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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

W niedzielę 12 lutego w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu gminy Klimontów świętowały ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na 
czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, Posłami na Sejm RP: Kazimierzem Kotowskim i Markiem Kwitkiem, któ-
ry jednocześnie reprezentował Wojewodę Świętokrzyską Agatę Wojtyszek, radnym Województwa Świętokrzyskiego An-
drzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Radnym Powiato-
wym Leszkiem Galatą, Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimontów Edwar-
dem Przytułą oraz z Radnymi Gminy Klimontów. 

nasza relacja z tej uroczstości na stronie 6.

medale za długoletnie pożycie otrzymali:

•	Elżbieta	i	Władysław	Jońcowie z Nawodzic
•	Marianna	i	Józef	Judowie z Byszowa
•	Stanisława	i	Kazimierz	Makowiakowie z Wilkowic
•	Henryka	i	Jerzy	Staniszewscy z Przybysławic
•	Elżbieta	i	Stanisław	Sudowie z Przybysławic
•	Marianna	i	Jan	Kokosowie z Ułanowic
•	Zofia	i	Marian	Zającowie z Pęchowa
•	Marianna	i	Józef	Mazurowie z Konar
•	Aleksandra	i	Andrzej	Kosikowie z Ułanowic
•	Janina	i	Czesław	Fijałkowscy z Klimontowa
•	Kazimiera	i	Kazimierz	Koziarscy z Rogacza
•	Janina	i	Marian	Baranowie z Beradza
•	Krystyna	i	Mieczysław	Makułowie z Konar
•	Marianna	i	Jan	Kopciowie z Nawodzic
•	Teodora	i	Władysław	Baranowie z Szymanowic Dolnych
•	Zofia	i	Wiesław	Hajowie z Byszówki
•	Zdzisława	i	Jan	Orłowscy z Pęchowa
•	Marianna	i	Józef	Buczkowscy ze Śniekóz
•	Maria	i	Jan	Barańscy z Klimontowa
•	Maria	i	Kazimierz	Suroniowie z Ossolina 
•	Aleksandra	i	Roman	Stanetowie z Klimontowa
•	Stanisława	i	Marian	Kochankowie z Klimontowa
•	Pelagia	i	Józef	Grygielowie z Szymanowic Dolnych

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia 
w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego

Wyjątkowy charakter miała tegoroczna pasterka w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejem-
skiej w Ossolinie. Podczas uroczystości w świątyni umieszczona została urna z ziemią po-
chodzącą z miejsc związanych z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Udokumentowa-
nym faktem jest, że ziemia z miejsca narodzin Chrystusa przywożona była do kaplicy co 
najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy ofiarowali ją jeszcze w XIX w. uczestnicy pielgrzym-
ki z Guberni Radomskiej. Kolejny raz ziemię sprowadzono w 1996 roku. Teraz z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” do popularnej „Betlejki” trafiła ziemia z kilku 
miejsc związanych z życiem, działalnością i nauczaniem Chrystusa.

W tegorocznej pasterce uczestniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, któ-
ry ofiarował ossolińskiej świątyni bogato rzeźbiony kielich z drewna oliwnego, wykonany 
przez palestyńskich chrześcijan.

nasza relacja z pasterki na stronie 8. 

Ziemia Znad Jordanu 
i palestyński kielich

Z małym wyprzedzeniem gospodynie z trenu gminy Klimontów świętowały tegorocz-
ny Dzień Kobiet. Uroczystość odbyła się 28 lutego w świetlicy Wiejskiej w Pokrzywian-
ce, w której udział wzięli: Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, przewodniczą-
cy Rady Gminy Klimontów wraz z radnymi, radny powiatowy Leszek Galata, kierow-
nik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomie-
rzu Waldemar Maruszczak, Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Sandomierzu Maria Sokal, Wiceprezes Rejonowego Związku Rolników Kó-
łek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu Urszula Kowalczyk, a przede wszystkim pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki, Górek, Wilkowic, Krobielic, Beradza, By-
szowa, Zakrzowa, Konar i Konary-Kolonii, Olbierzowic, Grabiny, Byszówka i Borek Kli-
montowski, Nawodzic, Pęchowa, Nowej Wsi i Węgrc Szlachckich.

nasza relacja z tej uroczstości na stronie 10.

gospodynie z KgW 
świętowały Dzień Kobiet
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GŁOS KLIMONTOWA2

informuje...

