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W Sali Kolumnowej Sejmu RP w War-
szawie odbyła się 9 maja 2011 r. konfe-
rencja, w której uczestniczyli parlamen-
tarzyści, ministrowie, komendanci woje-
wódzcy PSP, prezesi zarządów OW ZOSP 
RP, a także strażacy z OSP uczestniczą-
cy w największej liczbie zdarzeń w la-
tach 2007–2010 oraz wyróżniających się 
w działalności ratowniczej na terenach ob-
jętych powodzią. Wśród nich znaleźli się 
również nasi strażacy z OSP Klimontów 
z naczelnikiem Wiesławem Kwietniem na 
czele.

Tematem przewodnim konferencji 
była rola Ochotniczych Straży Pożarnych 
w krajowym systemie ratowniczo–gaśni-
czym. Przedstawiono m.in. program roz-
woju Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego na lata 2011–2014, w którym 
planowane jest włączenie do KSRG 263 

Jubileusz 50-lecia swoich święceń świętował ks. kan. Adam Nowak, długoletni pro-
boszcz klimontowskiej parafii. W niedzielę 22 maja, na uroczystą Mszę świętą sprawo-
waną przez dostojnego jubilata przybyli licznie wierni z całej okolicy, a także przedsta-
wiciele parlamentu, władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 
wszyscy ci, którzy w tym szczególnym dniu pragnęli wyrazić księdzu Adamowi swoją 
wdzięczność i złożyć mu życzenia.

Nasza relacja z tych uroczystości na stronie 11.

PÓŁ WIEKU 
W KAPŁAŃSTWIE

WYRÓŻNIENIE 
DLA OSP KLIMONTÓW

ochotniczych straży pożarnych, a po roku 
2014 już 482. Zaproszeni na konferencję 
reprezentanci OSP włączonych do KSRG 
i wyróżnionych za działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej oraz zaanga-
żowanie w działaniach przeciwpowodzio-
wych otrzymali pamiątkowe grawertony 
i podziękowania.

W Goźlicach odbyły się 10 maja 2011 roku zawody lekkoatletyczne w 3 konkuren-
cjach: drużynowy czwórbój lekkoatletyczny klas IV-VI, indywidualny trójbój klas I-III 
oraz indywidualny trójbój nauczycieli. Organizatorem i sponsorami zawodów byli: Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Bień, Szkoła Podstawowa Goźlice, Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, UKS TOPÓR Klimontów, sklep spożywczy Jó-
zef  Adamczak, „Kon-Kar” Dorota i Andrzej Goździewscy, sklep spożywczy „Sió-
demka” Marek Bargiel.

II MIĘDZYGMINNY DRUŻYNOWY 
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

Indywidualny trójbój lekkoatletyczny. Dzieci w tej grupie wiekowej rywalizowały 
w skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i w biegu na 400 m. Uzyskane wyniki przeli-
czane były na punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych.

Dziewczęta klasa I-III:
• 1 miejsce – Karolina Mucha (SP Ossolin) – 368 pkt
• 2 miejsce – Paulina Moskal (SP Goźlice) – 267 pkt
• 3 miejsce – Patrycja Mazur (SP Ossolin) – 266 pkt
• 4 miejsce – Gosia Wiatrowska (SP Goźlice) – 240 pkt
• 5 miejsce – Martyna Kordyka (SP Goźlice) – 207 pkt

Chłopcy klasa I-III:
• 1 miejsce – Sylwester Przewlekły (SP Goźlice) – 286 pkt
• 2 miejsce - Patryk Konecki (SP Goźlice ) 274 pkt
• 3 miejsce – Piotr Wiatrowski (SP Goźlice) – 255 pkt
• 4 miejsce – Mateusz Paluch (SP Goźlice) – 225 pkt
• 5 miejsce – Marcin Wiatrowski (SP Goźlice) – 201 pkt

Drużynowy czwórbój lekkoatletyczny. Dzieci w tej grupie wiekowej startowali w sko-
ku w dal, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską i w biegu na 800 m. Uzyskane wy-
niki przeliczane były na punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych.

• 1 miejsce – PSP Klimontów III – 1050 pkt
• 2 miejsce – PSP Nawodzice – 1003 pkt
• 3 miejsce – SP Konary I – 956 pkt
• 4 miejsce – PSP Klimontów II – 869 pkt
• 5 miejsce – SP Złota – 729 pkt
• 6 miejsce – PSP Klimontów I – 524 pkt
• 7 miejsce – SP Goźlice – 483 pkt
• 8 miejsce – PSP Ossolin – 417 pkt
• 9 miejsce – SP Konary II – 401 pkt
• 10 miejsce – SP Goźlice II – 223 pkt

Indywidualny trójbój lekkoatletyczny nauczycieli. Zawodnicy startowali w skoku 
w dal, rzut piłką lekarską oraz w biegu na 1000 m. Uzyskane wyniki przeliczane były na 
punkty według lekkoatletycznych tabel punktowych.

• 1 miejsce – Krzysztof Dywan (SP Goźlice) – 408 pkt
• 2 miejsce – Piotr Lipiec (PSP Klimontów) – 352 pkt
• 3 miejsce – Marek Bargiel (Topór Klimontów)- 323 pkt
• 4 miejsce – Radosław Jachowski (SP Złota) – 311 pkt
• 5 miejsce – Paweł Saniawa (PSP Nawodzice) – 301 pkt
• 6 miejsce – Krzysztof Gierada (SP Konary) – 262 pkt

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW OBOZU W PRZEBRNIE

Obóz pod namiotami na Mierzei Wiślanej w Przebrnie k/Krynicy Morskiej położony na terenie 
Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” z dala od obiektów miejskich, w lesie sosnowym, w 
oazie ciszy i spokoju 150 m od brzegu morza – w terminie 19.07.2011 – 26.07.2011

Do dzieci prosimy dzwonić w godz. 8:00-8:45 i 19:00-20:15

Zbiórka: 19.07.2011 (wtorek) godz. 8:00 Klimontów (Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 1)

Powrót: 26.07.2011 (wtorek) ok. godz. 20:00

Ostatnie świadczenie: śniadanie plus suchy prowiant na drogę.

Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą: strój sportowy, obuwie sportowe, strój i czepek ką-
pielowy, ciepły ubiór, dres, okrycie przeciwdeszczowe, mały plecak, ręczniki, przybory toaleto-
we, prowiant na drogę, legitymację szkolną, krem ochronny.

W przypadku chorób przewlekłych uczestnik powinien posiadać obowiązkowo w wystarczają-
cej ilości leki, które stale zażywa z dokładnym opisem dawkowania.

Uwaga: organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (magnetofony, MP3, 
discmany, telefony komórkowe) zabierane przez uczestników.

Organizator: UKS „Topór” – Klimontów ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów, 
Rada Rodziców SP Klimontów, Marek Bargiel – tel. 609 471 912.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
• transport autokarami
• wyżywienie 4x dziennie
• opiekę instruktorów
• opiekę medyczną
• zakwaterowanie w namiotach

PROSIMY RODZICÓW O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA MIEJSCE ODJAZDU I POWROTU DZIECI

Cena pobytu 400 zł – całość

• własną plaże i kąpielisko pod nadzorem ratownika
• ciekawy i atrakcyjny program, a w nim między innymi:

– ogniska, gry i zabawy rekreacyjne
– jednodniową wycieczkę do Gdańska lub Malborka
– rejs statkiem

inf
or

muje

Minister Sprawiedliwości w dniu 9 czerwca 2011 r. pod-
pisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z do-
kumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandy-
datów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Rozpo-
rządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 121 
pozycja 693.

W dniu 14 czerwca 2011 r. wchodzi w życie ustawa 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627), która wpro-
wadza zmiany w naborze kandydatów na ławników.

Do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dołączo-
na jest karta zgłoszenia, na której należy dokonać zgłosze-
nia kandydata na ławnika. Kartę można nieodpłatnie po-
brać w Biurze Rady Gminy ul. Krakowska 15, od ponie-
działku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

a) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich,

b) jest nieskazitelnego charakteru,
c) ukończył 30 lat,
d) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą 

lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od 
roku,

e) nie przekroczył 70 lat,
f) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków ławnika,
g) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2012–2015

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszej gminy, wraz z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, sta-
szowskiego, buskiego i ostrowieckiego, uczestniczyliśmy od 9 do 11 czerwca w IV Pol-
skim Kongresie Odnowy Wsi, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Konfe-
rencyjnym w Krzyżowej w woj. dolnośląskim.

Podczas tych trzech dni uczestnicy zjazdu dzielili się pomysłami umożliwiającymi 
skuteczne działanie sołtysów, aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych. 
O wcielaniu w życie idei odnowy wsi dyskutowali: minister rolnictwa Marek Sawic-
ki, przedstawiciel Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz, członek zarządu województwa 
Włodzimierz Chlebosz, wicewojewoda Ilona Antoniszyn–Klik i wiceprzewodniczą-
cy Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE 
w Wiedniu Ryszard Wilczyński. Dowiedzieliśmy się, że odnowa wsi to nie tylko reno-
wacja fasad budynków, odpowiednie wyposażenie świetlic i remiz czy przywracanie hi-
storycznych budowli do życia, to także porządkowanie wspólnej przestrzeni, czy też or-
ganizowanie imprez o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym. Należy maksymalnie 
wykorzystywać potencjał turystyczny i kulturalny, jaki drzemie w każdej gminie, żeby 
stała się ona miejscem przyjaznym do życia. Dlatego też wymiana poglądów samorzą-
dowców i działaczy z różnych części Polski, a także zza granicy, spotykających się na 
kongresach by dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie odnowy wsi jest najlep-
szym sposobem na uruchomienie takich przemian na polskiej wsi.

