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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

rocznica bitwy pod konarami
Trochę o historii klasztoru i koscioła, szerzej o samym jubileuszu 400-lecia klasztoru podominikańskiego oraz organizowanych z tej okazji imprezach piszemy na str. 4

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary przy współ-
udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, 
Ochotniczej  Straży Pożarnej w Konarach oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich w Konarach było organizatorem te-
gorocznych uroczystości z okazji 98 rocznicy Bitwy pod 
Konarami – które odbyły się 19 maja br.

Majówka rozpoczęła się koncertem pieśni patriotycz-
nych i legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus oraz 
Studia Piosenki i Muzyki działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie. Następnie uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Konarach, pod kierunkiem na-
uczyciela Krzysztofa Gierady, zaprezentowali przed-
stawienie upamiętniające zdarzenia, jakie miały miejsce 
w dniach Bitwy pod Konarami 16-25 maja 1915 r.

Główne uroczystości rozpoczęły się mszą polową, 
którą o godzinie 1500 poprowadził ks. kanonik Zbigniew 
Kuras – proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbie-
rzowicach w koncelebrze z ks. kanonikiem Henrykiem 
Hendzelem – proboszczem parafii pw. św. Józefa w Kli-
montowie. 
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

ICH RODZIN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek godz.1220–1620

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

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie po raz kolejny zorganizował dni 
otwarte, które odbyły się 17 kwietnia 2013 r. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów mieli 
okazję bliżej poznać placówkę, w której będą kontynuować naukę w nadchodzącym roku 
szkolnym.

Gimnazjaliści z Klimontowa i Sulisławic, którzy tłumnie odwiedzili szkołę mogli po-
znać „życie ZSP od środka”, nowe profile klas, realizowane przedsięwzięcia, projekty, 
konkursy, sukcesy. Uczniowie naszej szkoły przygotowali najróżniejsze atrakcje prezen-
tując młodszym gościom ofertę i atuty szkoły. Gimnazjaliści mieli okazję zaznajomić się 
z proponowaną ofertą edukacyjną, poznać uczniów i nauczycieli oraz zaplecze dydaktycz-
ne szkoły. Dla rozweselenia młodszych kolegów klasa Ia przygotowała też kabaret, w któ-
rym w humorystyczny sposób odegrała szkolną scenkę. Wspólne chwile umilił koncertem 
zespół BLACK SUNDAY – duma naszej szkoły.

Gimnazjaliści mogli zobaczyć każdy zakątek szkoły. Oprowadzani przez starszych ko-
legów uczestniczyli w pokazowej prezentacji historycznej, lekcji biologii oraz teście wie-
dzy ekonomicznej. Była to również doskonała okazja, aby porozmawiać ze starszymi kole-
gami uczącymi sie w naszej szkole. Wzięli też udział w lekcji języka niemieckiego i angiel-
skiego w nowoczesnej pracowni językowej, a także w spotkaniu koła turystycznego „Pie-
chur”.

Dniom Otwartym w ZSP towarzyszyła wyśmienita zabawa i wspaniała atmosfera. Gim-
nazjaliści byli zainteresowani naszymi ofertami, więc mamy nadzieję na ponowne spotka-
nie we wrześniu.

ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Uczniów z terenu powiatu sandomierskiego zachęcamy 
do udziału w organizowanym przez Szkołę Podstawową 

w Ossolinie konkursie pod hasłem 

„Młodzież czyta Żeromskiego”. 
Honorowy patronat nad nim sprawuje Świętokrzyski Kurator 
Oświaty pani Małgorzata Muzoł. Finał konkursu będzie miał 
miejsce podczas II Pikniku Rycerskiego w Ossolinie 7 lipca 
2013 roku, a w jury zasiądzie wówczas m.in. gość specjalny 

imprezy pan Jerzy Zelnik. 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!!!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 
http://kuratorium.kielce.pl/9913/konkurs-mlodziez-czyta-zeromskiego

DNI OTWARTE W ZSP

Potraw charakterystycznych dla kilku różnych zakątków 
świata, można było spróbować podczas Egzotycznej Bie-
siady Rodzinnej, która odbyła się 18 maja w Ossolinie. Im-
preza dofinansowana ze środków Gminy Klimontów, połą-
czona była z dniem otwartym Szkoły Podstawowej.

Biesiadowanie rozpoczął występ uczniów placówki, 
którzy zaprezentowali program artystyczny przygotowany 
pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Biało–Nowak, Mag-
daleny Dudek, Doroty Kity, Dominiki Pawlickiej i Anny 
Polit. Po jego zakończeniu przyszła kolej na degustacje eg-
zotycznych specjałów. Pięć drużyn złożonych z uczniów, 
ich rodziców oraz nauczycieli, stanęło do konkursu na naj-
ciekawszą potrawę dnia. Jury, w którym zasiedli: wójt Kli-
montowa Ryszard Bień, prezes Stowarzyszenia „Nasze 
dziedzictwo Ossolin” Barbara Suroń oraz wiceprezes sto-
warzyszenia Zofia Pacholczak oceniało dania kuchni afry-
kańskiej, meksykańskiej, tureckiej, żydowskiej i węgier-
skiej. Komisja konkursowa zdecydowała się uhonorować 
równorzędną nagrodą wszystkie drużyny. 

Po doznaniach kulinarnych przyszła kolej na zabawę. 
Najmłodsi mogli korzystać z atrakcji wesołego miasteczka 
lub uczestniczyć w konkursach i zawodach sportowych pro-
wadzonych przez pana Krzysztofa Dywana. Kilka specjal-
nych konkurencji przygotowane zostało również dla doro-
słych. Jedną z nich był bieg pań, który wygrała Ilona Ko-
siarska. Rodzice i nauczyciele szkoły w Ossolinie rozegra-
li mecz siatkówki. Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzy-
mali nagrody rzeczowe i puchary ufundowane przez Huty 
Szkła Tadeusza Wrześniaka. 