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się 3 lutego 2017 r. 
spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu terytorialne-
go celem zaprezentowania wszystkich możliwości zadbania o środowi-
sko. Dostępne instrumenty, które spowodują, że świadomie i skutecz-
nie zadbamy o środowisko  przygotowane przez Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w formie skróconych informacji dotyczących po-
szczególnych Programów.

* * *
PROJEKTY PARASOLOWE – to projekty, w których dofinansowa-

nie może dotyczyć instalacji wykorzystujących energię słońca i ener-
gię geotermalną. Wnioski o dofinansowanie projektów parasolowych 
mogą składać gminy, natomiast instalacje montowane będą na nie-
ruchomościach mieszkańców. Moc zainstalowana w ramach jednego 
projektu – jednego wniosku wynosić ma od 0,5 do 2 MWe/MWh. Po-
nieważ instalacje mają służyć zaspokojeniu potrzeb bytowych miesz-
kańców, moc zainstalowana jednej instalacji nie może być większa od 
mocy potrzebnej na wyprodukowanie energii zużywanej na potrzeby 
bytowe. Gminy muszą więc zidentyfikować chętnych na zainstalowa-
nie takich instalacji (rozeznanie dotyczy wielkości instalacji – mocy za-
instalowanej, możliwości technicznych wykonania instalacji na budyn-
ku mieszkalnym, na innych budynkach, na gruncie – przy uwzględnie-
niu różnicy w VAT, stanu technicznego obiektów, orientacyjnych kosz-
tów, możliwości finansowania części kosztów przez właścicieli nieru-
chomości). Po wykonaniu instalacji gmina będzie jej właścicielem przez 
5 lat, czyli w okresie trwałości projektu, natomiast po tym okresie wła-
ścicielami staną się poszczególni mieszkańcy. 

Planowane ogłoszenie naboru wniosków – II kw. 2017 r., plano-
wana  kwota dofinansowanie zadań ok. 38 mln zł. Ankieta informacyj-
na dotycząca dofinansowania do fotowoltaiki, kolektorów słonecznych 
i pomp ciepła dostępna jest na stronie  klimontow.pl oraz w Urzędzie 
Gminy w Klimontowie, ul. Zymana 1 pok. 5.

* * *
PROGRAM „ZORZA” – CZYSTE POWIETRZE NAD ŚWIĘTOKRZYSKIM, 

w ramach którego możliwe będzie dofinansowanie: 
•	wymiany	 pieców/kotłów	 na	 kotły	 nowoczesne	 o	wyższej	 sprawno-

ści, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) - klasy 4 
i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie doty-
czy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elemen-
tów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, 
gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej,

•	 podłączenia	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej	wraz	z	trwałym	odłą-
czeniem od instalacji kotła/pieca wraz z  trwałym odcięciem demon-
towanego kotła od instalacji.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 
1.03.2017 r. – nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych. Alo-
kacja 2,5 mln zł.

Warunki dofinansowania są określone w regulaminie Programu, 
dostępne na stronie internetowej: http://www.wfos.com.pl/WFOS/
images/dzialalnosc_funduszu/OSOBY_FIZYCZNE/2017/ZORZA/RN-
Uchwala-8-z-20.01.2017-zorza.pdf.

Dofinansowanie w formie dotacji 25 % kosztów kwalifikowanych, 
przy czym max. kwota dotacji nie może przekroczyć:
•	 3	000	zł	w	przypadku	kotłów	na	paliwo	stałe	klasy	4,
•	 4	000	zł	dla	pozostałych	zadań.	

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie kosztów poniesionych po 
01.01.2017 r. i zadań zakończonych przed dniem złożenia wniosku do 
Wojewódzkiego Funduszu. 

Potwierdzeniem zrealizowania zadania będzie protokół zakończe-
nia zadania oraz oryginał faktury (wraz z potwierdzeniem zapłaty) do-
starczone z wnioskiem i kopią umowy z wykonawcą (jeśli występuje).