Podczas „Kiermaszu produktu lokalnego” mogliśmy spróbować specjałów trady-
cyjnej kuchni, a także zapoznać się z innymi lokalnymi produktami jak np. ceramiką, 
czy wyrobami z drewna.

W trakcie kongresu w Krzyżowej panele dyskusyjne dotyczyły przede wszystkim sy-
tuacji społeczno–ekonomicznej na wsi oraz partnerstwa sołectwa i gminy w realizacji 
programu odnowy wsi. Podczas wizyty studyjnej wraz z ekspertami ds. odnowy wsi od-
wiedziliśmy kilka dolnośląskich gmin, w których zaprezentowano najciekawsze projek-
ty zrealizowane w ramach inicjatywy Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Swoimi osiągnięcia-
mi pochwaliły się między innymi wieś Łażany w gminie Żarów, wieś Włóki, gm. Dzier-
żoniów, wieś Stanowice i wieś Kostrza, gm. Strzegom. Wybrane miejscowości to dosko-
nałe przykłady aktywności mieszkańców, innowacyjnych projektów oraz współpracy 
międzyludzkiej na rzecz rozwoju swoich małych Ojczyzn.

Wyjazd na Kongres odbył się dzięki Ośrodkowi Promowania i Wspierania Przed-
siębiorczości Rolnej w Sandomierzu, w ramach projektu pn. „Wsparcie organizacji 
pozarządowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego” współfinansowa-
nego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ope-
racyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2. Ławnikami nie mogą być:
a) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych są-

dach oraz w prokuraturze,
b) osoby wchodzące w skład organów, od których orze-

czenia można żądać skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego,

c) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące sta-
nowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykro-
czeń,

d) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
e) duchowni,
f) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
g) funkcjonariusze Służby Więziennej,
h) radni gminy, powiatu i województwa.

3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jed-
nym sądzie.

4. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi 
sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i za-
wodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszku-
jących stale na terenie gminy Klimontów, w terminie do 
30 czerwca 2011 r.  Kandydatów na ławników do orzeka-
nia w sprawach z zakres prawa pracy zgłaszają związki 
zawodowe oraz organizacje pracodawców.

5. Procedura zgłaszania ławników:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na kar-
cie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza 
się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i wła-
snoręczny  podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłasza-
jących kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez oby-

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II otrzymało 15 kwietnia 2011 roku tytuł „Szkoły 
Odkrywców Talentów”. Jest to pierwszy taki tytuł nadany szkole w powiecie sandom-
ierskim. Miano to przyznaje się za rozwijanie wśród uczniów różnych umiejętności, 
wspomaganie ich kreatywności. Szczególnie ważne wśród młodych ludzi są: krytyc-
zne myślenie, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie 
decyzji i konstruktywne kierowanie emocjami. Te predyspozycje pozwalają uczniom 
realizować swoje ambicje i odkrywać talenty.

Miano, jakie otrzymała szkoła jest powodem do dumy i jednocześnie zachętą 
dla wszystkich kolejnych gimnazjalistów do ubiegania się o tytuł „Talentu Szkoły”. 
Zachęcamy!

Z. R. G.

wateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której 
mowa. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody 
na kandydowanie własnoręcznym podpisem odpowiedniej 
rubryce karty.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na 
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organiza-
cję społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podsta-
wie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad-
czenie potwierdzające wpis do innego właściwego reje-
stru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

6. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dostarczyć:
a) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy skła-

daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą 

zgłaszanej osoby (koszt ponosi kandydat na ławnika),
c) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony wła-
dzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie 
została mu ograniczona ani zawieszona,

e) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt po-
nosi kandydat na ławnika).

7. Stosowne dokumenty należy składać w terminie do 30 
czerwca 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Klimon-
tów, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów w godzinach pra-
cy Urzędu. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają 
wyżej wymienionych wymogów lub wpłynęły po termi-
nie, pozostawia się bez biegu. 
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne.

KONGRES ODNOWY WSI
GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

– SZKOŁĄ Z TYTUŁEM
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G
imnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie już czwarty raz było 
organizatorem happeningu pod nazwą ,,Bezpieczna szkoła”. Podczas tej 
imprezy spotykają się wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, władze lokal-
ne, przedstawiciele instytucji współpracujących z nasza szkołą, rodzice oraz 

wszyscy zainteresowani mieszkańcy. W tym roku spotkanie odbyło się przy muszli koncer-
towej stadionu LKS Klimontowianka. Celem spotkania było wyrażenie sprzeciwu wobec 
narastających patologii i dysfunkcji społecznych, które coraz częściej dotykają młodych lu-
dzi. Większość z nas jest świadoma niebezpieczeństw, jakie czyhają na młodego człowie-
ka w dobie dzisiejszego rozwoju emocjonalnego i technicznego – ale nie wszyscy. Dlatego 
organizowanie takich akcji jak ten happening jest zasadne i bardzo potrzebne, aby naszą 
świadomością podzielić się z innymi ludźmi, a tym samym pomóc im uchronić się przed 
zgubnymi skutkami braku wiedzy i bezmyślności.

W tym roku działania profilaktyczne w naszej szkole dotyczyły bezpiecznego korzy-
stania z internetu przez uczniów naszego gimnazjum. Anonimowość w internecie zachę-
ca do cyberprzemocy, nękania, pomówień i oszustw, co skutkuje wzrostem zachowań agre-
sywnych wśród młodzieży. Aby wyrazić swoją dezaprobatę przeciwko temu zjawisku nasza 
szkoła postanowiła przyłączyć się do akcji ,,Dzień szkoły bez przemocy”, który przypadł na 
6 czerwca. Problem przemocy i agresji nie jest nam obojętny, dlatego zaakcentowaliśmy go 
czerwonym kolorem swojego stroju, który podczas happeningu był strojem obowiązującym. 
W ramach obchodów tego dnia uczniowie zostali zapoznani z ,,Kodeksem Szkoły Bez Prze-
mocy”, przygotowali gazetkę tematyczną dotyczącą zjawiska agresji i przemocy, informują-
cą o sposobie i miejscu uzyskania pomocy. Wszyscy przybyli na happening mogli obejrzeć 
przedstawienie profilaktyczne pt. ,,Czerwony Kapturek”, przygotowane przez uczniów PSP 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie pod kierunkiem pani Magdaleny Kijanki. Nato-
miast gimnazjaliści przygotowali program artystyczny, który składał się z wierszy, piosenek 
oraz układów tanecznych przygotowanych przez szkolny zespół cheerladerek. Dla uczniów 
gimnazjum został również ogłoszony konkurs na napisanie baśni profilaktycznej, pokazu-
jącej jak należy reagować w sytuacjach przemocy i agresji oraz jakie kroki trzeba podjąć, 
aby to zjawisko wyeliminować. Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas zakończenia roku 
szkolnego. Uczniowie posiadają wskazówki do napisania takiej baśni, ponieważ szkoła or-
ganizuje różnego rodzaju spotkania ze specjalistami z poradni psychologiczno–pedagogicz-
nej, czy policjantami. Spotkania są skierowane zarówno do uczniów jak i rodziców. Po spo-
tkaniach uczestnicy wypełniają ankiety, które są dla nas bardzo ważną informacją do opra-
cowywania działań wychowawczych mających na celu podniesienie świadomości ucznia 
co do konsekwencji jego zachowań. Szósty czerwca to również dzień otwarty dla rodzi-
ców uczniów naszej szkoły. Podczas odwiedzin rodzice mogli porozmawiać z nauczyciela-
mi, zasięgnąć porady policjanta, a od wolontariuszy działających przy szkolnym kole Cari-
tas otrzymać ulotki dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

Każdego roku podczas happeningu wręczane są nagrody uczestnikom konkursu, któ-
ry zawsze towarzyszy imprezie. W tym roku był to konkurs plastyczny na plakat pt. ,,Bez-
pieczny internet”. Do konkursu zgłoszonych zostało 34 prace ze wszystkich szkół gminy 
Klimontów. Jury w składzie: Elżbieta Mazur, Danuta Potocka, Małgorzata Dobko, Iwo-
na Stolińska przyznało 7 nagród głównych oraz 7 wyróżnień.

Nagrodę główną za plakat ,,Bezpieczny Internet” otrzymali:
– w przedziale wiekowym klas I-III SP – Dawid Gładowski (PSP w Klimontowie)
– w przedziale wiekowym klas IV-VI SP – Bartosz Orzechowski (SP Nawodzice), Kata-

rzyna Wójcik (SP Ossolin), Karolina Maciąg (SP Konary), Katarzyna Puto (SP w Kli-
montowie), Kinga Niezgoda (SP Goźlice).

W kategorii wiekowej gimnazjum nagrodę główną otrzymała Katarzyna Majewska, 
a w kategorii szkoły średnie – Paulina Kurkiewicz. 

Wyróżnienia otrzymali:
– w przedziale wiekowym klas I-III SP – Jakub Kargul (PSP w Klimontowie) i Martyna 

Kordyka (SP Goźlice).
– w przedziale wiekowym klas IV-VI SP – Aleksandra Siudak (SP Nawodzice), Klaudia 

Niziołek (SP Ossolin), Edyta Kaczeniak (SP Konary), Dominika Gronek (SP w Kli-
montowie). 

– w kategorii  wiekowej gimnazjum wyróżnienie otrzymał Patryk Piotrowski, a w kate-
gorii szkoły średnie – Anna Soja.

