego, zgłoszona do nagrody 
przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Klimontowie.

ANNA BZDYRA 
LAUREATKĄ 
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

NAGRODY KULTURY 2011
Chcemy być blisko tych, 

którym los poskąpił swej 
szczodrości. Pomóc przetrwać 
trudny czas, bo lżej, gdy wokół 
choćby zrozumienie, uśmiech 
i ofiarna dłoń. W naszej szko-
le już w listopadzie przygoto-
wujemy się do akcji Szlachet-
na Paczka. 

To już jedenasta edycja pro-
jektu, który pilotuje Stowarzy-
szenie Wiosna. A nasza spo-
łeczność szkolna uczestni-
czy w niej szósty raz. Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. 
J. Ossolińskiego połączyła siły 
– bardzo efektywnie włączyli 
się do naszej akcji wychowaw-
cy, rodzice i dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola w Kli-
montowie. Uczniowie, rodzice 
i wszyscy pracownicy naszej 
szkoły także bardzo ofiarnie 
podeszli do naszej zbiórki. 

SZLACHETNA PACZKA 2011 
– „DO PRZERWY 0:3”

„Bądź, jak pajdka chleba,
Jak ciepło padające od kominka na zziębnięte dłonie…
Po prostu bądź blisko, gdy ktoś potrzebuje twojej obecności”

(cytat z konkursu „O pajdkę chleba”)

CIĄG DALSZY NA STR. 2 CIĄG DALSZY NA STR. 2

Wójt i Rada Gminy
serdecznie zapraszaj¹

na tradycyjnego Sylwestra
na placu Jana Paw³a II –przed UG

W programie:
· od 2200 – szampañska zabawa z DJ
·   2355 – ¿yczenia Wójta Gminy Klimontów
·   2400 – pokaz fajerwerków witaj¹cych Nowy Rok
·    100 – zakoñczenie zabawy
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Bezpieczeństwo naszych dzieci to 
główny cel pracy nas wychowawców. Przy 
wsparciu policji, straży, przypominamy 
naszym uczniom podstawowe zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach, bez-
piecznego spędzania przerw międzylek-
cyjnych, bezpiecznego i aktywnego spę-
dzania czasu wolnego. 

W ciągu całego roku szkolnego pro-
wadzimy na zajęciach szkolnych oraz po-
zaszkolnych pogadanki edukacyjne o te-
matyce: „Bądź bezpieczny na drodze – za-
chowuj się ostrożnie”, „Jestem bezpieczny 
w domu i szkole”, „Potrafię bezpiecznie 
i zdrowo spędzać czas wolny”. Uczniowie 
klas IV–VI pod opieką nauczycieli przygo-
towują dla dzieci młodszych inscenizacje, 
teatrzyki, przedstawienia, scenki. Dbając 
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci opraco-
wano regulaminy szkolne. W ramach pra-
cy Klubu Miłośników Ochrony Zdrowia 
prowadzimy cykl zajęć związanych z bez-
pieczeństwem. Organizujemy dla uczniów 
szereg pogadanek, prelekcji oraz konkur-
sów na temat bezpieczeństwa.

Pod koniec 2010 roku Anna Bzdyra wydała zbiór swo-
ich wierszy. Tomik pt. „Obrazami przeplatane” jest owo-
cem kilkuletniej pracy i został bardzo ładnie wydany przez 
krakowską „Miniaturę”. Poza wierszami można w nim 
również znaleźć zdjęcia obrazów autorki. Anna malu-
je na szkle. Używa profesjonalnych farb do szkła. Aczkol-
wiek jest samoukiem. Do wyboru jest osiem wersji okładki 
książki – każda z innym obrazem. Zostało wydane tylko 80 
egzemplarzy. Poetka publikowała w prasie i czasopismach 
regionalnych, takich jak „Głos Klimontowa”, „Echo Dnia” 
czy „Gazeta Pszczyńska”.

Poeta i pisarz Wacław Kostrzewa pisze o wierszach po-
etki tak: „Lubię czytać wiersze Anny Bzdyry, ponieważ do-
tyka ona tego, co przeżywa. W swoich wierszach pisze o mi-
łości, samotności, przemijaniu, opowiada o ojcu, matce, 
jeździ bryczką, zbiera grzyby, jagody, spaceruje ulicą Zy-
smana i aleją kasztanową. Autorka przedstawia czytelni-
kowi lustro, chce aby się w nim przejrzał, zobaczył swo-
ją twarz, swoją duszę, swoje sumienie i zastanowił się nad 
sensem swojego życia. Młodej poetce z Klimontowa gratu-
luję debiutu.”

Zaś poeta staszowski Wiesław Kot, po przeczytaniu 
wierszy Anny Bzdyry podsumował je tak:

Malować i pisać
Zaplatać kolory
Obrazy i słowa
Zamotać w pamięci

Zapytać o pychę
Poszukać pokory
My ludzie zwyczajni
My jeszcze nie święci

(WK dla AB)
Anna Bzdyra chętnie bierze udział 

w spotkaniach artystów Ziemi Sandomier-
skiej, gdzie promuje powiat sandomierski. 
Wiersze artystki dotykają wielu tematów. 
Są też takie, które w barwny sposób opisu-
ją ziemię sandomierską. W tomiku autorki 
możemy znaleźć wiersze „Wśród jabłoni”, 
„Sandomierski gaj”, „Polska wieś”, „Ulica 
Zysmana”, „Aleja kasztanowa”, „LO w Kli-
montowie” czy „Klimontów”. Są to pozycje, które opisu-
ją najpiękniejsze zakątki powiatu sandomierskiego. Poetka 
także maluje na szkle. Tematami przewodnimi obrazów są 
kwiaty polskie i motyle. Ze swoimi obrazami jeździ na wy-
stawy i okoliczne dożynki gminne i powiatowe. Była tak-
że autorką cyklu zajęć „Na Szkle Malowane”, które odbyły 
się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Klimontowie oraz Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie, na których prezentowała uczniom 
techniki malowania na szkle. Młodzież bardzo chętnie bra-
ła udział w warsztatach, czego efektem były piękne prace 
dzieci, które można podziwiać w budynku szkoły podsta-
wowej. Organizowane są także spotkania autorskie z poet-
ką, na których młodzież recytuje wiersze Anny Bzdyry.

Ponadto tomiki i obrazy są wręczane oficjelom odwie-
dzającym Gminę Klimontów. Zdobią one też ściany Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, UMCS u w Lublinie oraz Urzę-
du Gminy w Klimontowie. Wybrane wiersze oraz obrazy 
Anny Bzdyry można także obejrzeć na stronie internetowej: 
http://www.klimontow.net/start/kultura-anna-bzdyra.html. 

A na koniec jeszcze kilka słów skreślonych przez sam 
Annę Bzdyrę: Pragnę bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy pomogli mi osiągnąć wyżej wymie-
niony sukces. Życzę wszystkim regionalnym Artystom, aby 
ich twórczość była tak piękna jak moje motyle, które malu-
ję i jak one lecą wysoko, tak Państwa praca niech zostanie 
doceniona na arenie wojewódzkiej, ba, światowej!

MAR

Wspólnie pomnożyliśmy dobro na nie-
spotykaną skalę! Zebraliśmy dary w szes-
nastu pudłach, które zawierały wszystkie 
potrzebne artykuły wymienione przez wo-
lontariuszy opiekujących się wybraną przez 
nas rodziną. Oprócz żywności i odzieży 
znalazły się też zabawki i wózek dziecięcy 
dla dziecka. Najbardziej cieszyło nas to, że 
udało się kupić obuwie zimowe dla trzech 
dziewczynek w wieku szkolnym.

Plakaty i ulotki informacyjne rozdane 
wychowawcom miały ukierunkować po-
moc, a wyznaczone dyżury uczniów przy 
codziennej zbiórce gwarantowały sukces 
akcji. Doświadczenie z lat poprzednich 
podpowiadało nam najlepsze rozwiązania. 
Bardzo się cieszę, że w Światowym Roku 
Wolontariatu tak wielu uczniów chciało 
poświęcić swój czas i zaangażowanie dla 
innych. Praca wychowawcza niesie wie-
le trosk, ale też przynosi satysfakcję, któ-
ra daje poczucie dobrze spełnionej roli, gdy 
tak wielu wychowanków bezinteresownie 
chce pomagać.

ANNA BZDYRA 
LAUREATKĄ...
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SZLACHETNA PACZKA 2011

Wszystkie zebrane dary zostały komi-
syjnie spakowane, opisane kodem i prze-
kazane do magazynu w Sandomierzu, któ-
ry mieści się w I LO, skąd zostały dostar-
czone wybranej rodzinie. Nie wiemy, jakie 
wywołały emocje, ale na pewno pozwo-
lą godnie tej rodzinie przeżyć święta i od-
budować przekonanie, że dobro istnieje. 
Dla tej rodziny Gwiazda Betlejemska za-
świeciła pełnym blaskiem, który połączył 
szlachetność, dobro, otwartość na drugiego 
człowieka i ludzką solidarność.