Egzotyczna Biesiada była ponadto okazją do prezentacji 
oferty dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Ossolinie, któ-
ra od września prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Na-
sze dziedzictwo Ossolin”. 

IWONA STASZEWSKA

EGZOTYCZNA BIESIADA W OSSOLINIE

Program artystyczny przygotowali uczniowie szkoły. Degustacja egzotycznych potraw.

Biesiada połączona była z dniem otwartym szkoły.

Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy.

Jedną z atrakcji był bieg pań.

Zwycięzcy konkursów z pucharami.
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W Szkole Podstawowej w Konarach w roku szkolnym 2012/213 w ra-
mach zajęć z ekologii pod kierunkiem nauczyciela przyrody p. mgr Do-
roty Biało–Nowak dzieci podjęły się następujących działań proekolo-
gicznych: 
• udział w konkursie plastycznym na projekt ulotki informacyjnej na te-

mat: ,,Zagospodarowanie odpadów w mojej miejscowości’’ – I miej-
sce dla pracy Joanny Jońcy (na zdjęciu po prawej);

• udział w konkursie wiedzy „Zagospodarowanie odpadów z terenu 
mojej gminy”;

• organizacja apelu o tematyce segregacji i ograniczania odpadów;
• udział w konkursie na najładniejszą torbę ekologiczną;
• cuda i cudeńka wykonane z odpadów;
• zajęcia terenowe: szukamy dzikich wysypisk śmieci i badamy stopień za-

nieczyszczenia powietrza tlenkami i dwutlenkami siarki przy użyciu skali 
porostowej; szukamy porostów na drzewach; mierzymy średnicę drzewa;

• inscenizacje i scenki propagujące zachowania proekologiczne i pięt-
nujące wandali przyrody; zbieramy i segregujemy odpady; piętnujemy 
mycie samochodów przy zbiornikach wodnych.

Została zorganizowana także wycieczka do oczyszczalni ścieków w Kli-
montowie oraz do lasu liściastego. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę gra-
jąc w gry planszowe pt. „Młody ekolog”, pracując z czasopismami ekolo-
gicznymi pt. „Eko-Świat, Eko-Raj” oraz dokarmiali ptaki w okresie zimo-
wym. Szczegółowy przebieg tych działań został przedstawiony w sprawoz-
daniu do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Celem tego przedsięwzięcia było szerzenie i kształtowanie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych postaw i zachowań mających pozytyw-
ny wpływ na środowisko przyrodnicze w myśl słów „Jeśli będziesz żyć 
w zgodzie z naturą nigdy nie będziesz ubogi”.

EKOLOGICZNE KONARY
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„Jan Zbigniew Ossoliński, założywszy w roku 1604 
nowy Klimontów, postanowił do swoich dóbr dziedzicz-
nych Klimontów, sprowadzić ojców Dominikanów i dla 
nich w temże miasteczku kościół i klasztor fundować. Za-
miar ten, dobrze przez władzę duchowną przyjęty, usku-
tecznił nie zadługo… Działo się to dnia 26 maja 1613.” 
(ks. W. Kukliński, Miasto prywatne Klimontów i jego ko-
ścioły)

Rok 2013 jest więc dla parafii Klimontów rokiem jubi-
leuszu 400-lecia założenia kompleksu klasztornego domi-
nikańskiego. W tymże roku przypada również 380. roczni-
ca konsekracji świątyni, której dokonał 10 lipca 1633 r. bi-
skup sufragan krakowski Tomasz Oborski, poświęcając ją 
Najświętszej Maryi Pannie i św. Jackowi.

Historia Klimontowa byłaby niepełna, gdyby jego 
mieszkańcy zapomnieli o tej perle architektury sakralnej, 
jaką jest nasz Klasztor. Jest on  wspaniałą wizytówką nie 
tylko dla Gminy Klimontów ale dla całej  Ziemi Sando-
mierskiej. Wzniesiony na północnym wzgórzu przypomi-
na do dziś o rodzie Ossolińskich, fundatorach tego obiektu 
i jak nigdy dotąd „woła o ratunek” współczesne pokolenia.

Historia nie szczędziła dramatycznych przeżyć temu 
miejscu. Wspomnieć należy, np. łupieżczy najazd wojsk 
siedmiogrodzkich księcia Jerzego II Rakoczego (1657 r.), 
czy pożar części klasztoru (1761 r.). Do 1901r., tj. do śmier-
ci o. K. Mikusińskiego, pieczę nad klasztorem i świątynią 
sprawowali dominikanie. Po kasacie klasztoru w 1864 r. i po 
śmierci ostatniego przeora, dzięki inicjatywie mieszkań-
ców, społeczników klimontowskich, nie pozwolono niszczeć 
klasztorowi. Już w 1906 r. założono szkołę Polskiej Macie-
rzy Szkolnej, a w 1946 r. w budynkach utworzono Liceum 
Ogólnokształcące, które kształciło młodzież do 2005 r.

Remontami budynków zajmowali się przeorzy klasztoru, 
dawni rektorzy i proboszczowie parafii rzymskokatolickiej 
p.w. św. Józefa w Klimontowie. Od 2006 r. Dekretem Bisku-
pa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi został ustanowiony 
samodzielny Rektorat p.w. Najświętszej Maryi Panny. Obec-
nie, dzięki unijnemu projektowi rewitalizacji, został zakoń-
czony remont wschodniego skrzydła klasztoru z przeznacze-
niem na dom pielgrzyma. Kapitalnego, szybkiego remontu 
wymagają skrzydła północne i zachodnie, a także wnętrze 
świątyni, m.in. stalle, ołtarz Dzieciątka Jezus.