Dyplomy za udział otrzymali uczniowie: Jakub Orzechowski, Agata Bernyś i Patry-
cja Lasota – SP Nawodzice, Klaudia Wójcik i Sebastian Czechowski – SP Ossolin, Ma-
teusz Kowalski, Norbert Lasota i Aleksandra Drewniak – SP Konary, Julia Kaniew-
ska, Jakub Nowak, Karolina Jakubczyk, Kinga Goździewska, Kamil Dziorek i Karol 
Pacek – SP Klimontów, Piotr Kęsy – SP Goźlice, Dawid Sośniak – Gimnazjum im. Papie-
ża Jana Pawła II, Jowita Szwed i Anna Kijanka – Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych.

Nagrody wręczali: Dyrektor Gimnazjum im. Papierża Jana Pawła II w Klimontowie 
Małgorzata Kordyka oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Władysław Kaniewski.

Konkurs na plakat i baśń to nie jedyne konkursy, które towarzyszyły imprezie zorgani-
zowanej przez naszą szkołę. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie wraz z Po-
wiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu zorganizował i przeprowadził konkurs powia-
towy na prezentację multimedialną „Mój przyszły zawód”. Miło nam było gościć uczniów 
wraz z opiekunami z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu, Zespołu Szkół 
im. prof. Józefa Mikułowskiego–Pomorskiego w Lipniku, Gimnazjum im. Józefa Piłsud-
skiego w Iwaniskach. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 
podczas naszego happeningu. Tego typu działania świadczą o dobrej współpracy szkół, 
a my – jako organizatorzy – mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać 
i przynosić korzyści zarówno uczniom, rodzicom, nauczycielom i całemu środowisku lo-
kalnemu.

Na zakończenie happeningu wszyscy uczestnicy chwycili się za ręce w geście przyjaź-
ni i solidarności, tworząc ogromny krąg. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami Kli-
montowa i wrócili do swoich szkół.

Uczniowie gimnazjum po powrocie do szkoły wzięli udział w rozgrywkach sportowych 
o puchar Fair Play, które przygotowali i nadzorowali nauczyciele WF-u. Rozgrywki spor-
towe zakończyły ,,Dzień Szkoły Bez Przemocy” w naszej szkole. Mamy nadzieję, że za rok 
znów się spotkamy, aby poruszyć tak ważną sprawę, jaką jest bezpieczeństwo w szkołach.

KOORDYNATORZY HAPPENINGU: B. BZDYRA, B. CHŁODNICKA, M. CICHOŃ

HAPPENING 
,,BEZPIECZNA SZKOŁA”
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Gminne uroczystości 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się zbiór-
ką pocztów sztandarowych oraz delegacji przy budynku GOK. Wszyscy zebrani przema-
szerowali pod kościół parafialny pw. św. Józefa, w którym odprawiono uroczystą mszę 
św. w intencji Ojczyzny. Po mszy odbyła się manifestacja patriotyczna przy pomniku Po-
wstańców Styczniowych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Zastępca Wój-
ta Gminy Adam Przybylski. Następnie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego przestawiły program słowno–muzyczny. Po programie delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: Powstańców Styczniowych oraz Walczą-
cych o Wolność w latach 1939-1945. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali pod re-
mizę OSP Klimontów. Zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczeniami przez dru-
ha Mirosława Kwapińskiego. Po części oficjalnej prowadzący zaprosił wszystkich gości 
na poczęstunek.

OBCHODY 220 ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 
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Muzykę możemy spotkać wszędzie. Stykamy się z nią 
w wielu różnych sytuacjach. W rzeczywistym życiu jeste-
śmy otaczani przez muzykę. Nieustannie w telewizji moż-
na zobaczyć programy o tematyce muzycznej. Radio moż-
na usłyszeć wszędzie. Na ulicy, w samochodach, gdy wcho-
dzimy do sklepów. Wszędzie stykamy się z różnymi rodza-
jami muzyki. Człowiek jest w stanie przystanąć i zasłuchać 
się w przypadku, gdy usłyszy ulubiony kawałek. Muzyka 
ludziom pomaga. Sprawia, że nawet najprostsze i najbar-
dziej monotonne zajęcia mogą stać się przyjemne. Może 
nie tyle przyjemne, co będą okazją do posłuchania ulubio-
nej muzyki. Muzyka uszczęśliwia, pozwala się zrelakso-
wać, daje energię do życia. Wszystko zależy od jej rodzaju 
i zależnie od nastroju, człowiek może dobrać muzykę od-
powiednią dla niego. Dla niektórych muzyka może stać się 
sposobem na życie. Ludzie zostają muzykami, piosenka-
rzami…

SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE
W Publicznej Szkole podstawowej im. Jerzego Ossoliń-

skiego w Klimontowie odbyła się już czwarta edycja gmin-
nego konkursu piosenki anglojęzycznej SONGOWANIE 
W NASZEJ SZKOLE. W konkursie brali udział ucznio-
wie klas IV–VI szkół podstawowych . Nad konkursem ho-
norowy patronat objął Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Adam Bień. Patronat medialny sprawowała nasza gazeta 
„Głos Klimontowa”. Konkurs odbył się dzięki nieocenio-
nej pomocy sponsorów: Gminnej Komisji do spraw Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektor szko-
ły Elżbiecie Czajkowskiej, wicedyrektor szkoły Barbarze 
Czuja oraz firmie Pearson Longman. Pomysłodawcą te-
goż konkursu była nauczycielka języka angielskiego w tu-
tejszej szkole mgr Anna Bzdyra, której z pomocą pospie-
szył Dominik Skórski. Panie Urszula Sadowska oraz Mo-
nika Zieja przygotowały dekorację, dzięki której uczestni-
cy czuli się tak, jak gdyby śpiewali na prawdziwej scenie.

W konkursie wzięło udział aż 17 zespołów, wśród nich 
gościliśmy uczniów ze szkół z terenu gminy Klimontów. 
Bardzo dziękujemy za przybycie opiekunom i uczniom ze 
szkoły podstawowej w Konarach oraz Nawodzicach. Pra-
gniemy podziękować także rodzicom, za zaangażowanie 
i zaszczycenie nas swoją obecnością. Uczniowie dużo wcze-
śniej przygotowywali się do występów pod okiem opieku-
nów: E. Przybylskiej, J. Cieleckiego oraz M. Dudek. Jury 
w składzie Elżbieta Czajkowska, Urszula Sadowska, Bo-
żena Chłodnicka oraz Magdalena Dudek 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.

Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie Patrycja Jasieniak 
ze szkoły w Nawodzicach, której przygrywał na akorde-
onie Jerzy Cielecki. Drugie miejsce zdobył zespół chłop-
ców, którzy sami przygrywali melodię do piosenki „Hey 
Jude”. Było to trio w składzie Karol Bogdański, Dawid 
Jońca oraz Arkadiusz Stępień. Trzecią nagrodę przyzna-
no szóstoklasistkom ze szkoły w Klimontowie: Małgorza-
cie Nowak, Annie Kilarskiej oraz Kindze Brozińskiej. 
Zdobywcy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary oraz na-
grody. Następnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę  
„We are the champions”, aby pokazać, że przecież wszy-
scy wykonawcy są zwycięzcami, ponieważ odważyli się 
zaśpiewać piosenki w obcym języku. Zrobili więc pierw-
szy krok, aby pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Następnie dyrektor szkoły Elżbieta Czajkowska wrę-
czyła podziękowania sponsorom, opiekunom oraz szkołom 
uczestniczącym w konkursie. Konkurs zakończył się wy-
stępem cheerleaderek z gimnazjum imienia Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie. Widownia była oczarowana tań-
cem starszych koleżanek.

Pozostaje nam jeszcze raz wszystkim serdecznie podzię-
kować za zaangażowanie i pomoc w organizacji konkursu  
i zaprosić na piątą już  edycję SONGOWANIA W NASZEJ 
SZKOLE, która już niebawem, bo za rok.

MGR ANNA BZDYRA

Główne cele konkursu to:
• Uwrażliwienie na 

piękno twórczości ar-
tystycznej.

• Kształcenie sprawno-
ści płynnego posłu-
giwania się językiem 
angielskim.

• Popularyzacja śpie-
wania wśród dzieci 
i młodzieży.

• Sprawdzenie siebie 
poprzez wykonywa-
nie ulubionych prze-
bojów.

• Poszukiwanie dzieci 
szczególnie uzdolnio-
nych.

• Ujawnienie i promo-
wanie młodych talen-
tów.

Anna Piątkowska

„Duchy Klasztoru”

Trzasnęła klasztorna brama.
Dominik różaniec odmawia.
Błysk promienia wdziera się do sali.
Zakonnik zajęty modlitwą, idzie dalej...

Śpiewają ptaki, rosa myje stopy,
Świat za bramą to azyl:
Myśli, spokoju, ciszy....
Dziś pusty refektarz głosy słyszy.

Historia klasztoru koło zataczała.
Brzydkie Warsztaty stały w modlitewnej Sali.
W starej bibliotece rozbrzmiewa śmiech anieli...
A dźwięki szkolnego dzwonka pamięć przywołała.

Mijają lata, bezpowrotnie zamilkł gwar,
Już nie ma uczniowskich par....
Nie modlą się Dominikanie,
Są puste sale, kurz i po latach spotkanie.
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22 maja br. obchodziliśmy 96 rocznicę Bitwy pod Konarami Legionów Józefa Piłsud-
skiego. Uroczystości rozpoczęły się montażem słowno–muzycznym w wykonaniu dzieci ze 
szkoły w Konarach. Przybyłych dość licznie gości przywitał Zastępca Wójta Gminy Kli-
montów Adam Przybylski. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych mszę św. polową 
odprawił ks. kanonik Andrzej Teper - proboszcz parafii Olbierzowice, a muzycznie opra-
wiła ją Kapela Klimontowska. Przed Mszą św. wieniec pod pomnikiem złożył ppłk. Adam 
Bień – komendant Związku Strzeleckiego Strzelec.