Szlachetna Paczka, którą wspólnie 
przygotowaliśmy jest warta dużo więcej, 
niż rzeczy, które włożyliśmy do pudeł. Za-
mknęliśmy w niej nasze serca, zaangażo-
wanie, wiarę w ludzi i empatię – a to jest 
wielki i bezcenny dar! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli i kibicowali naszej akcji. 
Życzymy Radosnych Świąt Bożego Naro-
dzenia wszystkim rodzinom związanym 
z naszą społecznością szkolną.

KOORDYNATOR AKCJI:
ZOFIA KRYSZCZYŃSKA

SPOTKANIE Z DZIELNICOWYM
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 We wrześniu wychowawcy eduka-

cji wczesnoszkolnej zorganizowali lek-
cje praktyczne w terenie, aby każdy uczeń 
mógł zobaczyć jakie znaki drogowe znaj-
dują się przy przejściach dla pieszych i na 
skrzyżowaniu ulic, jak zachowywać się 
w ruchu drogowym.

W Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego zorganizowa-
no 4 października spotkanie z dzielnico-
wym policji. Celem spotkania było przy-
pomnienie uczniom ogólnych zasad bez-
pieczeństwa. Pan Mariusz Nawrocki 
przypominał dzieciom podstawowe zasa-
dy na temat bezpieczeństwa w drodze do 
i ze szkoły, na ulicy, w szkole i domu. Po-
informował uczniów klas IV-VI o odpo-
wiedzialności karnej, uczulał, że zabawy 
po zajęciach bez nadzoru rodziców, opie-
kunów mogą skończyć się wypadkiem.

Nasi uczniowie w skupieniu i z wielką 
uwagą słuchali rad i wskazówek dzielnico-
wego policji.

KOORDYNATORZY 
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
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Od roku szkolnego 2002/2003 Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie należy 
do Podkarpackiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. W czerwcu 2005 
r. Szkoła otrzymała Certyfikat Rejonowy Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdro-
wie. Promocją zdrowia na terenie szkoły zajmują się koordynatorzy ds. Promocji Zdrowia: 
J. Hamerska, E. Kędzierska, J. Michalska, M. Zaroda. Pracuje również zespół ds. Pro-
mocji Zdrowia, do którego należą niektórzy nauczyciele.

Działania, jakie realizujemy, mają na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych. Spo-
łeczność szkolna jest edukowana poprzez udział w różnych programach, sesjach, spotka-
niach warsztatowych, prelekcjach, wyjazdach na „Zielone Szkoły” oraz dodatkowych zaję-
ciach sportowych. Szkoła współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policją, Strażą Pożarną, Gminnym Ośrodkiem Kultury. Realizujemy pro-
gramy i projekty rządowe promujące zdrowie i bezpieczeństwo. Współpracujemy ze środo-
wiskiem lokalnym.

26 września 2011 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie otrzymała Woje-
wódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Placówka – poprzez podejmowane 
działania, a także inicjatywy prozdrowotne – zdobyła pozytywne rekomendacje i została 
przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkar-
packim. Wręczenie Certyfikatów odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. 
Nasze działania zmierzają do uzyskania Krajowego Certyfikatu.

J. HAMERSKA, E. KĘDZIERSKA, J. MICHALSKA, M. ZARODA

Grudzień jest miesiącem, w którym każ-
dego roku rozstrzygany jest konkurs ekolo-
giczny w programie edukacyjnym EZGDK 
„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy 
odpady”. W tym roku była to już szósta edy-
cja tego programu. Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie uczestniczy w konkursie od po-
czątku. Uczniowie wykonują szereg zadań 
określonych w regulaminie oraz podejmują 
się działań zaplanowanych przez szkolnych 
opiekunów konkursu – mgr E. Kędzierską 
i mgr Z. Kryszczyńską.

Zadania obowiązkowe nie były łatwe, 
należało wykonać dowolną techniką pla-
kat o tematyce związanej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii z uwzględnie-
niem formatu pracy, przygotować wyciecz-
kę ekologiczną, wziąć udział w teście wie-
dzy na temat flory Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz napisać bajkę o tematyce 
ekologicznej. Dodatkowo punktowane były: 
oryginalny tytuł utworu, okładka i wartość 
literacka pracy. Komisja konkursowa mia-
ła bardzo poważną pracę związaną z oceną 
sprawozdań z realizacji działań ekologicz-
nych. Nasza szkoła przeprowadziła i udo-
kumentowała szereg dodatkowych zadań, 
tj. zajęcia terenowe, inwentaryzację den-
drologiczną najbliższej okolicy, albumy fo-
tografii zatytułowane „Gwałtowne i powol-
ne zmiany w przyrodzie”, wycieczki kra-
joznawcze, obserwacje fenologiczne, akcje 

zbiórki surowców wtórnych, obchody Dnia 
Ziemi, Sprzątanie Świata, gazetki i plakaty 
tematycznie związane z ochroną dóbr przy-
rody i szeroko pojmowaną edukacją środo-
wiskową. W szkole na zajęciach koła ekolo-
gicznego i przyrodniczego oraz na zajęciach 
projektowych realizowana jest tematyka 
ekologiczna. Nauczyciele i uczniowie chęt-
nie włączają się do uczestnictwa w konkur-
sie. Nagrody są cenne, wzbogacają bazę dy-
daktyczną szkoły. Dotychczas zdobyliśmy 
w tym programie 3 telewizory 36-calowe, 
2 mikroskopy z kamerą, aparat fotograficz-
ny, stację pogody oraz tegoroczną nagrodę 
za zajecie drugiego miejsca wśród 34 szkół 
– odtwarzacz magnetofonowy z wejściem 
USB. Indywidualnie nagrodzeni zosta-
li: uczennica klasy 6b Ewa Gawlak, która 
za bajkę pt. „Zimowa sukienka” otrzyma-
ła piłkę siatkową oraz uczeń klasy 4b Ma-
teusz Witkowski, który za plakat promu-
jący energię odnawialną otrzymał plecak, 
a za największą ilość zebranych surowców 
wtórnych został nagrodzony uczeń klasy 5b 
Mateusz Kędzierski, któremu wręczono 
odtwarzacz MP4. Wszystkie nagrody ufun-
dował Ekologiczny Związek Gmin Dorze-
cza Koprzywianki, z którym nasza szkoła 
współpracuje już szereg lat. Zachęcamy na-
szych uczniów do tego, aby dbali o środo-
wisko i swoją postawą udowadniali, że są 
dumni ze swojej Małej Ojczyzny.

Z. KRYSZCZYŃSKA

AKCJA 
„ROZKRĘCAMY ZAKRĘTKI”

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ,
ŻE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

W KLIMONTOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

UCZESTNICZY W AKCJI ZBIERANIA 
PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

W RAMACH POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNEMU 
BARTUSIOWI KĘDZIORZE (3 LATKA)

JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE 
WSPIERANIE NASZEJ AKCJI, DZIĘKI KTÓREJ 

MARCIN STATUCH 
MÓGŁ ZAKUPIĆ PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH!!!

Koordynatorzy akcji:
mgr Irena Bednarz

mgr Anna Bzdyra
mgr Ewa Kędzierska

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

KONKURS EKOLOGICZNY 
MIKOŁAJKOWE NAGRODY
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W listopadzie obchodziliśmy w Europie Dzień Zdrowego Jedze-
nia i Gotowania. W ramach projektu edukacyjnego „Trzymaj Formę” 
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie zorganizowali taki dzień w szkole.

Ostatnio głośno się mówi o tym, że znaczna część uczniów nie spo-
żywa śniadania przed wyjściem z domu do szkoły, pomimo, że jest to 
najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Szkoły nie zawsze zapewniają moż-
liwość zjedzenia tego wartościowego posiłku. Znaczna grupa dzieci 
i młodzieży nie je śniadania w szkole, zastępując je często niekorzyst-
nymi dla zdrowia produktami. Uczniowie wybierają najczęściej wyro-
by czekoladowe, chipsy, gazowane, wysokosłodzone napoje, które tylko 
tłumią uczucie głodu, a nie dostarczają wartościowych składników od-
żywczych. Słodkie napoje gazowane wypierają spożywanie odżywczych 
soków owocowych i napojów mlecznych, zubożając tym samym dietę 
w wapń i witaminę C.

Nasza szkoła postanowiła problemowi złych nawyków odżywiania 
zaradzić i zorganizować dzień zdrowego śniadania. 29 listopada, dzię-
ki wsparciu lokalnych przedsiębiorców: pana Leszka Skibińskiego oraz 
pana Krzysztofa Furmanka, którzy dostarczyli produkty spożywcze 
zorganizowano warsztaty śniadaniowe. Opiekunami tej akcji byli na-
uczyciele świetlicy: pani B. Chłodnicka, pani M. Cichoń, bibliotekar-
ka pani B. Bzdyra oraz nauczycielka WF pani J. Bednarska. Akcja zo-
stała poprzedzona przeprowadzeniem w każdej klasie zajęć dotyczących 
zdrowych nawyków żywieniowych, które zakończyły się ankietą.