Rektor Klasztoru i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” serdecznie 
zapraszają na uroczyste obchody Jubileuszu fundacji kom-
pleksu klasztornego w dniach 24–26 maja br.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „WSPÓLNE DOBRO”

 „Dobrze jest dziękować Panu”
1613-2013

JUBILEUSZ 400-LECIA
FUNDACJI ZESPOŁU KLASZTORNEGO 
DOMINIKAŃSKIEGO W KLIMONTOWIE
oraz 380. ROCZNICA KONSEKRACJI 

ŚWIĄTYNI p.w. ŚW. JACKA

Program uroczystości:

PIĄTEK, 24 MAJA

– „Wspomożycielko wiernych, módl się za nami”

1200–1500 Rozgrywki sportowe dla młodzieży o Puchar 
Rektora Klasztoru 

1730    Nabożeństwo majowe 

1800    Msza Święta  koncelebrowana przez Rektorów 
klasztoru 

1900    „Klasztor wczoraj i dziś” -  wystawa  fotograficz-
na, film i prezentacja multimedialna

1930     Adoracja dziękczynna Najświętszego Sakra-
mentu

2100     Apel Jasnogórski

SOBOTA 25 MAJA 
– „ Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”

1330      Powitanie Cudownego Obrazu Matki Bożej Ró-
żańcowej z Klasztoru

1400–1730   Festiwal Życia Monastycznego

1730     Nabożeństwo majowe – modlitwa o powołania 
zakonne

1800    Msza Święta z udziałem przedstawicieli zako-
nów

1900    Koncert  Zespołu  „Dom o zielonych progach”

     Wystawa  prac artystów ludowych 
z Gminy Klimontów na placu przyklasztornym.    
Wesołe Miasteczko dla dzieci.     

NIEDZIELA 26 MAJA

– „Z wiarą w kolejne 100-lecie”

900      Msza Święta z udziałem młodzieży  

1030     Msza Święta z udziałem dzieci

1200     Uroczysta suma pod przewodnictwem Ordy-
nariusza Diecezji Sandomierskiej JE Ks. Bpa 
Krzysztofa Nitkiewicza

1300    Pożegnanie obrazu Matki Bożej 

JUBILEUSZ 
KLASZTORU

1613–2013
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Rosamond 

Sen o Matce

Motto:

O czym marzysz dziewczynko Wyspiańskiego,
kiedy palcem stukasz w dzban zmierzchu

pełen niezapominajek?

Maruta Stobiecka

Marzę o Mamie, która już nie wróci

I o miłości, która nie jest grzechem.

Dzban pełen szczęścia szumi coś i nuci,

Uśmiech Twych oczu jest moim uśmiechem.

Ból Twego serca jest moim cierpieniem,

Bóg Ci nakazał śpij w zmierzchu cmentarza.

Szekspir powiedział „reszta jest milczeniem”,

Więc składam kwiaty na progu ołtarza.

Oczyma duszy widzę Twoją postać –

Sen przeuroczy i pałac jak z bajki.

Ach! Gdybyś mogła ze mną Mamo zostać,

By zrywać dla mnie niezapominajki.

Ja bym z tych kwiatów uplótł wieniec chwały

Z chabrów, stokrotek oraz róż czerwonych.

Słowa modlitwy, serce i wiersz biały –

Złożył z pokłonem przed Maryi tronem.

Zainteresowanie rolą piosenek i muzyki w procesie ucze-
nia się i nauczania języka jest obecnie znacznie większe niż 
w przeszłości i duża część nauczycieli traktuje je jako war-
tościowy materiał dydaktyczny. Piosenka spełnia cele dy-
daktyczne, posiadając przy tym niewątpliwy walor ułatwia-
nia zapamiętywania materiału przez uczniów poprzez swą 
atrakcyjną formę. W aspekcie nauczania języka użycie mu-
zyki i piosenek posiada kilka zalet.

Po pierwsze, muzykę pamiętamy bardzo długo. Wyja-
śnić to możemy tym, że muzyka wywołuje określony stan 
odprężenia, który sprzyja zapamiętywaniu. Albo tym, że 
piosenki często oddziaływają na nasze emocje. Cokolwiek 
by to było, muzyka „zostaje nam w głowie”.

Po drugie, muzyka i piosenki posiadają bardzo motywu-
jące działanie sprzyjające nauce w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. Muzyka popularna w jej wielu odmianach jest 
częścią młodzieżowej subkultury, w pozytywnym znacze-
niu tego słowa, jest częścią życia młodzieży, ich rytuałów 
i odwołanie się do niej może przyczynić się do wybuchu 
wielkiej pozytywnej energii, tak bardzo pomocnej w nauce. 
Jest to, zatem silny czynnik motywacyjny w nauce języka.

Niewątpliwym walorem piosenki, w szczególności pio-
senki współczesnej, jest to, że jest oparta na autentycznym, 
naturalnym języku. Treść obejmująca popularne zwroty 
leksykalne, w tym także wyrażenia idiomatyczne i slango-
we sprawia, że język piosenki jest żywy i prawdziwy.

Muzyka jest wszechobecna. Każdy z nas posiada mu-
zyczne preferencje. Dla niektórych muzyka może stać się 
sposobem na życie. Ludzie zostają muzykami, piosenkarza-
mi...