Po mszy św. i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał zastępca wójta, a następ-
nie Poseł na Sejm Marek Kwitek. Przy dźwięku werbla delegacje samorządowe, organiza-
cji politycznych, szkół, straży oraz mieszkańców sołectwa Konary i Konary–Kolonia zło-
żyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości zakończyły salwy honoro-
we w wykonaniu Rycerstwa Ziemi Staszowskiej.

ROCZNICA BITWY
POD KONARAMI
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Dzień Dziecka w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Klimontowie, ku radości malu-
chów trwał aż dwa dni, gdyż tyle czekało 
na nie atrakcji. Pierwszego dnia dzieci wy-
ruszyły na całodniową wycieczkę sfinan-
sowaną przez EFS do JuraParku w Bałto-
wie. Choć droga była daleka okazało się, że 
było warto. Rozmiary i dbałość o szczegó-
ły z jaką przygotowane zostały dinozaury, 
a także sposób pokazania ich w otoczeniu 
zachwyciły nas. Entuzjazm wśród dzieci 
wzbudziło też zwiedzanie schoolbusem bał-
towskiego zwierzyńca, gdzie oglądaliśmy 
m.in.: strusie, lamy, wielbłądy, dziki, konie, 
jelenie i wiele innych zwierząt rozmieszczo-
nych na wielohektarowym terenie. Na naj-
młodszych zwiedzających czekał bogato 
wyposażony plac zabaw. Oprócz huśtawek, 
drabinek, karuzel i zjeżdżalni mogli poba-
wić się w paleontologa odkopując szkielet 
ogromnego drapieżnego tyranozaura. Naj-
większym powodzeniem wśród dzieci cie-
szyła się jednak konstrukcja linowa rozpię-
ta na słupach przypominająca pajęczą sieć. 
Po wielu przygodach, z mnóstwem wrażeń 
dzieci musiały wyruszyć w drogę powrotną 
do swoich rodziców. W autokarze podczas 
powrotu czas minął błyskawicznie, zwłasz-
cza dla śpiących pasażerów. Przedszkola-
kom bardzo spodobała się wycieczka, gdyż 
następnego dnia znów chciały tam wrócić 
– no i po części się udało, bo wróciliśmy... 
wspomnieniami.

Drugiego dnia zorganizowaliśmy pik-
nik na placu przedszkolnym. Dzień ten 
był wyjątkowy dla naszych przedszkola-
ków nie tylko dlatego, że obdarowani zosta-

li niespodziankami, ale organizatorzy za-
pewnili im moc atrakcji i dawkę wspania-
łej, beztroskiej zabawy. W tym roku spon-
sorem Dnia Dziecka była Gminna Komisja 
do spraw rozwiązywania problemów alko-
holowych przy Urzędzie Gminy w Klimon-
towie. Dzięki temu wsparciu finansowemu 
udało nam się zakupić nowe zabawki, któ-
re zawsze budzą wśród dzieci pozytywne 
emocje. Słoneczna pogoda ani na chwilę nie 
osłabiła zapału do zabawy. Hip, hip, hura 
– zabawa na sto dwa – ten właśnie okrzyk 
towarzyszył przedszkolakom podczas za-
wodów sportowych. Dzieci uczestniczyły 
w licznych konkursach, quizach oraz zaba-
wie tanecznej, którą profesjonalnie popro-
wadzili: pan Tomasz Szmuc i pan Mariusz 
Ciach. Po wyczerpującej rywalizacji czekał 
na nie miły odpoczynek na kocykach w cie-
niu drzew.Tu swoje siły uzupełniały jedząc 
grillowaną kiełbaską. Po krótkim relaksie 
maluchy pełne sił wróciły do zabawy.

Dzięki wsparciu finansowemu Ko-
misji Alkoholowej przy Urzędzie Gmi-
ny w Klimontowie udało nam się zapew-
nić przedszkolakom wiele wrażeń, wspo-
mnień i atrakcji, poczuły się ważne i wyjąt-
kowe – więc czegóż jeszcze można im ży-
czyć w Dniu Dziecka?
„Czarnych kotów na białych przypieckach.
I co jeszcze?
Chyba niewiele:
Śmiechu w domu.
I lodów w niedzielę.
I przyjaciół najlepszych na świecie.
I wszystkiego, wszystkiego co chcecie!”

BARBARA FOCH

CZEGO ŻYCZYĆ DZIECIOM 
W DNIU ICH ŚWIĘTA?

W Parku Katyńskim w Byszowie odby-
ły się 8 maja br. zawody sportowo–pożarni-
cze Jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Klimontów. Nad spor-
towym przebiegiem zawodów czuwała ko-
misja sędziowska z PSP w Sandomierzu.

Udział wzięły jednostki OSP: Klimon-
tów, Konary, Krobielice, Zakrzów, Goźlice, 
Byszów, Nawodzice, Nasławice oraz Kobie-
ca Drużyna Pożarnicza OSP Nawodzice.

Drużyny rywalizowały ze sobą 
w dwóch konkurencjach: sztafecie pożar-
niczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bo-

ZAWODY
SPORTOWO–
POŻARNICZE

jowym. Zawody te, miały na celu m.in. 
sprawdzenie wyszkolenia oraz umiejęt-
ności poszczególnych jednostek OSP do 
działań pożarniczych.

Klasyfikacja generalna zawodów 
przedstawia się następująco:

1. OSP Byszów,
2. OSP Zakrzów,

3. OSP Klimontów,
oraz

1. KDP OSP Nawodzice.
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło 

uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

Jan Sas Tarnawski

SAMOTNA CHATA

Wiosenna pogoda, deszcz cicho zacina,
Wiatr hula po świecie kozaka.
Na polu szarym stała chacina.
Uboga  jak szata żebraka.

Zewsząd tę chatę góry otaczały,
Lecz ona  w dolinie leżała.
Wiotkie brzeziny cień na nią rzucały.
Rzeka jej bajkę szeptała.

Gdy wiosna w słowikach rzewną pieśń nuciła,
Witając dziewczęta kwiatami,
Wtedy góry zieleń zewsząd otuliła.
Chmury się wzruszyły, płakały deszczami.

Gdy słoneczne lato lipami pachniało,
 Złote kłosy zboża otuliły wzgórze.
Dzwoniły skowronki, siano w kopkach stało,
Kwitły modre chabry i czerwone róże.

Gdy jesienne władze na świecie nastały –
Deszczem i wiatrem sądzone –
Wtedy piękne góry nagle poczerniały,
Nowymi prawami przyrody zgwałcone.

Gdy nad światem zima panowała –
Huraganem śnieg sypiąc po świecie –
Wtedy góra białą szatę przyodziała,
Błyszczącą srebrzyście jak kwiecie.

Cztery pory roku od wieków czuwały,
A samotna chata podróżnych witała,
Żeby stare jodły szczęście wyszumiały, 
A rzeka miłosne wiersze nam szeptała.
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VI Integracyjny Bieg Klimontowski odbył się w dniach 29-30 maja br. Impreza mia-
ła głównie na celu popularyzację idei paraolimpijskiej i sportu jako naturalnej formy spę-
dzania wolnego czasu oraz promocję gminy Klimontów poprzez poprowadzenie trasy bie-
gu przez najpiękniejsze zakątki gminy. W niedzielę, 29 maja, po otwarciu klimontowskich 
biegów proboszcz miejscowej parafii ksiądz Henryk Hendzel pobłogosławił wszystkich 
biegaczy i życzył wszystkim wygranej. Dnia pierwszego bieg odbywał się na dystansach 10 
km i 21,097 km czyli półmaratonu. Udział wzięło 142 uczestników z całej Polski i Ukrainy. 
W biegu tym wystartowała także reprezentacja naszej gminy w składzie: Piotr Kaniew-
ski, Sebastian Mucha, Maria Sierant, Marek Bargiel, Dariusz Puto, Dawid Sośniak, 
Krzysztof Dywan, Marcin Grudzień oraz Karol Orłowski. Rozegrano także biegi dla 
dzieci na znacznie mniejszych dystansach – od 100 do 2 100 m. Drugiego dnia – w ponie-
działek – odbyły się również biegi dla dzieci i młodzieży ze szkół na dystansach od 100 do 
2 100 m, w których udział wzięło ponad 100 osób. W biegach wraz z osobami pełnospraw-
nymi udział wzięły osoby niepełnosprawne: poruszające się na wózkach, o kulach, jak rów-
nież osoby niewidome i niedowidzące. Uczestnicy biegnąc mogli podziwiać aleję kasztano-
wą, kąpielisko i zalew w Szymanowicach oraz piękne krajobrazy naszej gminy.

W czasie biegów odbyła się zbiórka dla Martyny Kochanek na dofinansowanie wyjaz-
du rehabilitacyjnego – która trwa cały czas. Nagroda główna w postaci sportowego turnusu 
w Rabce została ufundowana przez Wójta Gminy Klimontów. Sponsorami nagród dla za-

VI INTEGRACYJNY
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wodników byli: Dom weselny DARJO Dariusz Kubik, który oprócz nagród finansowych 
ufundował nagrodę w postaci zaproszenia na Bal Sylwestrowy dla najszybszej biegacz-
ki z gminy Klimontów – Marii Sierant, Ergo Hestia Mariusz Zaroda, Zakład Usługo-
wo-Handlowy Metal Czesław Stec, Dwór na Wichrowym Wzgórzu Jarosław Paczkow-
ski, KonKar Dorota i Andrzej Goździewscy, Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrze-
śniak – fundator pucharów, SKIPPER Puchary i Trofea Sportowe, sklep Chemix Jaro-
sław Pyza, sklep Ilona Zbigniew Socha, Zakłady Mięsne Sokołów, Więźby Dachowe 
Marek Kaczmarczyk, sklepy Siódemka Marlena i Marek Bargiel oraz piekarnia Bło-
nie, która ufundowała pyszne makarony. Wyrazy podziękowania należą się policjantom 
z Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu oraz Posterunku Policji w Klimontowie 
oraz strażakom z OSP Klimontów, Konary, Krobielice i Nawodzice za pomoc przy zabez-
pieczeniu trasy i biegu. Gorące podziękowania należą się również Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Klimontowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie oraz 
Gabinetowi Medycyny Rodzinnej – lek. med. Dariuszowi Kwapińskiemu za pomoc przy 
organizacji i przebiegu dwudniowej imprezy.