Następnego dnia w świetlicy szkolnej przy dwunastu stanowiskach 
pracy, stanęły reprezentacje poszczególnych klas. Było nam bardzo 
miło, gdy na nasz apel odpowiedzieli rodzice i wsparli swoje pociechy 
w przygotowaniu śniadania. Swoją obecnością zaszczycili nas również: 
przedstawiciel Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Sandomierzu pani 
Anna Suchecka oraz dietetyk pan Krzysztof Warzocha, który na co 
dzień pracuje w Rejonowym Szpitalu w Sandomierzu.

Pani Dyrektor Małgorzata Kordyka powitała uczniów, przybyłych 
gości, a w szczególności rodziców, tym samym rozpoczynając Dzień 
Zdrowego Śniadania w naszej szkole. Każda klasa miała za zadanie wy-
brać z grupy produktów te, które są najbardziej wartościowe i przygoto-
wać z nich śniadanie dla swojej klasy i nauczyciela. Podczas przygotowy-
wania posiłku uczniowie i rodzice mogli skorzystać z porady dietetyka.

Po przygotowaniu śniadania, każdy zespół klasowy był oceniany 
przez komisję w składzie: przedstawiciel sanepidu, dietetyk, pielęgniar-
ka szkolna oraz pracownik kuchni. Komisja przy ocenie brała pod uwagę 
wartość odżywczą oraz walory estetyczne wykonanego produktu. Naj-
lepsze śniadanie dla swoich kolegów przygotowali przedstawiciele kla-
sy IIa wraz z rodzicem – panią Teresą Wójcik. Po ogłoszeniu wyników, 
każdy uczeń mógł skorzystać z pomocy pielęgniarki szkolnej pani Ewy 
Piotrowskiej – zważyć się, zmierzyć wzrost oraz przy pomocy wskaź-
nika BMI obliczyć prawidłową wagę ciała. Następnie zostały zrobione 
pamiątkowe zdjęcia przez szkolnego fotografa – ucznia klasy IIIb Prze-
mysława Nowakowskiego – które można w całości obejrzeć na stronie 
internetowej naszego gimnazjum. Uczniowie z przygotowanym śniada-
niem udali się do klas, gdzie wszyscy razem mogli je spożyć, zaś rodzi-
ce przeszli do biblioteki na spotkanie z dietetykiem. Przy herbatce i po-
częstunku przygotowanym przez młodzież wysłuchali prelekcji uzupeł-
nionej prezentacją multimedialną dotyczącą zdrowych nawyków żywie-
niowych oraz mogli zasięgnąć porady w sprawie odpowiedniego odży-
wiania w rodzinie. Na koniec spotkania rodzice wypełnili ankietę przy-
gotowaną przez organizatorów i wyrazili zadowolenie oraz chęć dalszej 
współpracy przy tego typu akcjach.                M.C.

DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA
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Europejski Dzień Języków – który od 2001 roku jest świętem całej 
Europy, a przede wszystkim języków, którymi posługują się jej miesz-
kańcy – po raz kolejny obchodziliśmy 26 września. W tym dniu uświa-
damiamy sobie jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków 
obcych, dzięki którym możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bli-
żej poznać ich tradycje i kulturę. Zapewne większość uczniów zgodzi 
się z tym stwierdzeniem nie tylko ze względu na czekający je w przy-
szłości egzamin.

Obecnie na świecie używa się około 6-7 tysięcy języków, podanie 
dokładnej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców, co do kla-
syfikacji niektórych dialektów. Największą liczbę stanowią użytkowni-
cy języka angielskiego, na drugim miejscu plasuje się chiński. W pierw-
szej dziesiątce znajdują się m.in. język hiszpański, arabski, rosyjski, 
bengalski i francuski. Ocenia się, że językiem polskim posługuje się ok. 
45 milionów ludzi na świecie.

Zainteresowanie nauką języków obcych ciągle rośnie i jest w peł-
ni zrozumiałe, a znajomość języka angielskiego stanowi absolutne mi-
nimum. Dlatego też w dziesiątą rocznicę obchodów tego święta ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie po-
stanowili zachęcić wszystkie osoby odwiedzające naszą szkołę do na-
uki języka angielskiego wręczając pamiątkowe kotyliony. Udział w ak-
cji wzięli uczniowie klas III, tj. Natalia Pacek, Patryk Kordyka, Kata-
rzyna Frańczak, Karol Śmiech i Patrycja Zioło – pod opieką p. Kin-
gi Cieplińskiej. 

Starania i zaangażowanie naszych dzieci na niejednej twarzy wzbu-
dziły uśmiech i zainteresowanie tematem, bo przecież wszyscy wiemy, 
że na naukę nigdy nie jest za późno.

W Kościele Klasztornym w Klimontowie odbył się 17 października 
spektakl z profilaktyki uzależnień pt. „Przepraszam Cię, mamo”, przed-
stawiony przez aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa. W spektaklu – któ-
ry ze względu na ograniczone możliwości finansowe szkoły sfinansowa-
ny został z funduszy Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych – wzięli udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

W przedstawieniu „Przepraszam Cię, mamo” przypadkowa bójka 
kończy się śmiercią 17-letniego chłopaka. Tragiczne w skutkach zdarze-
nie spowodowała chęć zabrania czegokolwiek przypadkowo spotkanej 
osobie. Pod wpływem narkotyków dwaj młodzi, dobrze ułożeni chłopcy 
dokonali czynu, który zostawi piętno na ich życiu aż do śmierci. W spek-
taklu pokazano ból matki po stracie dziecka oraz strach młodego czło-
wieka przed konsekwencjami wynikającymi z nieumyślnego spowodo-
wania śmierci. Przedstawienie było bardzo wzruszające, a gra aktorska 
na wysokim poziomie. 

Po spektaklu aktorzy przeprowadzili prelekcję na temat znieczulicy, 
jaką obserwujemy we współczesnym społeczeństwie. Apelowali do mło-
dzieży, aby z nią walczyć. Spektakl miał na celu przestrzec młodzież 
przed braniem środków odurzających, po których człowiek nie panuje 
nad swoimi emocjami. 

Dyrekcja ZSP w Klimontowie składa podziękowania Wójtowi Gminy 
Ryszardowi Adamowi Bieniowi za sfinansowanie spektaklu.

PEDAGOG SZKOLNY HENRYKA BARAN

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

PROFILAKTYKA 
W NASZEJ SZKOLE
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W listopadzie uczniowie z klas II i III Szkoły Podstawowej w Kona-
rach wzięli udział w konkursie pt. „Śniadaniowa Klasa”. Celem kon-
kursu – ogłoszonego przez Zakłady Tłuszczowe „BIELMAR” – było 
pokazanie dzieciom i rodzicom zasad prawidłowego odżywiania, prze-
kazanie wiedzy jak odpowiednio zbilansować produkty, by drugie śnia-
danie było zdrowe i pożywne oraz edukacja uczniów i rodziców jak pra-
widłowo komponować śniadania by były estetyczne i smaczne.

W wyznaczonym przez wychowawcę – panią Katarzynę Radomy-
ską-Dudę – dniu dzieci przyniosły niezbędne składniki do wykonania 
smacznego i pożywnego śniadania. Ponadto dzieci przygotowały wier-
szyki i hasła propagujące jedzenie zdrowych posiłków. W czasie pra-
cy przy wykonaniu śniadania, uczniowie dowiedzieli się, jakie składni-
ki są niezbędne do jego przygotowania. Jednocześnie uczyli się, co nale-
ży zrobić, aby posiłek był nie tylko zdrowy i smaczny, ale także wyglą-
dał apetycznie i kolorowo. Wychowawczyni klasy przypomniała swoim 
wychowankom o zachowaniu zasad higieny i bezpiecznego posługiwa-
nia się narzędziami kuchennymi.

Dzieci z radością przygotowały pracę konkursową, której wyniki 
przesłały na konto organizatora konkursu. Cała praca była nie tylko cen-
ną nauką, ale również wspaniałą zabawą dla jej uczestników.

ŚNIADANIOWA KLASA

Wierszyki i hasła klasy II i III na konkurs „Śniadaniowa Klasa”
Chlebek, masło i pomidor wraz z cebulką w parze idą.

Zjedz kolego chociaż jedną, to cię smutki wnet odejdą.

Jedz kanapki kolorowe, bo są smaczne oraz zdrowe.
Kto je zjada jest wesoły i chce pędzić już do szkoły.

Stos kanapek już zrobiony, każdy po nie chętnie sięga.
Jedzmy, bo to witaminy. W nich jest siła i potęga.