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła 
się pierwsza edycja powiatowego konkursu piosenki anglo-
języcznej Songowanie w Naszej Szkole. W konkursie brali 
udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Nad kon-
kursem honorowy patronat objęła Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Wójt Gminy Klimontów 
Ryszard Adam Bień. Patronat medialny sprawowała nasza 
gazeta Głos Klimontowa. Konkurs odbył się dzięki nieoce-
nionej pomocy sponsorów: Nadwiślańskiego Banku Spół-
dzielczego w Solcu Zdroju, marketu Spar w Klimontowie, 
właścicieli Stoku w Konarach, firmy Kon Kar, firmy Ka-
myk, właściciela firmy Karcz, Kopali Dolomitów w Sando-
mierzu, Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Dyrektor Szkoły Elżbiecie Czaj-
kowskiej, Wicedyrektor Szkoły Barbarze Czuja oraz fir-
mie Pearson. Sponsorzy otrzymali tytuł Przyjaciela Kon-
kursu oraz pluszaki-mikrofony.

Główne cele konkursu to:
• uwrażliwienie na piękno twórczości artystycznej;
• kształcenie sprawności płynnego posługiwania się języ-

kiem angielskim;
• popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży;
• sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych 

przebojów;
• poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych;
• ujawnienie i promowanie młodych talentów.

KATEGORIA WIEKOWA I-III KATEGORIA WIEKOWA IV-VI

SP w Obrazowie: 
Julia Stępień 
Piotr Stasiak 

Martyna Sadowska

SP w Klimontowie: 
Oliwia Cieplińska

SP w Klimontowie: 
Magdalena Kwiecień

SP w Nawodzicach: 
Agata Sajda 

Aleksandra Jasieniak

SP w Złotej: 
Inez Chmura 

Natalia Rzeszowiak

SP w Łążku: 
Paulina Błasiak 

Klaudia Rynkowska 
Weronika Grądziel

Pomysłodawcą tegoż konkursu byli nauczyciele w kli-
montowskiej szkole: mgr Anna Bzdyra, mgr Kinga Cie-
plińska, Joanna Przybylska oraz mgr Piotr Lipiec. Panie 
Urszula Sadowska oraz Monika Zieja przygotowały deko-
rację, dzięki której uczestnicy czuli się tak, jak gdyby śpie-
wali na prawdziwej scenie. W konkursie wzięło udział aż 17 
zespołów, wśród nich gościliśmy uczniów ze szkół z terenu 
powiatu sandomierskiego. Bardzo dziękujemy za przybycie 
opiekunom i uczniom. Pragniemy podziękować także ro-
dzicom, za zaangażowanie i zaszczycenie nas swoją obec-
nością. Uczniowie dużo wcześniej przygotowywali się do 
występów pod okiem opiekunów.

Jury w składzie Elżbieta Czajkowska, Piotr Lipiń-
ski, Adam Kowalski oraz Mirosław Chmiel bacznie przy-
glądało się występom przyznając noty. Występy uczniów 
były na bardzo wysokim poziomie, co można było zaobser-
wować po reakcji zaciekawionej publiczności. Po długich 
i burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców.

Zdobywcy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary oraz 
nagrody. Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosen-
kę „We are the champions”, aby pokazać, że przecież wszy-
scy wykonawcy są zwycięzcami, ponieważ odważyli się za-
śpiewać piosenki w obcym języku. Zrobili więc pierwszy 
krok, aby pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. Następ-
nie dyrektor szkoły Elżbieta Czajkowska wręczyła podzię-
kowania sponsorom, opiekunom oraz szkołom uczestniczą-
cym w konkursie. Pozostaje nam jeszcze raz wszystkim ser-
decznie podziękować za zaangażowanie i pomoc w orga-
nizacji konkursu i zaprosić na kolejną edycję Songowania 
w Naszej Szkole, która już niebawem, bo za rok.

MGR ANNA BZDYRA

SONGOWANIE – NIE TYLKO – W NASZEJ SZKOLE
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W Parku Katyńskim „Pamięć i Honor” 
w Byszowie odbyły się 21 kwietnia br. uro-
czystości upamiętniające ofiary zbrodni ka-
tyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Obcho-
dy rozpoczęły się od programu historycz-
no–patriorycznego, który zaprezentowali 
uczniowie z Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie.

Licznie przybyłych gości przywitał Za-
stępca Wójta Gminy Klimontów Adam 
Przybylski. O godz. 1500 została odprawio-
na Msza św. przez ks. emeryta Mariana 
Więckowskiego, w koncelebrze z ks. rek-
torem Robertem Capałą z parafii Klimon-
tów i ks. Henrykim Bogdanienko – wika-
riuszem parafii Chobrzany. 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
odczytany został list prezesa Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. – 
Uroczystość ta jest hołdem podwójnym, bo 
składanym ofiarom komunistycznego ludo-
bójstwa, sowieckiej zbrodni na polskich ofi-
cerach oraz Prezydentowi RP śp. Lecho-
wi Kaczyńskiemu, jego Małżonce i wszyst-
kim Przyjaciołom, ludziom bez których na-
sze życie już nigdy nie będzie takie samo. 
Pochylmy dziś głowy przed nimi wszyst-
kimi. Dzisiejsze święto jest świadectwem 
czci i pamięci o tych, których straciła Pol-
ska. W Katyniu i podsmoleńskim lesie zgi-
nęli ludzie stawiający dobro Ojczyzny jako 

PAMIĘĆ I HONOR - NIE ZAPOMNIMY!

wartość przed wszystkimi innymi, stawiają-
cy pracę dla Niej jako zaszczytne zadanie 
i najszlachetniejszą powinność losu – napi-
sał szef PiS.

Głos zabrali również zaproszeni goście 
m. in. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr 
h. c., Burmistrz Koprzywnicy Marek Joń-
ca, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam 
Bień. 

Po przemówieniach przy Obelisku Ofiar 
Katynia i pomnikach Katastrofy Smoleń-
skiej delegacje złożyły wieńce i wiązan-
ki kwiatów, oddając hołd ofiarom zbrodni 
katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Pamięć 
uczczono również salwą honorową w wyko-
naniu Rycerzy Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Cie-
pielą na czele. 