* * *
PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH „OGRANICZENIE EMISJI ZANIE-

CZYSZCZEŃ DO POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ INDYWIDUALNYCH 
KOTŁOWNI, ZAKUP I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, TERMO-
MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW” – EDYCJA II. 

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej pod ad-
resem: http://www.wfos.com.pl/WFOS/images/dzialalnosc_funduszu/
OSOBY_FIZYCZNE/2017/OZE-2.pdf.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne – nabór wniosków od 
1.03.2017 r. (nabór ciągły - do wyczerpania środków finansowych 
w kwocie 7 mln zł). 

Dofinansowanie dotyczy prac w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych. 

Dofinansowaniu podlega:
•	 termomodernizacja	budynków	mieszkalnych	jednorodzinnych	(ścian,	

dachu, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją, ścian piwnic, 
stropów piwnic wymiana okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych. 
Zakres prac musi wynikać z audytu energetycznego -opracowania za-
wierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiek-
tu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie 
obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędno-
ści energii. Kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na zakres 
ujęty w audycie energetycznym.

•	wymiana	 pieców/kotłów	 na	 kotły	 nowoczesne	 o	wyższej	 sprawno-
ści, a w przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) - klasy 4 
i wyższej, wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa (nie doty-
czy kotłów zgazowujących) oraz bez rusztu awaryjnego ani elemen-
tów umożliwiających jego zamontowanie, możliwa jest na terenach, 
gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej;

•	 podłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej	wraz	z	trwałym	odłą-
czeniem od instalacji kotła/pieca wraz z  trwałym odcięciem demon-
towanego kotła od instalacji;

•	 zakup	i	montaż	instalacji	odnawialnych	źródeł	energii	OZE.
W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest złożenie wnio-

sku o dofinansowanie wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Fundu-
szu (pożyczka udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu) - 
wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej 
http://www.wfos.com.pl/WFOS/index.php?option=com_content&vie-
w=article&id=463:2017-01-05-13-53-35&catid=86:programy-2017-
rok&Itemid=119   i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks. J. Popiełuszki 41. 

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej 
pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomo-
cy publicznej - pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% w stosun-
ku rocznym:
•	 dofinansowanie	 do	 95	%	 kosztu	 kwalifikowanego,	 tzn.	 jeżeli	 koszt	

kwalifikujący się do dofinansowania wyniesie np. 10 526,32 zł (100%), 
to dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie 10 000,00 zł (czyli 
95%),

•	minimalna	kwota	pożyczki	to	6	000	zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od 

okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:
•	 powyżej	trzech	lat	spłaty	(łącznie	z	okresem	karencji	liczone	od	daty	

wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 25% udzielonej po-
życzki (czyli pożyczając 10 000,00 zł należy zwrócić 7 500,00 zł), 

•	 powyżej	dwóch	lat	spłaty	a	poniżej	trzech	lat	(liczone	od	daty	wypła-
ty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 20% udzielonej pożyczki.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres 
spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.

Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed 
dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.

Realizacja zadania musi zostać zakończona w roku obowiązywania 
edycji danego programu. 

* * *
PROGRAM „DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU PRZYDOMO-

WYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” – EDYCJA II – umożliwia dofinanso-
wanie nowych urządzeń biologicznych oczyszczalni ścieków o prze-
pustowości do 50 RLM, a więc dofinansowanie realizacji przydomo-
wej oczyszczalni ścieków, a tym samym oczyszczanie ścieków w ma-
łych oczyszczalniach na terenach nieskanalizowanych. Beneficjentami 
pomocy mogą być:
•	 osoby	fizyczne,	
•	wspólnoty	mieszkaniowe,	
•	 spółdzielnie	mieszkaniowe,	
•	 stowarzyszenia,	
•	 parafie	i	związki	wyznaniowe.