Pierwsze śniadanie jest najważniejsze,
Gdy mama je zrobi jest najsmaczniejsze.

Po takim posiłku główka pracuje
I super zadania z matmy rozwiązuje.

Kolorowo i wesoło na talerzu, na stoliku,
Wszystko smaczne jest i zdrowe, 

jedz dziewczynko, jedz chłopczyku!

Autor: Jakub Szczur, klasa III

Jedz śniadanie zawsze rano,
będzie dobrze smakowało
i na lekcjach się myślało!

Autor: Hubert Puto, klasa III

Jedz owoce, jedz warzywa,
a będziesz w energii pływał.

Jedz warzywa i owoce,
Zyskasz przez to nowe moce.

Dobre śniadanie to dobry początek dnia!

Autor: Jakub Bis, klasa II
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Uczniowie klasy 3b i 2a PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie czynnie uczestniczyli 8 listopada w ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”. Tego dnia dzieci zostały zapoznane z 12 zasa-
dami racjonalnego odżywiania się, poznały piramidę zdrowia i zasady 
odpowiedniego zachowania się przy stole w czasie spożywania posiłku. 
Zaproszona na spotkanie pielęgniarka szkolna p. Danuta Stój omówiła 
pracę układu pokarmowego, podkreśliła znaczenie pierwszego posiłku 
oraz przedstawiła skutki złych nawyków żywieniowych. Utworzone po 
prelekcji plakaty wykorzystano do dekoracji sali.

Do akcji z wielkim zaangażowaniem włączyli się rodzice, którzy 
wspólnie z dziećmi przygotowali śniadanie. Dzieci zasiadły do pięknie 
i kolorowo nakrytego stołu, konsumując wspólnie  i z wielkim apetytem 
przygotowane śniadanie. 

Natomiast 15 listopada zorganizowaliśmy dla klas 1–3 naszej 
szkoły akcję promującą zdrowy styl odżywiania się, ze szczególnym 
podkreśleniem ważności spożywania pierwszego po przebudzeniu się 
posiłku – śniadania. W akcję oprócz wychowawców – kl. IIa Małgorzaty 
Malec i IIIb Małgorzaty Ziei – zaangażowane były także panie: Urszu-
la Sadowska (dekoracja klasy) i Magdalena Kijanka (prezentacja). 
Więcej wiadomości o tej akcji i naszą prezentację można zobaczyć na 
stronie internetowej www.sniadaniedajemoc.pl wybierając Klimontów 
w zakładce Reportaże ze szkół.

MAŁGORZATA ZIEJA, MAŁGORZATA MALEC

ŚNIADANIE DAJE MOC
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Od 14 października w PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie rozpoczę-
ły się zajęcia w ramach projektu „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam hory-
zonty”, który skierowany jest do uczniów klas 0-III. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priory-
tet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych”. Głównym celem projektu jest wzrost zainteresowań przyrodni-
czo-matematyczno-ekologicznych oraz zniwelowanie dysfunkcji poprzez prowadzenie 
specjalistycznych zajęć z grupą uczniów klas 0-III PSP w Klimontowie w roku szkol-
nym 2011/2012.

Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych reprezentujących następują-
ce formy wsparcia:
1) Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów:
• Koło przyrodnicze „Mały odkrywca przyrody”. W zajęciach bierze udział 15 dzie-

ci w wieku sześciu lat. Zajęcia odbywają się w zależności od form i metod pracy 
w szkole lub w terenie ciekawym przyrodniczo. Prowadząc eksperymenty i obser-
wacje dzieci mają okazję posługiwać się przyrządami optycznymi oraz pomiaro-
wymi – wiatromierz, termometr. W czasie zajęć wykorzystywane są również rzut-
nik, foliogramy, mapy, filmy video zakupione ze środków EFS.

• Koło matematyczno-przyrodnicze „Mały badacz”. W zajęciach uczestniczy 
15 uczniów klas pierwszych przejawiających zainteresowania matematyczne i przy-
rodnicze. Zajęcia odbywają się metodami aktywnymi. Uczniowie korzystają z atrak-
cyjnych pomocy dydaktycznych, jak np. gry logiczne, puzzle, układanki. Do prowa-
dzenia obserwacji i eksperymentów wykorzystują: kalendarze, zegary, termometry, 
lupy, mikroskop, globus. Zajęcia uatrakcyjniają także filmy edukacyjne, atlasy, plan-
sze tematyczne i książki o tematyce przyrodniczej.

• Koło ekologiczne „Mały ekolog”. W zajęciach bierze udział 15 uczniów klas dru-
gich. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i w środowisku naturalnym. Ucznio-
wie w czasie zajęć prowadzą obserwacje, dokumentują swoje spostrzeżenia w po-
staci nagrań video i zdjęć dzięki kamerze i aparatowi cyfrowemu zakupionemu ze 
środków EFS.

2) Zajęcia mające na celu udzielenie pomocy dzieciom z trudnościami edukacyj-
nymi, dysfunkcjami rozwojowymi i wadami wymowy:
• Koło teatralne „Mały aktor”. W zajęciach bierze udział 15 uczniów klas drugich. 

Dzieci ćwiczą poprawną wymowę, jej intonację i tempo oraz dykcję. W czasie za-
jęć wykorzystuje się zakupione ze środków EFS kostiumy teatralne, scenkę teatral-
ną z kurtyną, teksty z literatury dziecięcej, pacynki. Dzieci samodzielnie wykonu-
ją niektóre rekwizyty i elementy scenografii. 

• Zajęcia reedukacyjne. W zajęciach bierze udział 10 uczniów z klas trzecich. W cza-
sie zajęć stosuje się różnorodne formy pracy: gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia 
grafomotoryczne, działania praktyczne, zajęcia manualne. Zakupione zestawy róż-
norodnych pomocy dydaktycznych kształtują wszechstronny rozwój dzieci.

• Zajęcia logopedyczne. W zajęciach bierze udział 10 uczniów z różnorodnymi wa-
dami wymowy. W czasie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia związane z usprawnia-
niem narządów artykulacyjnych. Monitorowanie procesu terapii umożliwiają zaku-
pione pomoce: laptop, programy multimedialne, puzzle logopedyczne, układanki, 
gry planszowe i wiele innych. Logopedyczne urządzenia techniczne zapewniają 
wyraźny odsłuch własnej mowy.

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W zajęciach uczestniczy 10 uczniów z klas 1-3. 
Dzieci pracują w dwóch grupach. W czasie procesu terapii wykorzystywane są po-
moce zakupione ze środków EFS: klocki konstrukcyjne, mozaiki, dzięki którym 
kształtowana jest wyobraźnia przestrzenna, maty podłogowe, plansze i gry dydak-
tyczne, które wzbogacają wiedzę ucznia.

Dzieci uczestniczące w projekcie dotychczas odbyły dwa wyjazdy edukacyjne 
w całości finansowane przez EFS: 29 października 45 osób wraz z opiekunami odby-
ło „zielone zajęcia” w Bałtowie, zaś 30 października kolejna 45-osobowa grupa wy-
jechała do Kielc, gdzie obejrzała spektakl w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” pod ty-
tułem „Królewna Kukułeczka”. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktyw-
nymi z wykorzystaniem zakupionych pomocy.

INF. NA TEMAT PROJEKTU PRZYGOT. MAŁGORZATA MALEC

„OBSERWUJĘ,
PRZEŻYWAM, 

TWORZĘ 
I POSZERZAM 
HORYZONTY”
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Gmina Klimontów złożyła do Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biu-
ra Rozwoju Regionalnego – Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wniosek na 
realizację projektu systemowego Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III 
w Gminie Klimontów w ramach Poddziałania 9.1.2. POKL „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”.

Indywidualna praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków na-
uczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Indywi-
dualizacja nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów za-
wiera w sobie szereg działań, w tym w szczególności: zapewnienie każdemu dziecku 
oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi po-
trzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi, zwiększenie zakresu wykorzysta-
nia w szkole aktywizujących metod nauczania, podniesienie jakości wsparcia i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły 
poprzez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się na I eta-
pie edukacyjnym.

Projekt „Dbamy o przyszłość naszych dzieci” będzie realizowany w okresie od 
września 2011 r. do czerwca 2012 r. i jest skierowany do uczniów klas I-III Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Projekt ma na celu 
wspomóc wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na pierwszym 
etapie edukacyjnym w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I-III. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: 
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także za-

grożonych ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczegól-

nym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych; 
• doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt specjalistyczny – oprogramowania, pakie-

ty do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, progra-
my multimedialne, plansze, tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji 
matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej oraz gry dydaktyczne i pomoce do pra-
cy z uczniami uzdolnionymi, szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz 
laptopy.