W uroczystościach licznie uczestniczyli 
mieszkańcy gminy, w tym młodzież i dzieci, 
delegacje: strażaków z pocztami sztandaro-
wymi, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, delegacje szkół, organizacji spo-
łecznych oraz politycznych. Uroczysty ton 
rocznicy upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej nadała oprawa muzyczno-wokal-
na zespołu „Wiarus” oraz Klimontowskiej 
Kapeli. Po części oficjalnej Zastępca Wój-
ta Gminy Klimontów zaprosił wszystkich 
przybyłych na grochówkę.
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Wioleta Nowakowska

UROCZYSTOŚĆ W BYSZOWIE

W niedzielę piękna uroczystość w Byszowie się odbyła,

w hołdzie ofiarom Smoleńska i po to by pamięć o nich była żywa.

Park katyński to szczególne miejsce w naszej gminie,

wspomnienie o poległych nigdy tu nie przeminie.

Msza trzecią rocznicę śmierci ofiar uczciła,

w pięknej zielonej scenerii obywateli zgromadziła.

Pojawiło się wielu okolicznych mieszkańców i wspaniałych gości,

przysporzyło to wszystkim mnóstwo radości.

Dużo osób do Byszowa przybyło,

aby wspomnienie o zmarłych nigdy się nie skończyło.

Naszą dobrą stroną jest to, że mamy wiele siły,

i w tak szczególnych okolicznościach się jednoczymy.

Młodzież zaprezentowała swoje występy,

do ich posłuchania było dużo chętnych.

Jest nadzieja, że pomimo tęsknoty za zmarłymi i nieszczęsnej rozpaczy,

potrafimy działać razem my rodacy – Polacy.

Organizacje takich uroczystości mocno pochwalamy,

wskazuje na to, że w naszych sercach wiele patriotyzmu mamy.

Należy także podziękować tym, którzy tam byli,

i z wielkim zapałem uczestniczyli.
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W Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. św Urszuli Ledó-
chowskiej w Klimontowie odby-
ło się 21 marca uroczyste otwarcie 
sali turystycznej Koła Turystycz-
nego „PIECHUR”. Sala znajduje 
się w odnowionym pomieszczeniu 
starej biblioteki szkolnej. Obiekt 
ten ma służyć społeczności szkol-
nej oraz ma być miejscem spotkań 
Koła Turystycznego.

Jej otwarcie uświetnił pro-
gram artystyczny wykonany przez 
członków koła oraz uczniów szko-
ły. Przepiękną piosenkę o stry-
chu wykonała przewodnicząca 
koła, uczennica klasy IIa Patrycja 
Kwiecień.

Na otwarciu sali nie zabrakło 
członków grona pedagogicznego 
oraz dyrekcji i pracowników ob-
sługi. Jak poinformowała organi-
zatorka pani Aurela Kaczor, od-

OTWARCIE SALI TURYSTYCZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH
restaurowane wnętrze Sali Tury-
stycznej będzie pełnić funkcje re-
prezentacyjne, m.in. jako kameral-
na sala koncertowa oraz noclego-
wa dla uczniów przybyłych z in-
nych szkół. Wnętrze pomieszcze-
nia utrzymane jest w stylistyce po-

dróżniczej. Na ścianach zawieszo-
ne zostały tablice z pamiątkowymi 
zdjęciami ukazującymi wcześniej-
sze wycieczki i rajdy młodzieży 
szkolnej. Pierwsze spotkanie koła 
w nowej sali zaplanowano na tego-
roczne lato.

Po mszy głos zabrał Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień, który wspomniał 
poległych w bitwie pod Konarami i o obo-
wiązku współczesnych do pamięci o tych 
wydarzeniach. Po nim głos zabrał poseł na 
Sejm RP Jarosław Rusiecki, który w pięk-
nych słowach przedstawił historię Bitwy 
pod Konarami, a zwracając się do zebra-
nej młodzieży, przypomniał jej o obowiąz-
ku, jaki ma wobec wolnej Ojczyzny. Ojczy-
zny, która swą wolność okupiła życiem ta-
kich właśnie młodych legionistów.

Po przemówieniach zaproszeni go-
ście złożyli wiązanki kwiatów pod obe-
liskiem, a następnie oddana została sal-
wa honorowa. W uroczystościach udział 
wzięły poczty sztandarowe zaproszonych 
organizacji.

Na tym zakończyła się część oficjalna, 
po której wszyscy uczestnicy udali się do re-
mizy OSP Konary. Tam czekał ich wspólny 
posiłek przygotowany przez mieszkańców 
wsi Konary i Konary-Kolonie. Pan Tomasz 
Ferens przygotował i prowadził dla dzieci 
i młodzieży konkursy i zabawy, które spra-
wiły im wiele radości. Zaproszeni goście i 
mieszkańcy mieli okazję upamiętnić swoją 
obecność poprzez wpis do Księgi Pamiąt-
kowej Uroczystości Rocznic Bitwy pod Ko-
narami.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary 
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy za-
szczycili uroczystość swoją obecnością i za-
prasza już teraz do udziału za dwa lata na 
100 rocznicę tego zdarzenia.

OPRAC.: MONIKA BAJAK

– NAUCZYCIELKA SP KONARY

rocznica
bitwy

pod konarami
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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Okres Wielkiego Postu jest dla nas, jako chrześcijan, czasem wyjątko-
wym. Przez symboliczne 40 dni przygotowujemy się do poznania tajem-
nicy Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnie Wielki Tydzień zmusza 
nas do refleksji nad naszym życiem w kontekście Chrystusa, tego jak od-
dał swe życie na krzyżu, by nas zbawić.

By dobrze przygotować ludzi i sprawić, by dowiedzieli się naocznie, 
jak wyglądała męka Pańska, organizowane są misteria paschalne – wido-
wiska teatralne ukazujące Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa.