Nabór wniosków od 1.03.2017 r. - nabór ciągły do wyczerpania 
środków finansowych w kwocie 1 mln. zł.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie preferencyjnej 
pożyczki częściowo umarzalnej z zastosowaniem przepisów o pomocy 
publicznej – pożyczka oprocentowana w wysokości 2,5% w stosunku 
rocznym:
•	 dofinansowanie	 do	 95	%	 kosztu	 kwalifikowanego,	 tzn.	 jeżeli	 koszt	

kwalifikujący się do dofinansowania wyniesie np. 10 526,32 zł (100%), 
to dofinansowanie w formie pożyczki wyniesie 10 000,00 zł (czyli 
95%),

•	minimalna	kwota	pożyczki	to	4	000	zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu w wysokości uzależnionej od 

okresu spłaty i terminowości dokonywania spłaty:
powyżej  trzech lat spłaty (łącznie z okresem karencji liczo ne od daty 

wypłaty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 25% udzielonej po-
życzki , 

•	 powyżej	dwóch	lat	spłaty	a	poniżej	trzech	lat	(liczone	od	daty	wypła-
ty pierwszej transzy pożyczki) – umorzenie 20% udzielonej pożyczki.

Umorzenie części pożyczki nie przysługuje w przypadku, gdy okres 
spłaty wynosi do 24 miesięcy włącznie z okresem karencji.

Do Programu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone przed 
dniem złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu.

* * *
Gmina Klimontów podpisała 20.12.2016 r. PRE-UMOWĘ na „Budo-

wę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości 
Klimontów ul. Partyzantów, gm. Klimontów”, w ramach działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo natu-
ralne i kulturowe”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
•	 Ogólna	wartość	projektu	–	3	058	608,57	zł.
•	Wydatki	kwalifikowane		-				2	292	550,11	zł.	
•	 Przyznana	kwota	dofinansowania	EFRR	–	1	834	040,09	zł.
•	 Procent	dofinansowania	–	80%.

* * *
Wójt Gminy Klimontów pragnie poinformować, iż w dniu 

18.01.2017r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. 
„Ochrona obiektów zabytkowych i rozwój oferty kulturalnej Gminy Kli-
montów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich i dostosowa-
nie do pełnienia funkcji kulturalnych oraz  turystycznych i wzrost kon-
kurencyjności regionu pod względem działalności kulturalnej”, w ra-
mach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Dzia-
łania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, RPOWŚ 
na lata2014-2020.
•	 Ogólna	wartość	projektu	–	770 703,20zł.
•	Wydatki	kwalifikowane		-			666 666,67zł. 
•	Wnioskowana	kwota	dofinansowania	–	500	000,00zł.
•	Projekt	uzyskał	pozytywna	ocenę	formalną.

* * *
W dniu 20.01.2016 r. Gmina Klimontów złożyła wniosek na operacje 

pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica” 
- typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z utworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w ener-
gię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).
•	Ogólna	wartość	projektu	–	3 645 889,87zł.
•	Wydatki	kwalifikowane		-				3 645 889,87zł. 
•	Wnioskowana	kwota	dofinansowania	–	2	000	000,00zł.

Wniosek na dzień dzisiejszy znajduje się na liście operacji informu-
jącej o kolejności przysługiwania pomocy pod pozycją nr 15.

* * *
W dniu 30.01.2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Pro-

jektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Klimontów”, w ramach Osi  Priorytetowej 
3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności 
energetycznej	z	wykorzystaniem	odnawialnych	źródeł	energii	w	sekto-
rze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020.
•	 Ogólna	wartość	projektu	–	1 344 685,70zł.
•	Wydatki	kwalifikowane		-				1 344 685,70zł. 
•	Wnioskowana	kwota	dofinansowania	–	1 142 982,85zł.
•	 Projekt	jest	na	etapie		oceny	formalnej.

* * *
W dniu 28.02.2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie za-

dania pn. „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających 
azbest z terenu gminy Klimontów”.
•	 Ogólna	wartość	projektu	–		22 515,93zł.
•	Wydatki	kwalifikowane		-				22 515,93zł. 
•	Wnioskowana	kwota	dofinansowania	–	19 138,54zł.