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT: 
MAŁGORZATA ZARODA, JUSTYNA KARGUL, 

DOROTA ROGALA, MAGDALENA KIJANKA

„DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ 
NASZYCH DZIECI”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, Ośrodek Profesjonalizacji Kadr 
Innovaspal oraz Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim biorą udział 
w projekcie unijnym zatytułowanym „ZAPEWNIJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ” z działania 
9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, o wartości 500 000 zł.

W ramach programu – który zakończy się w maju 2013 r. – 80 osób będzie mogło uzy-
skać dodatkowe kwalifikacje, a szkoła wyposażona zostanie w nowe stoły spawalnicze, 
kotary, fartuchy ochronne, imadła. Nowe umiejętności będą wielką szansą dla młodzieży, 
ułatwią jej start zawodowy.

W projekcie będzie brało udział 68 uczniów i 12 uczennic. Chłopcy z Technikum Me-
chanicznego i Szkoły Zawodowej ukończą bezpłatny kurs spawalniczy, uczennice z Tech-
nikum Handlowego wezmą udział w szkoleniu: wizaż i stylizacja paznokci z modułem biz-
nesowym. Będą także zorganizowane 2 edycje kursu operatora wózka widłowego dla chęt-
nych dziewcząt i chłopców. W programie zajęć jest też przygotowanie młodzieży do wej-
ścia na rynek pracy i konsultacje z doradcą zawodowym. Głównym koordynatorem projek-
tu jest Sylwia Ojczymek – pracownik Agencji Rozwoju Lokalnego. Koordynatorem I edy-
cji projektu w naszej szkole jest wicedyrektor ZSP w Klimontowie Michał Słowik. W ko-
lejnych edycjach projekt nadzorować będą inni nauczyciele ZSP.

Zajęcia rozpoczęły się w październiku. Zakończyły się już zajęcia teoretyczne. Obecnie 
trwają zajęcia praktyczne. Szkolenie odbywa się popołudniami w piątki, soboty oraz trwać 
będzie w ferie. Uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze, podręczniki oraz poczęstu-
nek. Kurs podstawowy obejmuje spawanie blach i rur metodą MAG – 4 edycje oraz metodą 
TIG – 1 edycja. Uczestnicy kursu spawalniczego zdobędą również uprawnienia przecina-
cza tlenowego. Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymają książeczki spawacza oraz certy-
fikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Młodzież wykazuje duże zainteresowanie pro-
jektem. Będzie on dla niej oknem na świat.

MICHAŁ SŁOWIK

„ZAPEWNIJ SOBIE 
PRZYSZŁOŚĆ”
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28 czerwca 2011 roku wyruszyliśmy ok. 30-osobową grupą 
młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimonto-
wie, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie i Gimnazjum w Sulisławicach, pod opieką wykwali-
fikowanej kadry nauczycielskiej, na rajdowy szlak po ziemi kli-
montowskiej i okolicach. Już po raz trzeci spotykamy się, aby 
wspólnie wędrować przez 4 dni i poznawać zakątki „naszej ma-
łej ojczyzny”.

Pierwszego dnia rajdu pokonaliśmy trasę z Klimontowa do 
Wiśniowej. Było ciężko, ponieważ cały czas padał deszcz, ale 
daliśmy radę. Zatrzymaliśmy się w Harlejówce – gospodarstwie 
agroturystycznym. Pomimo tego, że byliśmy zmarznięci i prze-
moczeni szybko zabraliśmy się za rozkładanie namiotów. Szło 
nam to niezbyt dobrze, bo robiliśmy to pierwszy raz, ale liczą 
się chęci i dobra zabawa. Zwieńczeniem wieczoru było wspólne 
ognisko przy wesołych dźwiękach gitary. Nie trwało ono długo, 
bo szybko rozeszliśmy się do namiotów odpocząć.

Drugi dzień rajdu zapisał się w pamięci wszystkich jako wy-
jątkowo ciepły. Opuściliśmy Harlejówkę i w pocie czoła prze-
mierzaliśmy dalszą trasę. Na początku szliśmy trasami wiodą-
cymi przez wsie, później jednak weszliśmy w las, który zapew-
nił nam cień, chłód i masę komarów. Po wyjściu z lasu ruszyli-
śmy raźnym marszem w stronę Chańczy (gdzie mieliśmy zostać 
przez dwie noce i trzy dni). Tą trasę pokonywaliśmy powoli, po-
nieważ mieliśmy odciski, wszystko nas bolało i to słońce, które 
w ogóle nie chciało się schować, chociaż na chwilę. Gdy dotarli-
śmy na miejsce zapomnieliśmy o bólu i oddaliśmy się w stronę 
miejsca namiotowego gdzie czekaliśmy na kadrę i nasze baga-
że. Chwila odpoczynku, rozłożone namioty, grill z którego nikt 
nie skorzystał i poszliśmy spać. Był to jeden z najcięższych dni 
rajdowych, więc bez żadnego gadania udaliśmy się do namio-
tów położyć się spać.

W czwartek obudziły nas promienie słoneczne, byliśmy peł-
ni energii i pozytywnie nastawieni, ale na dalszą trasę nie mie-
liśmy największej ochoty. Ku naszemu niezadowoleniu zostali-
śmy poinformowani, że wyruszymy na szlak. Jednak podejrze-
waliśmy, że opiekunowie coś kombinują i po przejściu ok. 2 km. 
zorientowaliśmy się, że ich nie ma. Zostali z tyłu? Nie! Po pro-
stu zostali na plaży a my nie czekając na nich poszliśmy da-
lej – jednak po dłuższej chwili nie nadchodzili więc postano-
wiliśmy wrócić. Czekała na nas dobra wiadomość. Zostaliśmy 
obdarowani dniem wolnym od dłuższych wędrówek. I mogli-
śmy skorzystać z uroków słoneczka, plaży i wody. Zrobiliśmy 
to z wielką przyjemnością. Wieczorem zabraliśmy się za przy-
gotowanie grilla, towarzyszyły przy tym śmiechy, nauka „tańca 
belgijskiego”, spacery przy zachodzie słońca i w końcu noc. Po-
szliśmy do namiotów, lecz nie spaliśmy, wszędzie było słychać 
rozmowy – nie byliśmy zmęczeni, nie chcieliśmy spać, w koń-
cu była to nasza ostatnia noc nad Chańczą i ostatnia noc tego-
rocznego rajdu.

Ostatni dzień rajdu był pochmurny. Rankiem złożyliśmy 
większość namiotów, posprzątaliśmy plac i wyruszyliśmy 
w ostatnią trasę po okolicach Chańczy. W trakcie zaczęło padać, 
nie zmartwiło nas to zbytnio, maszerowaliśmy dalej z uśmie-
chem na twarzy. Przemoczeni wróciliśmy na plac namiotowy 
a potem przeszliśmy do baru, gdzie czekała na nas cieplutką 
herbatka na ogrzanie.

Po południu zebraliśmy się w jednym z największych na-
miotów (nadal trwała ulewa, więc nie mogliśmy wyjść na ze-
wnątrz), gdzie nadszedł czas pożegnania ze wszystkimi uczest-
nikami rajdu. Zostaliśmy obdarowani przez opiekunów ciepły-
mi słowami i podziękowaniami oraz cudownymi pamiątkami 
w postaci grupowego zdjęcia oprawionego w śliczną ramkę.

Późnym popołudniem wróciliśmy do domu.
Bilans rajdu to ok. 80 km trasy przebytej w ciągu 4 dni, prze-

tarte podeszwy, przemoczone ubrania, bolące i pełne odcisków 
stopy i to co najważniejsze – wspomnienia.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować tym, bez 
których zaangażowania rajd nie doszedłby do skutku, a więc 
sponsorom: oddziałowi PTTK w Sandomierzu, Urzędowi Gmi-
ny Klimontów oraz spółdzielni uczniowskiej działającej przy 
ZSP w Klimontowie i Komendzie Hufca ZHP w Sandomierzu. 
Dziękujemy naszej wspaniałej kadrze, która utrzymywała przez 
cały ten czas świetny kontakt z pełną energii i dzikimi pomy-
słami młodzieżą: Markowi Łygasowi – naszemu przewodni-
kowi i nawigatorowi, komandorom rajdu – p. Marzenie Ka-
czor i p. Arturowi Waszczykowi, opiekunowi – p. Marzannie 
Kwiecień, a także p. Józefowi Komisarkowi – za transport ca-
łego rajdowego ekwipunku i bagaży.

Pomimo tego, że przebyte szlaki już za nami, wracamy 
wspomnieniami do tych niezapomnianych chwil które pozosta-
ną w naszej pamięci, jeszcze długi, długi czas.

KAROLINA GRZYBOWSKA

III RAJD KLIMONTOWSKI
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Pod takim hasłem 20 sierpnia odbył się piknik dla dzieci, który zorganizowali straża-
cy z OSP Klimontów. Przygotowano wiele atrakcji związanych z tematyką straży połą-
czone z tematem „Bezpieczne wakacje na wsi”. 