Najszybszymi biegaczami  na dystansie półmaratonu wśród kobiet była Beata Biernat, 
wśród mężczyzn Mykola Rudyk. Natomiast na dystansie 10 km najszybszymi byli Danu-
ta Zatorska i Michał Wojciechowski.                 OLIWIA POTOCKA

BIEG KLIMONTOWSKI
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Najwybitniejszą poetką polskiego pozytywizmu była 
Maria Konopnicka. Henryk Sienkiewicz wprowadzał ją do 
literatury entuzjastycznymi recenzjami. Jej popularność 
przekroczyła granice popularności największych twórców. 
Jest do dziś najwybitniejszą poetką i pisarką dla dzieci.

W Przedborzu w woj. lwowskim znajduje się polska 
szkoła im. Marii Konopnickiej. Ludomira Czuchraj – szes-
nastoletnia poetka, tak wypowiadała się na antenie Polskiego 
Radia: „poezja Marii Konopnickiej budzi patriotyzm w ser-
cach dzieci polskich, żeby duch polskości nie zanikł. Maria 
Konopnicka poprzez swoje wiersze oddaje się ludziom cała. 
Jest nieśmiertelna! Jej poezja jest zawsze na czasie. Jestem 
gorącą propagatorką poezji Marii Konopnickiej.”

Jako młoda kobieta Konopnicka opuściła dom i męża, 
i z gromadką dzieci przeniosła się do Warszawy. Jak na owe 
czasy decyzja to bardzo odważna i nie licząca się z opinią 
społeczną. W Warszawie borykała się z biedą, sama wy-
chowywała dzieci, zarabiając udzielaniem lekcji. Była na-

WIESZCZK A NARODU

Od 23 do 28 maja 2011 roku została zor-
ganizowany wyjazd na „Zieloną Szkołę” 
do Rabki-Zdroju, w którym udział wzięli 
uczniowie klasy IVb Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 
– 23 uczniów pod opieką wychowawcy p. 
mgr Joanny Brzyszcz oraz p. mgr Barbary 
Czuja i p. mgr Krzysztofa Dywana.

„Zielona Szkoła” była pierwszą lek-
cją samodzielności i prawdziwą „szkołą 
życia”, którą uczniowie zaliczyli na szóst-
kę. Program był bardzo bogaty. Obejmo-
wał liczne wycieczki., spacery, konkursy, 
dyskoteki, ognisko jak również zajęcia dy-
daktyczne. Każdy dzień pobytu był bardzo  
różnorodny i ciekawy. Naszym miejscem 
zakwaterowania był Dom Wczasowy KA-
RABELA, który wyróżniał się bardzo do-
brymi warunkami lokalowymi, smaczną 
domową kuchnią, rodzinną atmosferą oraz 
życzliwym personelem.

Już pierwszego dnia po przyjeździe zo-
stało zorganizowane spotkanie z miejscowa 
malarką oraz odbyły się warsztaty malo-
wania na szkle. Drugi dzień to wyprawa na 
szczyt LUBOŃ WIELKI (1022 m n.p.m.), 
podczas którego uczniowie poznawali ota-
czające środowisko, florę i faunę lasów re-
zerwatu przyrody. Bardzo atrakcyjny oka-
zał się był pobyt w rodzinnym parku roz-
rywki RABKOLAND, gdzie dzieci mogły 
skorzystać z ponad 40 urządzeń (gokar-
ty, dom śmiechu, młyn widokowy, różne 
karuzele, rowerki wodne i wiele innych). 
Mieści się tam również Muzeum Orde-
ru Uśmiechu, Dom Rekordów i Osobliwo-
ści oraz Odwrócony Dom. Każdy uczest-
nik znalazł coś dla siebie. W tym dniu by-
liśmy również w parku zdrojowym jak 
również tężni solankowej. Czwartego dnia 
zwiedziliśmy skansen w Chabówce – „Ta-
bor Kolejowy”. Na torach znajduje się eks-
pozycja składająca się z wycofanych z ru-
chu parowozów, lokomotyw, pługów, żura-
wi itp. Piątego dnia odbyła się wycieczka 
do Szaflar, gdzie uczniowie mogli skorzy-
stać z kąpieli w basenach termalnych ze-
wnętrznych i wewnętrznych z urządzenia-
mi do hydromasażu, z siatki do wspinaczki 
fontanny, jacuzzi oraz łaźni parowej.

uczycielką, redaktorką, dziennikarką i tłumaczką. Grono 
pisarzy polskich zawiązało Wydawnictwo Spółki Nakła-
dowej przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, mające na 
celu wydawanie dzieł pierwszorzędnej wartości naukowej 
i literackiej, oryginalnych i tłumaczonych, wzbogacają-
cych istotnie umysłowe zasoby kraju. Posiadam tomik po-
ezji Henryka Heinego z 20 lutego 1889 r. wydanego przez 
to wydawnictwo.

Maria Konopnicka przełożyła na język polski dzieła po-
etyckie Henryka Heinego takie jak: „Serafina”, „Rycerz 
Olaf”, a z Melodyj Hebrajskich: „Księżna Sabath” i „Je-
huda Ben Halewy”.

Cieniów mgliste pocałunki.
Cieniów miłość, cieniów życie.
Czylisz myślisz, że zostanie,
Zawsze równe serca bicie ?

Z miłosnego nam uścisku
Jak sen luby wszystko znika,

„ZIELONA SZKOŁA” 
– MOC ATRAKCJI

W RABCE-ZDROJU
I OKOLICACH

Każdego dnia nie brakowało zajęć 
sportowych: turniejów, rozgrywek , gry 
w bilard, a ich uwieńczeniem była „Zielo-
na  Olimpiada Sportowa”. Każdy wieczór 
był równie ciekawy: odbyły się dyskoteki, 
wybór miss wśród chłopców przebranych 
za dziewczynki i mistera wśród dziewcząt 
przebranych za chłopców.

Wszyscy wrócili radośni, zadowoleni, 
z dyplomami i nagrodami . Jesteśmy pew-
ni, że zdobyte na „Zielonej Szkole” umie-
jętności, sprawności i wiedza będą trwałe 
i efektywne.

„Zielona szkoła” dla wielu dzieci są 
jedyną formą wypoczynku, a dla wszyst-
kich stanowią okazję do poznania tego, co 
nas otacza, uczenia się życia w grupie, od-
krywania nowych pasji.

Wspólne spędzenie paru dni najbar-
dziej integruje zespół klasowy, często po-
zwala zaistnieć tym uczniom, którzy mają 
trudności w szkole. Nie liczy się tylko to, 
ile kto wie, ale też co potrafi, jak funkcjo-
nuje w grupie, czy świetnie biega, tańczy 
lub maluje.

Wyjazd ten dla nauczycieli był okazją 
lepszego poznawania potrzeb i możliwości 
uczniów. Mamy nadzieję, że tego typu wy-
jazd powtórzymy za rok!!!

Zorganizowanie pobytu dzieci na „Zie-
lonej Szkole” zawdzięczamy rodzicom 
uczniów klasy IVb, jak również sponso-
rom. Dyrektor, wychowawca, rodzice oraz 
uczestnicy „Zielonej Szkoły” pragną zło-
żyć serdeczne podziękowania za wsparcie 
finansowe i rzeczowe:
• Zarządowi Nadwiślańskiego Banku Spół-

dzielczego w Solcu Zdroju, oddział w Kli-
montowie – z panią dyrektor Grażyną 
Kaczmarczyk,

• Gminnej Komisji  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Klimontowie,

• Dariuszowi Kubikowi – właścicielowi 
firmy DARIO,

• Tomaszowi Luzakowi – właścicielowi 
firmy KAMYK,

• Krzysztofowi Furmankowi – właścicie-
lowi sklepu MINI MARKET,

• Radzie  Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie.

Serce nasze – zapomina
Oczy nasze – noc zamyka.

(„Serafina” – fragment)
W poszukiwaniu materiału do swoich reportaży i poezji 

Maria Konopnicka odwiedzała dzielnice nędzy, sądy i wię-
zienia. Wieś znała z wcześniejszych lat swego życia. Ta znajo-
mość pozwoliła jej stworzyć lirykę stylizowaną na pieśń ludo-
wą, o wielkim bogactwie rodzajów wiersza, rytmiki i strofy.

Największą popularnością cieszyła się przez długie lata 
pieśń „Rota”, napisana na wiadomość o prześladowaniu 
Polaków w zaborze pruskim.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.

Słowa te śpiewane były ze wzruszeniem przez tłumy na 
wiecach i pochodach.

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI
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Jubileusz 50-lecia swoich święceń świętował ks. kan. Adam Nowak, długoletni pro-
boszcz klimontowskiej parafii. W niedzielę 22 maja, na uroczystą Mszę świętą sprawowa-
ną przez dostojnego jubilata przybyli licznie wierni z całej okolicy, a także przedstawicie-
le parlamentu, władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wszy-
scy ci, którzy w tym szczególnym dniu pragnęli wyrazić księdzu Adamowi swoją wdzięcz-
ność i złożyć mu życzenia.