I w naszej parafii wierni mieli okazję uczestniczyć w misterium pas-
chalnym – 27 marca o godzinie 1800, mimo nie sprzyjającej aury, zgroma-
dziliśmy się przed Kościołem pod wezwaniem św. Józefa, by móc obej-
rzeć, a nawet wziąć czynny udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Młodzież z miejscowego gimnazjum, liceum oraz nasi studenci pod 
kierunkiem ks. Pawła Pędzio – wikariusza klimontowskiej parafii, reży-
sera i pomysłodawcy wydarzenia, przygotowali przy współpracy Gmin-
nego Ośrodka Kultury spektakl, dzięki któremu mogliśmy osobiście prze-
żywać tajemnicę Męki Pańskiej. Misterium rozpoczęło się na dziedzińcu 
Kościoła Parafialnego od sceny sądu nad Jezusem (w rolę którego wcielił 
się ks. Paweł), dalej ruszyliśmy w Drogę Krzyżową pod Klasztor, gdzie 
nastąpiła scena ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Niezwykłą atmosferę 
wydarzeniu nadał blask ognisk oraz świec niesionych przez uczestników 
Misterium. Całe przedstawienie uświetnił znakomicie dopasowany pod-
kład muzyczny oraz niezwykle dobrane stroje, dające widzowi możli-
wość „podróży w czasie” do wydarzeń sprzed 2000 lat. Samo misterium 
można określić jako bardzo dobrze przemyślane i przygotowane.

Widowisko to dostarczyło nam niesamowitych przeżyć, pomogło 
jeszcze raz rozważyć mękę Chrystusa, jej znaczenie dla nas - zwykłych 
ludzi, oraz zdać sobie sprawę z nieludzkości i niesprawiedliwości tłumu, 
który wydał Jezusa na śmierć. Dziś, po około dwóch tysiącach lat, może-
my powiedzieć, że w sposób metaforyczny także znaleźliśmy się w tłu-
mie sądzącym Pana, byliśmy cichymi widzami jego drogi na Golgotę, 
śmierci – a także Zmartwychwstania.

OLIWIA POTOCKA

„I UBRALI GO W PURPURĘ, 
UPLETLI KORONĘ CIERNIOWĄ 
I WŁOŻYLI MU JĄ NA GŁOWĘ”
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Pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” odbył się X Ogólnopolski Ty-
dzień Bibliotek. Nasza biblioteka zorganizowała od 8 do 15 maja wystawę, spotkania i za-
jęcia z dziećmi.

Otwarta została wystawa prac wykonanych z wikliny papierowej z elementami flory-
stycznymi i decoupage – rękodzieło autorstwa pani Barbary Charszla. Wystawa cieszy się 
dużym zainteresowaniem, dlatego można ją nadal oglądać w naszej bibliotece.

Na wczesne, piątkowe popołudnie zaprosiliśmy gości na spotkanie autorskie pana Sta-
nisława Sas Tarnawskiego. Spotkanie poświęcone było drugiemu tomikowi wierszy: „Ta-
jemnica zwiastunką wszystkiego”. Autor opowiedział o swojej twórczości, o tym co inspi-
ruje go do pisania wierszy. Miłym akcentem spotkania była recytacja wybranych utworów 
przez przyjaciół autora.

Podczas Tygodnia Bibliotek nie zabrakło w naszej placówce dzieci. Z ogromną cieka-
wością oglądały one naszą nową bibliotekę, zapoznawały się ze zbiorami i ofertą biblio-
teczną. Dzieci dowiedziały się, że oprócz tradycyjnego wypożyczania książki mogą u nas 
wypożyczyć książki audiowizualne i czasopisma.

Mogą także przyjść i miło spędzić swój wolny czas w Czytelni Internetowej lub w Wy-
pożyczalni, bawiąc się grami edukacyjnymi, malując czy czytając.

Tegoroczne hasło Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek uświadamia, że współczesna bi-
blioteka to miejsce kreatywnego i twórczego działania. Miejsce, w którym każdy znajdzie 
coś dla siebie.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W KLIMONTOWIE PRZESTRZENIĄ 

DLA KREATYWNYCH
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie została nomino-
wana do tytułu „Biblioteka Roku 2012” w VIII Edycji Konkursu 
„Biblioteka Roku” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach i Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego.

Mistrzostwa gminy Klimontów w tenisie stołowym  rozegra-
ne zostały w Szkole Podstawowej w Goźlicach. W turnieju wzięło 
udział 70 zawodników z 4 szkół podstawowych naszej gminy. 

Organizatorem turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Bień, Szkoła Podstawowa w Goźlicach oraz Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dzieci rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych z po-
działem na chłopców i dziewczynki. Najlepsi zawodnicy i zawod-
niczki z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pamiątko-
we medale oraz dyplomy, które zostały wręczone przez panią dy-
rektor SP Goźlice Jolantę Sasak. 

Trenerami i opiekunami byli: Krzysztof Dywan, Szczepan 
Ewiak, Piotr Lipiec. 

Ponizej wyniki poszczególnych kategorii wiekowych.