Gdy zawyła strażacka syrena zaczął się festyn. Przedstawiciele sandomierskiej pla-
cówki terenowej KRUS pytali dzieci o bezpieczeństwo podczas zabaw w gospodarstwie 
rolnym w pobliżu maszyn rolniczych. Każdą dobrą odpowiedź nagradzali upominkiem. 
Później dzieci mogły oglądać strażackie samochody, remizę, sprzęt gaśniczy i ratowni-
czy, przymierzać strażackie ubrania i hełmy, pytać o wszystko. 

Zaimprowizowano także mały pożar kopki siana, a chętni mogli sami go ugasić pod 
czujnym okiem strażaków. Panie z przedszkola samorządowego przygotowały różne za-
bawy i konkursy związane z tematyką strażacką. Na koniec przygotowano słodki poczę-
stunek. 

Współorganizatorami pikniku były: Przedszkole Samorządowe w Klimontowie, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Placówka Terenowa 
KRUS w Sandomierzu.

„KAŻDY MOŻE 
ZOSTAĆ STRAŻAKIEM”
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Tradycja Andrzejek wywodzi się od  św. Andrzeja Apostoła – ucznia Jana Chrzciciela, a później Chry-
stusa. Andrzeja z wróżbami skojarzyli Grecy (prawdopodobnie z podobieństwa słów andrós i Andreas – 
oznaczających odpowiednio mężczyznę i Andrzeja) i to właśnie im zawdzięczamy magiczny charakter tego 
święta.

Andrzejki według tradycji są świętem obchodzonym tylko przez panny, które poznają na nich imię swo-
jego przyszłego męża. Dla kawalerów przewidziane były „Katarzynki”, przypadające 24 listopada. Obecnie 
odbiega się od tradycji. Andrzejki stały się świętem, na którym wróżą sobie wszyscy, a przepowiednie trak-
towane są bardziej z przymrużeniem oka. Andrzejki najhuczniej obchodzone są w Szkocji, której patronem 
jest święty Andrzej – mają one jednak  trochę inny charakter jak w Polsce.

W naszej szkole również obchodzimy Andrzejki. Tego dnia biblioteka zamienia się w miejsce magii 
i czarów. Aby wróżby mogły się spełnić, każdy kto chce poznać przyszłość przynosi symboliczny gro-
sik. „Andrzeju, nasz dobrodzieju, dobrą wróżbę daj” – tymi magicznymi słowami rozpoczęło się spotka-
nie andrzejkowe w bibliotece szkolnej. Prowadzącą była Oliwia Potocka, a jej pomocnikami Jakub Orze-
chowski, Bartek Orzechowski, Daniel Malczyk. Wróżby prowadziły: Paulina Sierant, Paulina Potocka, 
Aleksandra Gładysz, Wioletta Słapek, Katarzyna Banaś, Karolina Haja, Patrycja Śledź, Aleksandra 
Stępień, Kinga Brozińska, Anna Kilarska, Alicja Cichoń – które wprowadziły wszystkich w wesoły na-
strój. Uczniowie mogli wywróżyć swoją przyszłość.

Oczywiście żadna zabawa andrzejkowa nie może obejść się bez wróżenia sobie poprzez przebicie szpil-
ką papierowe serce z napisanymi imionami, jak również poprzez wysypanie szpilek z kubeczka (powstałe 
w ten sposób literki miały przypisane znaczenie).

Organizatorami Andrzejek była Grupa Świetlicowa i Klub Miłośników Książki. Wszystkie klasy wzięły 
udział w imprezie według wcześniej ustalonego harmonogramu. Był to bardzo udany dzień. Mamy nadzie-
ję, że wróżby spełnią się, a za rok znów spotkamy się w tak miłym gronie i powróżymy sobie. Po zakończe-
niu wróżb odbył się poczęstunek dla organizatorów.

OPRAC. UCZENNICE GIMNAZJUM: ALEKSANDRA STĘPIEŃ, PATRYCJA ŚLEDŹ

Każda gwiazdka jak świeczka na grobie
Płonie miłością do Boga.
Sowy nocnym hukaniem straszą zmarłych,
a dzwony zwiastują im radość zmartwychwstania.

/ROSAMOND/

ZADUSZKI
Uczucia ukryte w kamieniu spowitym złotymi liśćmi klonu, a wśród 

wiekowych wyniosłych lip i tajemniczych akacji wznoszą się zabytkowe 
pomniki z II połowy XIX wieku. Natchniony nieznany mi artysta wy-
rzeźbił pięknie w białym pińczowskim piaskowcu w stylu neobaroko-
wym leżącą na grobie postać pana Jezusa z barankami. Alegorystyczna 
rzeźba zdobi grób księdza Wiktora Barańskiego – rektora kościoła po-
dominikańskiego oraz księdza infułata Ignacego Szadkowskiego – pro-
boszcza parafii rzymsko–katolickiej w Klimontowie. Napis umieszczo-
ny na epitafium przypomina nam, iż pomnik „Ukochanemu Rektorowi 
– Ks.Wiktorowi Barańskiemu ufundowali wdzięczni Parafianie Klimon-
towa i sąsiednich Parafii”.

W notatniku zapisuję te wzruszające słowa i wzrok przenoszę na sto-
jący obok zabytkowy obelisk śp. rodziny Grabowskich, którego szczyt 
wieńczy krzyż łaciński z wizerunkiem Chrystusa, a pod Jego stopa-
mi w niszy umieszczona jest za szybą figurka Matki Boskiej. Na epi-
tafium widnieje napis (grawer wklęsły): Katarzyna Franciszka z Bonfi-
gów – Grabowska sędzina ur. 25-IX-1875 r. w NEUSZTADT – BAWA-
RIA zm. 1-IX-1930 r. Irena Grabowska (córka) ur. 20-X-1902 r. w Pe-
tersburgu zm. 20-VI-1929 r. w Klimontowie. Na pomniku widnieją po-
nadto dwie fotografie w kolorze sepii: Katarzyny Franciszki oraz Ireny 
– Grabowskich.

Po lewej stronie głównej alei starego cmentarza góruje kamienna 
kolumna w stylu greckim zakończona kutym krzyżem. Na podwalu ko-
lumny widnieje słabo czytelny napis upamiętniający śp. Zofiję z Ora-
czewskich Strusińską zm. w czerwcu 1807 roku.

Najwyższy pomnik na starym cmentarzu wznosi się nad grobem śp. 
Aleksandra Badowskiego, odrestaurowany przez artystę–kamieniarza 
Władysława Sadłochę ze Staszowa. Pan Władysław Sadłocha dokonał 
renowacji kilku zabytkowych pomników ze środków zebranych pod-
czas kwest z okazji Wszystkich Świętych.

1 listopada o godz. 1200 została odprawiona polowa koncelebrowana 
Msza Święta w intencji zmarłych spoczywających na Cmentarzu Para-
fialnym w Klimontowie. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz proboszcz 
Henryk Hendzel, uczestniczyli: ksiądz kanonik Adam Nowak, ksiądz 
rektor Czesław Gumieniak i ksiądz wikary Paweł Piendzio. Piękne fi-
lozoficzne kazanie wygłosił ksiądz Paweł, w którym powiedział: „nie 
pomoże odmawianie różańca nawet 5 razy dziennie, jeżeli odmawiający 
nie ma żywej wiary, a w sercu gorącej miłości, w intencji którego odma-
wia tę modlitwę połączoną z dobrymi uczynkami w życiu doczesnym”.

Zgodnie z nauką Świętego Pawła – Apostoła, wiara bez dobrych 
uczynków jest martwa, dlatego takiej modlitwy Pan Bóg nie może od 
nas przyjąć. Przeżywając uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny, a przez cały listopad Różaniec odmawiany na cmentarzu, w ko-
ściele i w domu, starajmy się wypełniać dobre uczynki wobec naszych 
bliźnich, połączone z gorącą miłością i wiarą oraz żywą pamięcią wo-
bec Tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Boga.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

NA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 
BŁYSKA Z WRÓŻBY NADZIEJA…
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Od 1 października do końca listopada w przytulnych mu-
rach Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie czynna 
była wystawa plastyki pt. „Malarstwo i rysunek Aleksandry 
Skomorochow”.

Uroczysty wernisaż ekspozycji rozpoczął się 17 paź-
dziernika o godz. 1500. Z upoważnienia kierownika Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Edyty Lesiak-Nawrockiej wysta-
wę otworzył animator kultury Stanisław Tarnawski. Przed-
stawił on i powitał autorkę obrazów oraz zgromadzonych go-
ści. Wkrótce oprowadzono publiczność po wystawie i omó-
wiono wyeksponowane prace. Wywiązała się owocna dys-
kusja na temat pokazanych realizacji malarskich i rysunko-
wych oraz sztuki w ogóle. Głos zabrała m. in. pedagog Hali-
na Zielińska, charakteryzując wystawione eksponaty. Z gro-
na przybyłych padały pytania, na które uzyskiwano odpowie-
dzi. O swej sztuce mówiła także malarka. 