Przy ołtarzu obok głównego celebransa stanęło trzech jego kolegów, którzy w tym roku 
również obchodzą złoty jubileusz kapłański: ks. Henryk Krawczyk, ks. Andrzej Mil-
ler i ks. Antoni Barszcz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Andrzej Rusak, dyrek-
tor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu i zarazem duszpasterz akademicki w Instytucie 
Teologicznym. Zwracając się do jubilatów ksiądz dyrektor podkreślił, że 50 lat ich posługi 
to czas wiernego trwania w Chrystusie. – Tobie księże Adamie dziękuję dziś za to, że poma-
gałeś nam swoim uczniom, przyjaciołom, parafianom rozpoznawać Boga w pokorze, życz-
liwości, uśmiechu, ale także troskach i ich pokonywaniu – powiedział kaznodzieja.

Po Eucharystii, jako pierwszy życzenia księdzu Adamowi złożył dziekan dekanatu kli-
montowskiego ks. kan. Jan Pietrus. – Trudno wyliczyć wszystko to, co w ciągu półwiecza 
Twojej posługi dotknęło płomieniem łaski tych wśród których pracowałeś i którzy powie-
rzeni zostali Twojej kapłańskiej pieczy. Za to wszystko winni jesteśmy Ci naszą serdeczną 
wdzięczność – zaznaczył ks. dziekan.

Do ubiegłego roku ks. Adam Nowak był proboszczem parafii św. Józefa. Powszechnie 
tytułowany jest infułatem, co ma swoje umocowanie w wielowiekowej tradycji klimontow-
skiej, sięgającej czasów, gdy w roku 1648 biskup krakowski Piotr Gembicki wyniósł miej-
scowy kościół do rangi kolegiaty, a proboszczom udzielił przywileju infuły. Pracę w Kli-
montowie ksiądz Adam rozpoczął w 1987 roku. Wcześniej przez dziesięć lat był probosz-
czem parafii Zajączków koło Opoczna. Z jego inicjatywy w 1984 roku wybudowana został 
kaplica Matki Bożej Fatimskiej w niedalekim Mniszkowie. Jako wikariusz ksiądz jubilat 
stawiał swe pierwsze kroki kapłańskie m.in. w parafii Szewna koło Ostrowca Świętokrzy-
skiego, pod okiem legendarnego księdza Marcina Popiela. Na swoim prymicyjnym obraz-
ku ksiądz Adam umieścił słowa: „On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać”, które jak 
podkreśla, stały się dewizą jego życia.

Przez blisko ćwierć wieku posługiwania w Klimontowie, jubilat doprowadził do sfinali-
zowania wielu niezbędnych prac konserwatorskich w obu tutejszych kościołach. Odrestau-
rował także XVIII-wieczny dworek infułatów. Rok temu przeszedł na emeryturę, pozosta-
jąc dalej w parafii. Funkcję proboszcza objął po nim ks. kan. Henryk Hendzel.

RAFAŁ STASZEWSKI

PÓŁ WIEKU 
W KAPŁAŃSTWIE

Homilię wygłosił ks. Andrzej Rusak, a życzenia składają: przedstawicielki parafii Mniszków, młodzież oraz delegacja władz gimnnych.
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Wacław Kostrzewa jest poetą urodzonym w 1951 roku 
w Klimontowie na ziemi sandomierskiej. Po ukończeniu 
Technikum Górniczego w Zabrzu pracował w kopalni wę-
gla kamiennego jako górnik, a później sztygar. Studiował 
historię sztuki. Wydał dziewięć tomów poezji i jedną po-
wieść „Gorące lato”. Jest laureatem wielu konkursów lite-
rackich m.in. Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2005. 
Wiersze Wacława Kostrzewy były tłumaczone na język an-
gielski, rosyjski, ukraiński, czeski i hiszpański. W 2008 
roku ukazał się w Australii wybór jego wierszy „The sun 
stone for us”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Wielu uznanych krytyków poezji oceniało jego po-
ezję, m.in. Maciej M. Szczawiński: „Wiersze jak czysty 
dźwięk dzwonu w niedzielny poranek. Esencjonalna czysta 
liryka, bez koronek i esów-floresów”.

Adam Ziemianin napisał: „Wacław Kostrzewa jest 
wnikliwym i czujnym obserwatorem życia. W swoim pisa-
niu potrafi być ascetyczny, ale i liryczny. I w tym tkwi jego 
siła...”

Już od wielu lat ten ceniony poeta i pisarz zaszczyca 
swoją obecnością nasze gimnazjum i chętnie spotyka się 
z młodzieżą. Po tych spotkaniach wzrasta zainteresowanie 
uczniów poezją.

W tym roku również gościł w progach naszej szkoły – 7 
czerwca w bibliotece szkolnej odbyły się warsztaty literac-
kie. Przybyło na nie wielu zainteresowanych uczniów. Po-
eta podzielił się swoimi doświadczeniami, zapoznał mło-
dych z własną twórczością i udzielił cennych porad przy-
szłym twórcom. Przybliżył nam również proces powstawa-
nia książki, zachęcił gimnazjalistów do czytania i pisania 
poezji oraz dążenia do spełniania swoich marzeń.

Na koniec spotkania wszyscy wykonali pamiątkowe 
zdjęcie z poetą. Pan Wacław Kostrzewa podarował wszyst-
kim uczestnikom spotkania swoje tomiki poezji wraz ze 
specjalną dedykacją i autografem. 

Poniżej umieszczamy wiersz najbliższy sercu Wacła-
wa Kostrzewy pochodzący z najnowszego tomiku „Liście 
i wspomnienia” oraz wywiad przeprowadzony przez uczen-
nice naszego gimnazjum. Zapraszamy do miłej lektury!

SPOTKANIE
Z

WACŁAWEM KOSTRZEWĄ

Wacław Kostrzewa

Jutro
Jutro odwiedzę moją szkołę
która nauczyła mnie abecadła
zajrzę do butiku może tam jeszcze 
pracuje tamta dziewczyna z ogólniaka
wpadnę do starego zegarmistrza 
może jak dawniej wypijemy po kielichu
pójdę do tego baru w którym kiedyś
brakowało mi na piwo
u babci napiję się kwaśnego mleka z kanki
w Sandomierzu z Bramy Opatowskiej 
popatrzę na zakole Wisły
na rynku w Klimontowie usiądę na ławce
tu gdzie kiedyś z Martą gwiazdy liczyłem
na rogu w piekarni u Sośniaka zjem rogalika
w kościele przed konfesjonałem
jeszcze raz się w pierś uderzę
zadzwonię do Boga może nie odłoży mi 
słuchawki
prześpię się w dawnym hoteliku 
jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa
znam wiele piosenek które jeszcze
nikomu nie zaśpiewałem
będę nadal wspinał się na moją górę
na chwilę ukryję się w ciszy
wiem że czasu mam coraz mniej
potem odwiedzę mojego przyjaciela 
wiem pod którym kamieniem
spoczywa

– Skąd Pan czerpie inspiracje do pisania wierszy?
– Inspirację czerpię głównie z dzieciństwa i czasów mojej 
młodości. Dużo też podróżuję, podróże pobudzają moją 
wyobraźnię. Ostatnio odbyłem wyprawę na Wyspy Kana-
ryjskie, planuję też udać się w tym roku do Dubaju, In-
dii i Kenii. Wspomnienia z podróży, nowe doświadczenia 
i emocje są bodźcem do tworzenia nowych utworów.
– Jakie były początki Pana twórczości? Kiedy rozwinęła 
się pasja pisania wierszy?
– Pisać zacząłem, kiedy byłem młodym chłopcem. Wtedy 
pomagałem rodzicom w gospodarstwie: pasąc krowy mia-
łem styczność z przyrodą, która mnie inspirowała. W wie-
ku 13 lat opuściłem wieś i wyjechałem do szkoły na Śląsk. 
Wtedy tęsknotę za domem i to, co zapamiętałem, przelewa-
łem na papier. Przez to niejako wracałem do krainy lat dzie-
ciństwa.
– Co może Pan powiedzieć o swoich sukcesach literac-
kich?
– Byłem laureatem wielu konkursów literackich. Zawsze 
pragnąłem, aby wydać przynajmniej jeden tomik wierszy, 
a niedawno ukazał się już dziesiąty i jedna powieść. Jest 
to szczyt moich marzeń i mój prywatny sukces. Książka 
„Krótkie historie” została uznana książką miesiąca maja 
w programie Tadeusza Górnego „Książki z górnej półki”. 
Dzięki niej zostałem wprowadzony na warszawskie i kra-
kowskie salony literackie. Jestem członkiem Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich w Krakowie.
– Jaki wiersz Pana autorstwa jest najbliższy Pana sercu 
i dlaczego?

– Najważniejsze dla mnie są wiersze związane z okresem 
dzieciństwa i młodości. Przypominają mi beztroskie lata, 
dzięki nim powracam do miejsc, które kocham.
– Jakich rad udzieliłby Pan młodym twórcom wierszy?
– Przede wszystkim powinni dużo czytać zarówno klasy-
ków jak i współczesnych poetów. Mimo niepowodzeń mu-
szą nieustannie próbować swoich sił w pisaniu. Odwaga, 
upór i wytrwałość pomagają w osiągnięciu sukcesu. Waż-
ne jest, aby zawsze dążyć do spełnienia swoich marzeń, nie 
poddawać się, twardo iść do przodu, nie stać w miejscu, bo 
ten, kto stoi, tak naprawdę się cofa.
– Kogo uważa Pan za swój autorytet?
– Moim wzorem jest amerykański pisarz Ernest Hemin-
gway. Cenię sobie również dzieła Sergiusza Jesienina. 
Wśród polskich poetów podziwiam i chętnie sięgam po 
utwory Jerzego Harasimowicza i Adama Mickiewicza, któ-
rego na nowo odkryłem po dwudziestu latach oraz wielu in-
nych wybitnych twórców.
– Jaka jest Pana maksyma, motto życiowe?
– Na co dzień kieruję się słowami Horacego: „Carpe diem”- 
żyjmy chwilą i nie odkładajmy życia na jutro.
– Pańskie plany i marzenia na przyszłość?
– Kocham podróżować i wciąż marzę o odwiedzeniu kolej-
nych miejsc. Wiele marzeń udało mi się zrealizować, dlate-
go czuję się człowiekiem spełnionym.
– Dziękujemy za miłe i pasjonujące spotkanie oraz rozmo-
wę! Zapraszamy ponownie!