Kat. 1 – dziewczynki, klasa I-0
• 1 miejsce – Karolina Pawlik, SP Ossolin
• 2 miejsce – Ania Wiącek, SP Goźlice
• 3 miejsce – Jagoda Woźniak, SP Goźlice

Kat. 1 chłopcy, klasa I-0
• 1 miejsce – Kacper Szemraj, SP Goźlice
• 2 miejsce – Antoś Figacz, SP Goźlice
• 3 miejsce – Kacper Moskal, SP Goźlice

Kat. 2 – dziewczynki klasa II-III
• 1 miejsce – Martyna Masak, SP Goźlice
• 2 miejsce – Andżelika Kurzępa, SP Goźlice
• 3 miejsce – Wiktoria Wróblewska, SP Ossolin

Kat. 2 – chłopcy, klasa II-III
• 1 miejsce – Kacper Wójtowicz, SP Goźlice
• 2 miejsce – Adrian Ordon, SP Goźlice
• 3 miejsce – Sylwester Przewlekły, SP Goźlice

Kat. 3 – dziewczynki klasa IV
• 1 miejsce – Emilka Figacz, SP Goźlice
• 2 miejsce – Martyna Kordyka, SP Goźlice
• 3 miejsce – Martyna Michalska, SP Goźlice

Kat. 3 – chłopcy, klasa IV
• 1 miejsce – Jakub Adamczak, SP Goźlice
• 2 miejsce – Patryk Osuch, SP Ossolin
• 3 miejsce – Dominik Wróblewski, SP Ossolin

Kat. 4 – dziewczynki, klasa V-VI
• 1 miejsce – Kinga Szymańska, SP Nawodzice
• 2 miejsce – Oliwia Karbowniczak, PSP Klimontów
• 3 miejsce – Ola Jasieniak, SP Nawodzice

Kat. 4 – chłopcy, klasa V-VI
• 1 miejsce – Przemysław Dąbrowski, SP Nawodzice
• 2 miejsce – Patryk Konecki, SP Goźlice
• 3 miejsce – Mateusz Paluch, SP Goźlice

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach była gospodarzem turnie-
ju drużynowego w tenisie stołowym szkół podstawowych z terenu 
gminy Klimontów. Każda szkołą mogła wystawić po dwie najlep-
sze zawodniczki i po 2 najlepszych zawodników, którzy rywalizo-
wali pomiędzy rówieśnikami z innych szkół, zarówno w grze sin-
glowej, jak i deblowej. Turniej wygrała reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Goźlicach, która grała w składzie: Aleksandra Szem-
raj, Martyna Kordyka, Patryk Konecki oraz Jakub Adamczak. 
Trenerem grupy był Krzysztof Dywan. A tak wygląda tabela koń-
cowa:

• 1 miejsce – SP Goźlice
• 2 miejsce – SP Nawodzice

Mistrzostwa gminy Klimontów rozegrane zostały w Szkole Podstawowej w Goźlicach. W turnieju wzięło udział 50 zawodników z 4 
szkół podstawowych naszej gminy. Organizatorem turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Szkoła Podstawowa w Goźlicach 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzieci rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na 
chłopców i dziewczynki. Trenerami i opiekunami byli: Krzysztof Dywan, Szczepan Ewiak, Piotr Lipiec.

Kat. 1 – dziewczynki, klasa I-0
• 1 miejsce – Karolina Pawlik, SP Ossolin
• 2 miejsce – Jagoda Woźniak, SP Goźlice
• 3 miejsce – Olga Mazur, SP Goźlice  

Kat. 1 – chłopcy, klasa I-0
• 1 miejsce – Bartek Mazur, SP Ossolin 
• 2 miejsce – Antoś Figacz, SP Goźlice
• 3 miejsce – Adam Nowakowski, SP Ossolin

Kat. 2 – dziewczynki, klasa IV i mł.
• 1 miejsce – Emilka Figacz, SP Goźlice
• 2 miejsce – Ola Szemraj, SP Goźlice
• 3 miejsce – Joanna Pęksa, SP Ossolin

Kat. 2 – chłopcy, klasa IV i mł.
• 1 miejsce – Jakub Adamczak, SP Goźlice
• 2 miejsce – Bartek Kusal, SP Ossolin
• 3 miejsce – Bartek Mucha, SP Ossolin

Kat. 3 – dziewczynki, klasa IV-VI
• 1 miejsce – Patrycja Mazur, SP Ossolin
• 2 miejsce – Andżelika Kordyka, SP Goźlice
• 3 miejsce – Ola Czerwiec, SP Ossolin

Kat. 3 – chłopcy, klasa IV-VI
• 1 miejsce – Dominik Dubiel, PSP KLimontów
• 2 miejsce – Mateusz Paluch, SP Goźlice
• 3 miejsce – Karol Flisek, PSP Klimontów

MISTRZOSTWA GMINY KLIMONTÓW W BOCCIA
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GŁOS KLIMONTOWA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie to szkoła z wie-
loletnią tradycją, w skład której wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, 
Technika oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od nowego roku szkolne-
go, tj. 1 września 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ma do za-
oferowania naukę w następujących typach szkół:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O PROfiLACH:
• humanistyczno–medialnym

Klasa humanistyczno–medialna jest przeznaczona przede wszyst-
kim dla młodych ludzi ciekawych świata, pomysłowych, kreatywnych, 
z bogatą wyobraźnią, którzy odnajdują sens w realizowaniu własnych 
projektów i urzeczywistnianiu oryginalnych pomysłów. Odnajdą swo-
je miejsce także i ci, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych planów na 
przyszłość, bo klasa daje szerokie możliwości wyboru przyszłych kie-
runków kształcenia.
• promedycznym

Jest to klasa dla młodzieży, która pragnie rozwijać swoje zaintere-
sowania naukami przyrodniczymi: biologią, chemią, ekologią Program 
tej klasy przeznaczony jest głównie dla osób, którym marzy się kariera 
w kierunku medycznym, farmaceutycznym, weterynaryjnym, ale także 
dla tych, którzy swoje plany na przyszłość wiążą z ochroną środowiska. 
• politechnicznym

To na pewno wymarzony kierunek dla młodzieży, która posiada 
uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych. Nauka w tej klasie nie 
będzie należała do łatwych, ale wysiłek z pewnością się opłaci, gdyż 
w przyszłości zaowocuje karierą inżyniera, informatyka czy oficera.
• sportowo–obronnym

To kierunek dla tych, którzy marzą o karierze sportowej i akademii 
wychowania fizycznego. Swoje miejsce w tej klasie znajdą też ci, którzy 
nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość, a ruch i rozwój fizycz-
ny idzie w parze z ich temperamentem i stylem życia. 