Na wystawę przybyli: rodzina plastyczki, przyjaciele oraz 
koleżanki i koledzy z Collegium Gostomianum w Sandomie-
rzu. Obecne były także nauczycielki Oli ze Szkoły Podstawo-
wej oraz Gimnazjum w Klimontowie. Pod koniec wernisażu 
otwierający ekspozycję wręczył  młodziutkiej twórczyni bu-

kiet pięknych kwiatów. Natomiast nagrody w postaci sprzętu 
plastycznego i innych upominków wręczyły nauczycielki pla-
styki: Halina Zielińska, Iwona Stolińska i Monika Sudy.

Wykonawczyni zademonstrowanych realizacji – Ola Sko-
morochow – mieszka w Zakrzowie gm. Klimontów. Uczy się 
w sandomierskim Liceum Ogólnokształcącym nr 1 miesz-
czącym się w dostojnym budynku Collegium Gostomianum. 
Oprócz uprawiania plastyki, pisze wiersze i śpiewa, tak jak jej 
mama – Anna. Ola jest osobą skromną i delikatną w usposo-
bieniu. Rysowała od dziecka z wielką przyjemnością. W szkole 
jako przedmiot lubiła plastykę. Później w I LO Collegium Go-
stomianum, które jak mówi dało jej ogromne możliwości roz-
woju, już od pierwszej klasy zaczęła bardziej intensywnie ry-
sować. Swe prace prezentowała na szkolnym Parnasie (jest to 
wydarzenie, podczas którego uczniowie mogą zaprezentować 
swe artystyczne umiejętności). Ola wykonała m. in. rysunek do 
książki poświęconej poezji Zbigniewa Kabaty pt. „Ominąć 
strumień czasu” ze wstępem dr Danuty Paszkowskiej, wykła-
dającej polonistykę w tym Liceum. Już w tym rysunku przed-
stawiającym Zbigniewa Kabatę widać ładną kreskę oraz wy-
czucie bryły.

Ola brała udział także w plenerze w Klimontowie orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Katolickie „Wspólne Do-
bro”, któremu przewodniczył ksiądz rektor Wojciech Zasa-
da – poeta i działacz kultury. Od drugiej klasy licealnej ma-
larka zajęła się rysunkiem na poważnie. Rozpoczęła naukę 
w warszawskiej szkole rysunku Domin. Dzięki niej powięk-
szyła swe umiejętności – oprócz tego wyczuwa się w jej pra-
cach duże wrodzone zdolności i łatwość realizacji.

W klimontowskiej bibliotece pokazała akwarele i rysun-
ki ołówkiem. Te ostatnie wykonano na dużych arkuszach bry-
stolu. Są realistyczne, przedstawiają tradycyjne i nowocze-
sne budowle (autorka pragnie studiować architekturę) portre-
ty drzew, a nawet współczesne samochody. Cechuje je popraw-
ność, a jednocześnie swoboda wykonania. Wpływ rysunku do-
minuje w malarstwie akwarelowym. Koloryt w tych obrazach 
ma wąską gamę barw opartą na szarobrązowych lub szaro-
błękitnych tonach. Mimo tego prace są jasne, nieprzegadane 
szczegółami, mają dużo dobrze rozwiniętej przestrzeni powie-
trza. Jeden z nich o wyczuciu dekoracyjnym zawiera fragment 
łąki z czerwonymi makami z efektami nakrapiania farbą. Dru-
gi posiada przestrzeń, w której zanurzono gałęzie krzewu tar-
niny na tle nieba. Pozostałe akwarele przedstawiają pejzaże. 
Wśród nich fragment kanału w Wenecji z łodziami nad wodą, 
w którym ważną rolę odgrywa światło. Krajobraz z kapliczką 
ożywia zgodny rytm położeń plamy oraz kompozycję po prze-
kątnej. Bardzo żywo rysują się na murze kapliczki padające 
cienie liści. Ładna jest rytmika pionowych linii drzew, ogro-
dzenia budowli poziomych oraz ukośnych dachu w wizerunku 
z drewnianym kościółkiem. W przedstawieniu starych domów 
na tle pasma gór widać trafne i ładne operowanie linią farby 
wodnej kształtującą fioletową mgłę i przestrzeń.

Należy się uznanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Klimontowie za promowanie młodych talentów, a Oli ży-
czę powodzenia w dalszej pracy twórczej.

TOMASZ STASZEWSKI

ROSAMOND

BITWA POD IGNACEWEM
(8 maja 1863 r.)

Bitwa krwawa trwa pod Ignacewem,
Rude sosny szumią rozrzewnione.
Dziwna postać usiadła pod drzewem.
Anioł śmierci skrzydła miał zielone.
Padł z armaty wystrzał śnieżno-biały,
Pędzą konie jak tatarskie strzały.

Mkną ułani na rączych rumakach,
Tną szablami donieckich kozaków.
Taczanowski dowodzi wśród maków
Za Ojczyznę, za nasz stary Kraków.
Matka Boska, orzeł biały z nami.
Szlachta polska walczy z Moskalami.

Romantyczny pejzaż jak marzenie
Za wolnością, za Księstwem Warszawskim.
Napoleon  naszych snów spełnienie,
Złote słońce promienieje blaskiem.
Błyszczą szable, łopoczą sztandary,
Ignacewo – Tobie wieniec chwały!

Fascynuje mnie Kossaka płótno,
Ta sławetna bitwa z Rosjanami.
Aleksander nie spoglądał smutno,
Gdy Polacy byli zesłańcami.
Sybir, knuty i wieczne tułactwo.
Nad Irkuckiem krąży czarne ptactwo.

WERNISAŻ
OLI
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Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie oraz Filie 
w Nawodzicach i Pokrzywiance zapraszają do korzystania 
z nowo otrzymanego sprzętu komputerowego.

Komputery wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi po-
zyskaliśmy z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

PRB jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Bil-
la i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 

Zapraszamy do korzystania z usług Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Klimontowie.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych zainicjowany został w 1999 roku 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Szkolnych (International As-
sociation of School Libriarianship). Hasło 
tegorocznego Międzynarodowego Miesią-
ca Bibliotek Szkolnych brzmi: ,,Biblioteki 
przygotowują uczniów do życia’’.

Celem tej akcji było wyeksponowanie 
roli biblioteki jako szczególnego miejsca 
w szkole; zwrócenie uwagi w niekonwen-
cjonalny i atrakcyjny sposób na jej ogrom-
ną rolę w nauce i rozwijaniu zainteresowań 
czytelniczych; a także przybliżenie uczniom 
biblioteki i jej zbiorów. To okazja, aby zain-
teresować uczniów, nauczycieli działaniami 
biblioteki, aby podzielić się swymi pomy-
słami, a także problemami.

W tym roku szkolnym biblioteka Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie po raz kolejny uroczyście ob-
chodziła Międzynarodowy Miesiąc Biblio-
tek Szkolnych. W ramach uczczenia świę-
ta Członkowie Klubu Miłośników Książki 
zorganizowali szereg konkursów i imprez 
m.in. „Pisarze w karykaturach Eryka Li-
pińskiego”, „Słodkie Wypożyczenia” oraz 
„Kto to napisał”.

W bibliotece mogliśmy oglądać wysta-
wę karykatur polskich pisarzy autorstwa 
Eryka Lipińskiego. Z tą właśnie wystawą 
wiązał się konkurs. Każdy z 16 portretów 
znanych nam ludzi m.in. Juliusz Słowacki, 
Maria Konopnicka, Jan Brzechwa itd. były 
odpowiednio ponumerowane, a zadaniem 
uczniów było odgadnięcie, jaki poeta jest 
przedstawiony na karykaturze. W konkur-
sie wzięło udział 9 uczniów.

Najlepsi w konkursie okazali się: Ja-
kub Orzechowski, Paulina Sierant, Alek-
sandra Gładysz, Anna Kilarska oraz Ali-
cja Cichoń – uczniowie klasy Ia. Nagrody 
wzbudziły wśród uczniów większe zainte-
resowanie przeszłością poetów.

Drugim konkursem były znane i lubia-
ne przez uczniów „Słodkie wypożyczenia”. 
Uczniowie wypożyczali książki lub czaso-
pisma, a warunkiem otrzymania „słodkie-
go upominku” było podanie autora wyloso-
wanej książki. Dzięki tej akcji wzrosła ilość 
wypożyczeń lektur, w bibliotece zapanowa-
ła miła atmosfera, a sami uczniowie udo-
wodnili, że nie trzeba ich zmuszać do się-
gania po książki. Konkurs wzbudził wśród 
gimnazjalistów zdrową rywalizację o tytuł 
najbardziej rozczytanej klasy w miesiącu 
październiku.