ROZMAWIAŁY UCZENNICE GIMNAZJUM: EDYTA GAWLAK, 
MARTA KILARSKA, MAGDALENA NIEZGODA, EWELINA PAWLIK

PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie dba o swoich uczniów nie tylko ich kształcąc i wycho-
wując ale także dostarczając im wielu przeżyć. Nauczyciele organizują dla swoich uczniów konkursy, za-
wody sportowe, pikniki, wycieczki, ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty i itp. Takie formy 
rozrywki cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. 

26 maja br. odbył się dla uczniów klas drugich konkurs pt. „Bezpieczny i zdrowy uczeń”. Konkurs 
przygotowały: B. Frejlich, M. Malec i T. Socha. W konkursie wzięło udział dwunastu uczniów ze szko-
ły w Klimontowie i filii w Ossolinie. Uczestnicy konkursu pracowali nad zadaniami w czteroosobowych 
grupach. Współpraca układała się doskonale. Uczniowie świetnie radzili sobie z zagadnieniami konkur-
sowymi. 

Na podstawie wyników konkursu można było wyciągnąć następujący wniosek: uczniowie doskonale 
znają zagadnienia związane z higieną i bezpieczeństwem, potrafią dbać o własne bezpieczeństwo a tak-
że wiedzą gdzie szukać pomocy gdy czują się zagrożeni. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe nagrody, których sponsorem byli: Komisja do Spraw Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, PZU i Rada Rodziców. Udział w konkursie umocnił w dzieciach poczu-
cie wartości, umożliwił przeżycie sukcesu i wpłynął na ich wszechstronny rozwój.

BEZPIECZNY I ZDROWY 
UCZEŃ
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Tegoroczna trasa liczyła blisko 28 km i wiodła z Sandomierza przez Obrazów, Świąt-
niki, Faliszowice, Janowice, Byszów do Klimontowa. Pomysłodawcą rajdu jest ordyna-
riusz diecezji sandomierskiej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, który sam jest aktywnym ro-
werzystą. Tegorocznymi organizatorami byli: Kuria Diecezjalna, Urząd Miejski w San-
domierzu, Urząd Gminy w Klimontowie, MOSiR w Sandomierzu i parafia pw. św. Józe-
fa w Klimontowie. Rajd w swoim założeniu ma upamiętnić pobyt Papieża Jana Pawła II 
na ziemi sandomierskiej oraz promować aktywny wypoczynek.

Na starcie w tym roku stanęło ponad 300 uczestników, w tym liczna grupa z parafii 
Klimontów. Wśród uczestników rajdu znaleźli się m.in. JE ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, 
komendant powiatowy policji Zbigniew Kotarski, proboszcz klimontowskiej parafii ks. 
Henryk Hendzel, rektor sandomierskiego seminarium ks. Jan Biedroń, reprezentant 
polski w kolarstwie Kamil Zieliński, dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, wi-
cemistrz olimpijski w kolarstwie, mistrz świata, były minister sportu Mieczysław No-
wicki, wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego Juliusz Wasilewski. Najmłodszym 
uczestnikiem rajdu był 3 letni Wituś z Warszawy, który przyjechał na wakacje do dziad-
ków w Klimontowie, najstarszym 80 letni miłośnik rowerów z Sandomierza. Cały rajd 
komentował redaktor sportowy Włodzimierz Rezner.

Rowerzyści wystartowali w sobotnie przedpołudnie z sandomierskiego rynku 
w eskorcie sandomierskiej policji. Przed dotarciem do celu w trzech miejscach mogli od-
począć i posilić się przed kolejnym etapem. Pierwszym przystankiem był Obrazów, gdzie 
w miejscowym kościele uczestnicy mogli zapoznać się ze sportową historią Kamila Zie-
lińskiego. Kolejnym miejscem odpoczynku były Świątniki. Tutaj proboszcz ks. Ignacy 
Koziński przedstawił historię miejscowej parafii. Ostatnim postojem był Park Katyński 
w Byszowie. Historię powstania Parku uczestnikom rajdu przedstawił Zastępca Wójta 
Gminy Klimontów Adam Przybylski. Po krótkim odpoczynku peleton wyruszył – po-
konując ostatni etap rajdu – do Klimontowa. Tutaj wszyscy uczestnicy w miłej i serdecz-
nej atmosferze mogli posilić się przygotowaną grochówką oraz posłuchać pieśni piel-
grzymkowych w wykonaniu tutejszego zespołu. Na cyklistów czekały również pamiątko-
we puchary i dyplomy podpisane przez organizatorów a także znanych polskich kolarzy. 
Część uczestników rajdu wróciła do Sandomierza autokarami. Ci, którym zostało więcej 
sił, wrócili do domów rowerami.

II SANDOMIERSKI
RAJD PAPIESKI
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Pierwszy dzień czerwca br. w naszej 
gminie to I MINI–OLIMPIADA SPOR-
TOWA O PUCHAR WÓJTA GMINY KLI-
MONTÓW. Cel główny – propagowanie 
wśród dzieci zdrowego stylu życia

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie udali się 1 czerwca 2011 r. o godz. 
845 pod opieką wychowawców na miejsco-
wy stadion LKS Klimontowianka, by wziąć 
udział w lekkoatletycznych zawodach spor-
towych pod honorowym patronatem wójta 
gminy Klimontów. Wkrótce do grona ze-
branych na obiekcie sportowym dzieci do-
łączyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Goźlicach. Mali sportowcy z niecierpli-
wością oczekiwali na uroczyste rozpoczęcie 
igrzysk olimpijskich.

W inauguracji Mini–Olimpiady uczest-
niczyły władze lokalne oraz przewodniczą-
cy Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Ogromne podzię-
kowania należą się osobom i instytucjom, 
bez których Sportowy Dzień Dziecka nie 
mógłby się odbyć. Słowa uznania kieru-
jemy pod adresem Krzysztofa Dywana – 
opiekuna Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go oraz Marka Bargla – inicjatora lokal-
nych imprez sportowych i Władysława Ka-
niewskiego – przewodniczącego Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, sponsora odbywającej się uro-
czystości.

Po zapoznaniu uczniów z dokładnym 
przebiegiem i miejscem poszczególnych 
konkurencji (biegowych, skocznych, rzut-
nych), punktualnie o godz. 1000 rozpoczęła 
się właściwa część uroczystości – zmagania 
sportowe.

Nad sprawnym udziałem zawodników 
w wybranych konkurencjach (biuro zawo-
dów i stanowiska sędziowskie), przemiesz-
czaniem się między wyznaczonymi punk-
tami rywalizacyjnymi, zdyscyplinowaniem 
(zarówno biernych jak i czynnych uczest-
ników zawodów) czuwali nauczyciele obu 
szkół podstawowych, a o dostarczenie i wy-
dawanie posiłku regeneracyjnego (soczku 
i słodkiej bułeczki) zadbali pracownicy 
urzędu gminy.

Wreszcie ok. godz. 1300, nadszedł czas 
na kulminacyjną i najprzyjemniejszą część 
zawodów, ogłoszenie wyników i rozda-
nie nagród: medali i pucharów. Przy wtó-
rze gromkich braw i owacji dzieci, cere-
moniału dokonali dyrektorzy szkół podsta-
wowych: Barbara Czuja i Jolanta Sasak 
oraz Piotr Lipiński i Marek Bargiel. Zo-
stały również przyznane nagrody specjal-
ne, które otrzymali: Gabrysia Bajak, Hu-
bert Koryciński i Łukasz Chodyra. Po-
marańczową „koszulkę lidera” Gabrysia 
i Hubert odebrali za to, że byli najmłod-
szymi uczestnikami imprezy, Łukaszek – 
jako rekompensatę za dobiegnięcie do mety 
w jednym bucie.

W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH WALKI
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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

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
Rocznik 1998–1999

Dziewczęta:
1. Paulina Bednarz – Klimontów
2. Natalia Adamczak – Klimontów
3. Natalia Haja – Klimontów
Chłopcy:
1. Patryk Leszczyński – Klimontów
2. Mateusz Zając – Klimontów
3. Daniel Malczyk – Klimontów

Rocznik 2001–2000
Dziewczęta:
1. Oliwia Cieplińska – Klimontów
2. Oliwia Karbowniczek – Klimontów
Chłopcy:
1. Jakub Bargiel – Klimontów
2. Karol Flisek – Klimontów
3. Dominik Orłowski – Klimontów

Rocznik 2003–2002
Dziewczęta:
1. Natalia Pyszczek – Klimontów
2. Katarzyna Frańczak – Klimontów
3. Patrycja Zioło – Klimontów
Chłopcy:
1. Adrian Burczyński – Klimontów
2. Mateusz Gadawski – Klimontów
3. Arkadiusz Pyrsak – Klimontów

SKOK W DAL
Rocznik 1998–1999

Dziewczęta:
1. Kinga Brozińska – Klimontów 
2. Olga Orłowska – Klimontów 
3. Renata Mazur – Klimontów 
Chłopcy:
1. Maciej Miłek – Goźlice 
2. Patryk Wróblewski – Klimontów 
3. Kamil Figacz – Goźlice 

Rocznik 2001–2000
Dziewczęta:
1. Kinga Niezgoda – Goźlice
2. Weronika Nowak – Klimontów
3. Marlena Kozioł – Klimontów

Po rozdaniu nagród głos zabrała pani dyrektor Barbara Czuja, 
która pogratulowała laureatom sukcesów i podziękowała wszyst-
kim zaangażowanym w zorganizowanie sportowej uroczystości dla 
dzieci, a szczególnie organowi prowadzącemu szkołę za patronat 
i sponsoring oraz bycie z dziećmi w tym jakże ważnym dla nich 
dniu w roku. Miłym akcentem i zarazem ostatnim punktem harmo-
nogramu uroczystości były lody, zakupione dla wszystkich dzieci 
również z funduszy GKRPA.