TECHNIKUM:
• technikum obsługi turystycznej – można kontynuować naukę na 
studiach związanych z turystyką, geografią, ochroną środowiska. Ab-
solwent technikum obsługi turystycznej będzie mógł kontynuować 
naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w agencjach turystycz-
nych, domach wczasowych, biurach podróży, gospodarstwach agrotu-
rystycznych, ośrodkach informacji turystycznej. 
• technikum ekonomiczne – wyposaża absolwenta w wiedzę po-
trzebną do studiowania na kierunkach: ekonomia, finanse i rachun-
kowość, bankowość, handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, 
marketing, logistyka, transport, administracja, informatyka, turystyka 
i rekreacja. To kierunek dla przyszłych biznesmenów, przedsiębiorczych 
młodych ludzi, którzy sami chcą pokierować własną przyszłością. 
• technikum handlowe – daje kwalifikacje w kierunku: zarządzanie 
i marketing, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka, informa-
tyka, ekonometria, administracja, turystyka i rekreacja. Młodzież po 
ukończeniu szkoły będzie przygotowana do podjęcia pracy na śred-
nich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych. Uczeń 
zdobywa wiedzę i nabywa  umiejętności niezbędnych do uruchomienia 
własnej firmy handlowej.
• technikum mechaniczne – ta oferta kierowana jest głównie do 
chłopców, którzy interesują się mechaniką samochodową. Uczniowie 
po ukończeniu szkoły mają szansę zatrudnienia w warsztatach napra-
wy samochodów, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozo-
wych i kurierskich, salonach sprzedaży samochodów, firmach wytwa-
rzających części do samochodów, firmach zajmujących się sprzedażą
części samochodowych, a przede wszystkim we własnych warsztatach 
mechaniki pojazdów samochodowych. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych coś dla siebie znajdą również 
uczniowie, którzy chcą szybko zdobyć upragniony zawód. Nasza szkoła 
proponuje im kształcenie w atrakcyjnych na rynku zawodach:

• ślusarz z certyfikatem spawacza,
• sprzedawca,
• piekarz,
• cukiernik,
• kucharz,
• fryzjer.
Powyższe kierunki znajdują się w klasie wielozawodowej.
Te kierunki pozwolą naszym absolwentom na szybkie usamodziel-

nienie się, zdobycie wymarzonego zawodu, rozwijanie się w kierunku, 
który cieszy się zainteresowaniem na rynku pracy, dzięki czemu staną 
się pożądanymi przyszłymi pracownikami.

Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szkoła ma bogatą 
ofertę kółek zainteresowań. W ramach działalności tych kółek ucznio-

wie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiadomości. Koło 
turystyczne, cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży, ściśle 
współpracuje z sandomierskim oddziałem PTTK, organizuje corocznie 
rajdy po ziemi klimontowskiej, Bieszczadach, Roztoczu, zimowy obóz 
narciarski. Różne i liczne projekty, w których szkoła bierze udział, po-
zwalają młodzieży na rozwijanie zainteresowań, kreatywności, samo-
dzielności, pracę w zespole, poznawanie świata, inwestowanie w swo-
ją przyszłość. 

W szkole bardzo prężnie działa koło krwiodawców, którzy regu-
larnie oddają krew ratując innym życie. Wśród uczniów mamy również 
dawców szpiku kostnego. Grono krwiodawców z każdym wyjazdem się 
powiększa i mamy nadzieję, że zapał młodzieży nie minie.

ZSP w Klimontowie kontynuuje współpracę z Politechniką Świę-
tokrzyską, której celem jest ułatwienie absolwentom szkoły podjęcie 
studiów na tej uczelni. W ramach współpracy prowadzony jest projekt 
„Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską” skierowany 
do uczniów szkoły z dodatkowymi zajęciami z matematyki i fizyki. Mło-
dzież bardzo chętnie bierze też udział w kolejnym projekcie współfi-
nansowanym przez Unię Europejską: „Młodzi przedsiębiorcy na start”. 
Są to certyfikowane kursy językowe Business English. Dużą popularno-

ścią cieszy się również projekt: „Zapewnij sobie przyszłość” – są to kur-
sy spawania, operatora wózka widłowego, kurs wizażu.

Co roku 2 lub 3 uczniów (po jednym z każdego typu szkoły) za wy-
niki w nauce zostaje nagrodzonych stypendium ministerialnym.

To wszystko jest możliwe, ponieważ szkoła dysponuje nowocze-
sną bazą dydaktyczną: dwiema pracowniami komputerowymi, boga-
to wyposażoną biblioteką, mobilnymi pracowniami językowymi, nowo 
oddanym budynkiem z salą gimnastyczną, bogatym zapleczem dydak-
tycznym i salami fitness. Szkoła wyposażona jest w monitoring, który 
sprawia, że uczeń czuje się i jest bezpieczny. 

Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę na ubranie w szatni, co 
na pewno znacznie poprawia bezpieczeństwo przechowywanych rze-
czy i usprawnia zmianę odzieży.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie jest na pewno 
szkołą z przyszłością. Więcej szczegółów na temat Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klimontowie znajdą Państwo na stronie interne-
towej pod adresem: www.zspklimontow.pl. Dyrekcja i nauczyciele 
ZSP w Klimontowie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów 
i rodziców do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach od 800 do 1500 
w celu uzyskania szczegółowych informacji o szkole.

GIMNAZJALISTO!  ZAPEWNIJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!
SKORZYSTAJ Z OFERTY EDUKACYJNEJ ZSP W KLIMONTOWIE