NIE TYLKO W PAŹDZIERNIKU…

ZRÓB SOBIE PRZERWĘ OD TELEWIZORA,
BO W BIBLIOTECE NA CIEBIE CZEKA KSIĄŻKA

 — PRAWDZIWY PRZYJACIEL CZŁOWIEKA!

W naszej szkole organizowana jest przez 
cały rok, a w szczególności w październiku, 
akcja „Podaruj książkę bibliotece”. Ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy szkoły mieli 
możliwość podarowania bibliotece książki. 
I tym sposobem biblioteka wzbogaciła się 
o 16 nowych tytułów. Każda podarowana 
książka posiada wklejkę, na której umiesz-
czono imię i nazwisko darczyńcy. Bibliote-
ka składa podziękowania wszystkim dar-
czyńcom.

Nie zabrakło także bogatej oferty kier-
maszowej „Książki dla Ciebie” z zaprzy-
jaźnionej księgarni i wydawnictw (PUBLI-
CAT – księgarnia Klimontów). Każdy czy-
telnik mógł wybrać i kupić ciekawą lekturę 
po przystępnych cenach.

Co roku uczniowie Klubu Miłośników 
Książki będą kontynuować tego rodzaju 
akcje.

OPRACOWAŁY:
PATRYCJA ŚLEDŹ

KAROLINA HAJA

ALEKSANDRA STĘPIEŃ

- UCZENNICE KLASY IB

NOWE KOMPUTERY 
W BIBLIOTECE
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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

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuj�ca w obszary wiejskie.” 

Operacja maj�ca na celu: aktywne rozwijanie i podnoszenie jako�ci �ycia spo�eczno�ci lokalnej 
poprzez remont oraz wyposa�enie �wietlic wiejskich wraz z  zagospodarowaniem terenów na 

infrastruktur� rekreacyjn� poprzez budow� placów zabaw, boisk sportowych, wspó�finansowana
jest ze �rodków Unii Europejskiej w ramach dzia�ania

„Wdra�anie lokalnych strategii rozwoju” - operacja, która odpowiada warunkom przyznania 
pomocy w ramach dzia�ania „Odnowa i rozwój wsi” 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

�WIETLICE WIEJSKIE 

NOWA WIE�, POKRZYWIANKA, W�GRCE SZLACHECKIE, ADAMCZOWICE 

W PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie odbył się 6 grudnia turniej piłki nożnej 
dzieci w wieku 8-14 lat. Organizatorami turnieju 
byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Moje Boisko Orlik 2012. W pierwszych meczach 
turnieju rywalizowali uczniowie klas II i młod-
szych. Mecze te były bardzo ciekawe, emocjonu-
jące i trzymające w napięciu do ostatniego gwizd-
ka sędziego. Po rozgrywkach orzełków na parkie-
cie rywalizowali chłopcy z klas VI oraz I i II gim-
nazjum. Łącznie w turnieju wzięło udział 50 za-
wodników.

Wyniki turnieju: 1 miejsce – Junior Klimon-
tów, 2 miejsce – Gimnazjum Klimontów, 3 miej-
sce – SP Goźlice,  4 miejsce – SP Klimontów.

Po zakończeniu turnieju, tak jak wymaga tego 
tradycja tego szczególnego dnia dla dzieci na hali 
sportowej pojawił się Święty Mikołaj, który został 
bardzo ciepło przyjęty przez wszystkich zawodni-
ków, a w szczególności tych najmłodszych. Świę-
ty Mikołaj obdarował prezentem każde dziecko 
i w tak miłej atmosferze każdy z uśmiechem na 
twarzy podziękował Świętemu Mikołajowi i za-
praszał ponownie za rok.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
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NOWY ROK

Grzegorza
Genowefy
Anieli
Edwarda
TRZECH KRÓLI

Juliana
Seweryna
Weroniki
Danuty
Honoraty
Arkadiusza
Weroniki
Feliksa
Pawła
Marcelego
Antoniego
Małgorzaty
Henryka
Sebastiana
Agnieszki
Wiktora
Rajmunda
Franciszka
Pawła
Pauliny
Jana
Karola
Franciszka
Macieja
Ludwika
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Mariana
Marii
Jacka
Teodora
Karoliny
Łucji
Cyryla
Elżbiety
Zenona
Filipa
Pelagii
Jana
Ernesta
Marceliny
Henryka
Benedykta
Bogdana
Szymona
Wincentego
Czesława
Daniela
Bolesława
Brygidy
Krystyny
Krzysztofa
Anny
Julii
Wiktora
Marty
Ludmiły
Ignacego
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Styczeń

Lipiec

Rok 2012
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Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Antoniego
Heleny
Kunegundy
Kazimierza
Fryderyka
Róży
Tomasza
Beaty
Katarzyny
Cypriana
Benedykta
Grzegorza
Bożeny
Matyldy
Ludwiki
Izabeli
Zbigniewa
Edwarda
Józefa
Klaudii
Lubomira
Bogusława
Feliksa
Marka
Marii
Teodora
Lidii
Anieli
Zenona
Amelii
Balbiny

Ignacego
Marii
Błażeja
Weroniki
Agaty
Doroty
Ryszarda
Jana
Apolonii
Jacka
Łazarza
Eulalii
Grzegorza
Walentego
Józefa
Danuty
Łukasza
Konstancji
Konrada
Leona
Roberta
Marty
Romany
Macieja
Cezarego
Mirosława
Gabriela
Teofila
Romana

Grażyny
Władysława
Ryszarda
Wacława
Ireny
Wilhelma
Donata
WIELKANOC

PN. WIELKANOCNY

Michała
Filipa
Juliusza
Marcina
Justyny
Anastazji
Julii
Roberta
Bogusławy
Leona
Agnieszki
Anzelma
Łukasza
Jerzego
Aleksandra
Marka
Marzeny
Zyty
Walerii
Roberta
Marcina

ŚW. PRACY

Zygmunta
ŚW. KONSTYTUCJI

Moniki
Ireny
Judyty
Ludomira
Stanisława
Karoliny
Antoniego
Jakuba
Pankracego
Serwacego
Bonifacego
Zofii
Andrzeja
Sławomira
Feliksa
Piotra
Bernarda
Wiktora
Heleny
Iwony
Joanny
Urbana
Pauliny
Juliusza
Augustyna
Magdaleny
Feliksa
Anielii

Jakuba
Marianny
Leszka
Karola
Walerii
Norberta
BOŻE CIAŁO

Maksyma
Pelagii
Bogumiła
Feliksa
Onufrego
Antoniego
Bazylego
Jolanty
Aliny
Laury
Marka
Gerwazego
Bogny
Alicji
Tomasza
Wandy
Jana
Łucji
Pawła
Władysława
Leona
Piotra
Lucyny

Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Bronisława
Stefana
Szymona
Filipa
Doroty
Beaty
Marka
Marii
Piotra
Łukasza
Jacka
Marii
Filipa
Cypriana
Nikodema
Edyty
Justyny
Ireny
Konstancji
Eustachego
Mateusza
Tomasza
Tekli
Gerarda
Władysława
Łucji
Damiana
Wacława
Michała
Zofii

Danuty
Teofila
Teresy
Franciszka
Marcelego
Artura
Stefana
Brygidy
Dionizego
Pauliny
Aldony
Eustachego
Renaty
Bernarda
Teresy
Gawła
Ignacego
Juliana
Piotra
Ireny
Urszuli
Filipa
Seweryna
Marcina
Kryspina
Lucjana
Iwony
Tadeusza
Wioletty
Edmunda
Augusta

ŚW. ZMARŁYCH

Bohdana
Huberta
Karola
Elżbiety
Feliksa
Ernesta
Wiktora
Teodora
Andrzeja
ŚW. NIEPODLEG.
Renaty
Stanisława
Emila
Alberta
Edmunda
Grzegorza
Anieli
Elżbiety
Anatola
Janusza
Marka
Amelii
Jana
Katarzyny
Konrada
Waleriana
Zdzisława
Błażeja
Andrzeja

Natalii
Pauliny
Franciszka
Barbary
Henryka
Mikołaja
Marcina
Marii
Wiesławy
Julii
Waldemara
Aleksandra
Łucji
Alfreda
Celiny
Zdzisława
Łazarza
Bogusława
Dariusza
Bogumiły
Tomasza
Honoraty
Wiktorii
Adama
BOŻE NARODZENIE

SZCZEPANA

Damiana
Cezarego
Dawida
Eugeniusza
Sylwestra
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Piotra
Gustawa
Lidii
Dominika
Stanisławy
Jakuba
Doroty
Emila
Romana
Wawrzyńca
Zuzanny
Juliana
Hipolita
Alfreda
Wn. NMP
Stefana
Jacka
Heleny
Bolesława
Bernarda
Franciszki
Cezarego
Filipa
Bartosza
Ludwika
Teresy
Moniki
Augustyna
Sabiny
Róży
Bohdana