O tym, że I MINI OLIMPIADA SPORTOWA O PUCHAR 
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW zyskała dużą aprobatę uczestni-
ków świadczy niewątpliwie fakt, że znaczna część kibiców – obser-
watorów już zadeklarowała swój czynny udział w przyszłorocznych 
zawodach sportowych z okazji Dnia Dziecka, które jak zapewnili 
organizatorzy, na pewno się odbędą. Wszystko co miłe szybko się 
kończy, także Dzień Dziecka na stadionie LKS Klimontowianki.

Do szkół uczniowie powracali, mimo zmęczenia, szczęśliwi 
i zadowoleni. Natomiast ci niestrudzeni, mający ciągły niedosyt 

LAUREACI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI SPORTOWYCH
Chłopcy:
1. Alex Witaszek – Klimontów 
2. Dominik Dubiel – Klimontów
3. Adrian Górski – Klimontów

Rocznik 2003–2002
Dziewczęta:
1. Aleksandra Szemraj – Goźlice
2. Martyna Kordyka – Goźlice
3. Emilia Figacz – Goźlice
Chłopcy:
1. Karol Śmiech – Klimontów
2. Sylwester Przewlekły – Goźlice
3. Patryk Konecki – Goźlice

BIEGI NA 60 M
Rocznik 2001–2000 

Dziewczęta:
1. Paulina Moskal – Goźlice
2. Olga Psiuch – Klimontów

Chłopcy:
1. Dominik Dubiel – Klimontów
2. Alex Witaszek – Klimontów
3. Mateusz Kiliańczyk – Klimontów

Rocznik 2003–2002
Dziewczęta:
1. Katarzyna Frańczak – Klimontów
2. Natalia Pacek – Klimontów
3. Paulina Dąbrowska – Klimontów
Chłopcy:
1. Piotr Wiatrowski – Goźlice
2. Karol Śmiech – Klimontów
3. Patryk Wiatrowski – Klimontów

BIEGI NA 100 M
Rocznik 1999–1998

Dziewczęta:
1. Olga Orłowska – Klimontów
2. Natalia Haja – Klimontów
3. Kinga Goździewska  – Klimontów
Chłopcy:
1. Konrad Przytuła – Klimontów
2. Mateusz Zając – Klimontów
3. Dariusz Juda – Klimontów

BIEGI NA 400 M
Rocznik 2003–2002

Dziewczęta:
1. Natalia Pyszczek – Klimontów
2. Emilia Figacz – Goźlice
3. Aleksandra Szemraj – Goźlice 

Chłopcy:
1. Patryk Wiatrowski – Klimontów
2. Sylwester Przewlekły – Goźlice
3. Michał Darowski – Klimontów

Rocznik 2001–2000
Dziewczęta:
1. Natalia Saniawa – Klimontów
2. Marlena Kozioł – Klimontów
3. Weronika Nowak – Klimontów
Chłopcy:
1. Dawid Szemraj – Klimontów 
2. Karol Flisek – Klimontów
3. Kamil Kućma – Klimontów 

Rocznik 1999 – 1998
Dziewczęta:
1. Kinga Brozińska – Klimontów
2. Renata Mazur – Klimontów
3. Magdalena Bilska – Klimontów
Chłopcy:
1. Arek Stępień – Klimontów
2. Damian Śledź – Klimontów
3. Piotr Kęsy – Goźlice

BIEGI NA 800 M
Rocznik 2001–2000

Chłopcy:
1. Jakub Bargiel – Klimontów
2. Kamil Kućma – Klimontów 

Rocznik 1999–1998
Dziewczęta:
1. Karolina Kućma – Goźlice
Chłopcy:
1. Dawid Dziorek– Klimontów
2. Grzegorz Bednarz – Klimontów
3. Sławomir Kaczmarczyk – Klimontów

ruchu i rywalizacji i kochający piłkę nożną po krótkiej, bo trwa-
jącej tylko 30 min przerwie, wzięli udział, wspólnie z czternasto-
ma innymi drużynami z okręgu sandomierskiego, w miniturnieju 
piłki nożnej zorganizowanym w Klimontowie przez Świętokrzyski 
Związek Piłki Nożnej.

Naszą gminę, w kategorii wiekowej rocznik 1999 i dzieci młod-
sze, reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Magdalena 
Bilska, Dominika Dąbrowska, Paulina Bednarz, Natalia Adam-
czak, Oliwia Karbowniczek.  Dziewczynki zajęły trzecie miejsce 
i zdobyły piękny puchar dla szkoły. Sukces cieszy tym bardziej, że 
zamiast siedem grało tylko pięć zawodniczek. Drużyna chłopców: 
Kuba Bargiel, Alex Witaszek, Karol Flisek, Dominik Dąbrow-
ski, Dominik Dubiel, Mateusz Kiliańczyk, Bartłomiej Uchań-
ski, Maciej Miłek, Kamil Figacz, Grzegorz Garlicki uplasowała 
się na czwartej pozycji.

Miłośnikom piłki nożnej serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych. Oby piłka nigdy nie omijała buta.
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Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
w Klimontowie 

zaprasza do udziału w projekcie
pt. „Pokaż na co cię stać – czyli dziecięco-młodzieżowa świetlica środowiskowa „Klimontowski Promyk”

realizowanym przez Punkt Przedszkolny Sióstr Imienia Jezus na terenie gminy Klimontów, 
w terminie od 1.06.2011 r. do 31.12.2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich Priorytet 3: Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar 
wsparcia 2: Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

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

wisk zagrożonych demoralizacją i ze środowisk dysfunkcyjnych.

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

z niepowodzeniami szkolnymi, udzielanie korepetycji, poradnictwo i pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna 

2. Ścieżka lokalnych odkrywców dziejów-beneficjenci będą poznawać dziedzictwo lokalne i histo-
rię poprzez odkrywanie losów znamiennych mieszkańców gminy Klimontów. Zajęcia odbywać 
się będą w wymiarze łącznym raz w tygodniu przez 2 godziny 

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

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

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

w Klimontowie, ul. Krakowska 1, Klimontów.

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

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

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priory-
tet 3: Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Obszar 

wsparcia 6: Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa.

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

– mieszkańców gminy Klimontów

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

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

Konary-Kolonia 11, 27-640 Klimontów.

Tegoroczny Dzień Dziecka uczniowie ze 
szkoły filialnej w Ossolinie spędzili pozna-
jąc ciekawy fragment naszego regionu. W ra-
mach wycieczki turystyczno–krajoznawczej 
zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokar-
ni, gdzie mogli zapoznać się z warunkami 
życia wiejskiego w dawnych czasach.

W Parku Etnograficznym w Tokarni 
zgromadzone zostały zabudowania wiejskie 
z terenów kielecczyzny. Budynki przenie-
sione z różnych stron wydają się być nadal 
zamieszkałe. W ich wnętrzach dzieci po-
dziwiały oryginalny wystrój chałup, przed-
mioty codziennego użytku, rękodzieło oraz 
stroje ludowe.

Zwiedzanie skansenu zaczęto od domu 
organisty z Bielin z ekspozycją pracowni 
krawieckiej, dawnej apteki oraz sklepu ko-
lonialnego z początku XX w. Wśród budyn-
ków szczególne zainteresowanie wśród dzie-
ci wzbudziły: wiatrak, modrzewiowy dwór 
szlachecki oraz chałupa, w której znajdowa-
ła się ekspozycja szkoły wiejskiej z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Dużą 
niespodzianką dla wszystkich była wiado-
mość, że w Tokarni znajdują się obiekty po-

WYCIECZKA DO TOKARNI
chodzące z naszych okolic. Jednym z nich 
okazała się należąca do najstarszych chału-
pa tkacza ze Świątnik z 1758 r. ze skrom-
nym wnętrzem mieszkalnym. Od niedawna 
można podziwiać także plebanię z Goźlic, 
wzniesioną w 1768 r. przez plebana Jerzego 
Dobrzańskiego. Plebania składa się z dzie-
sięciu pomieszczeń. Obecnie mieści się tu 
administracja.

Podczas zwiedzania ekspozycji, ucznio-
wie mieli możliwość bliskiego kontaktu 
z historią także dzięki ciekawym opowie-
ściom przewodników. Dowiedzieli się także 
jak lepić gliniane garnki dzięki możliwości 
obserwacji pracy garncarza w jego własnym 
warsztacie. Spacer po skansenie zakończył 
się przy stoisku z pamiątkami, gdzie dzie-
ci mogły zakupić m.in. drewniane zabawki 
wykonane na wzór tych, którymi bawili się 
ich pradziadkowie.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele ser-
decznie dziękują za dofinansowanie wy-
cieczki: firmie Kon-Kar pana Andrzeja 
Goździewskiego, panu Leszkowi Skibiń-
skiemu oraz Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.