* * *
Do 15 marca 2017 r. Gmina, wystąpi o dofinansowanie utworzenia 

Pracowni edukacji ekologiczno–przyrodniczej w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Klimontowie, na potrzeby dydaktyki przedmiotów o pro-
filu biologiczno-chemicznym oraz przeszkolenie nauczycieli dotyczące 
możliwości wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzę-
tu. Koszt całkowity utworzenia Pracowni edukacji ekologiczno - przy-
rodniczej to minimum 25 000,00 zł. 

Ze środków WFOŚiGW w Kielcach może być dofinansowane do 80% 
kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 20 000,00 zł. Zada-
nie należy zakończyć do 30.09.2017 r., a efekt ekologiczny osiągnąć do 
30.09.2018 r. 

* * *
Do 31 marca 2017 r. Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinanso-

wanie w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Spor-
towej na budowę boiska treningowego wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm., dalej  ustawa ooś) 

Wójt Gminy w Klimontowie
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  ul. 

Jagiellońska 72. reprezentowanego przez  Pana Marcina Dobka-Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-
100 Chełm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.”

Zgodnie z wieloletnią tradycją Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie po raz kolejny 
zorganizował 22 stycznia 2017 roku „pełen ciepła i radości koncert świąteczno-noworocz-
ny”. Impreza odbyła się jak zawsze w drugiej połowie stycznia i jest okazją do zaprezento-
wania talentów tanecznych oraz wokalnych dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzo-
nych przez GOK. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że ich występy powtarzane 
są dwukrotnie, przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Ośrodka. 

W koncercie udział wzięły formację taneczne GEST dzieci z gminnego studia piosenki 
i muzyki oraz Szkoły Muzycznej działającej przy GOK. Całość programu spotkała się z en-
tuzjastycznym aplauzem publiczności. Po występie młodzi artyści otrzymali upominki od 
wójta gminy Klimontów Marka Goździewskiego. Na co dzień z dziećmi i młodzieżą pra-
cują instruktorzy: tańca – Katarzyna Serafin i muzyki – Marcin Maziarz. Tak spektaku-
larne widowisko mogło się odbyć dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, między inny-
mi: Dariusza Chmielowca, Mirosława Stadnika oraz mam dzieci uczęszczających na za-
jęcia: Ewy Zięby, Barbary Foch, Teresy Kaniewskiej, Barbary Nowakowskiej, Anny Gro-
nek, Agnieszki Dudek oraz dyrekcji i pracowników Ośrodka.

GOK

Koncert  świateczno–noworoczny

Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsię-
wzięcia na środowisko. Przedmiotem inwestycji w wariancie preferowanym jest:

Odcinek nr 1
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od granicy gminy Kli-

montów w istniejącym km około 7+058 istniejącego przebiegu (m. Konary-Kolonia) do 
włączenia się do projektowanej obwodnicy Klimontowa w proj.km około 14+557 o dłu-
gości ok. 7, 5 km.

Odcinek nr 2
Budowa obwodnicy Klimontowa po stronie południowej miejscowości przecinając 

drogę krajową nr 9. Początek obwodnicy zlokalizowany jest w m. Górki Klimontowskie 
w proj.km około 14+557,24 o długości ok.3,982 km.

Odcinek nr 3
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 po istniejącym śladzie od wyłączenia się 

projektowanej obwodnicy Klimontowa w istniejącym km około 18+087 (m. Adamczo-
wice) do granicy gminy Klimontów (proj. około 2+223.88, m. Byszów i Postronna) o dłu-
gości ok. 4,264 km.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z 2016 r. poz.71).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
Wójt Klimontowa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Sandomierzu są organami właściwymi do uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.03.2016(data wpływu: 
04.04.2016 znak: WOO-II.4240.45.2016.KKJ.4 wyraził opinię o konieczności  przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz 
określił zakres raportu.

W dniu 08.04.2016 r. (data wpływu: 14.04.2016 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Sandomierzu wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko.

Wójt Klimontowa po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokład-
nej analizie przesłanek wynikających z art.63 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 
18.04.2016 r. znak: R.6220.1.2016  wydał postanowienie w którym stwierdził obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzię-
cia i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem z dnia 09.05.2016 r. znak: R 6220.1.2016 postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  ww. przedsięwzię-
cia zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 21.02.2017 r. Inwestor przedłożył  raport o oddziaływaniu na środowisko pla-
nowanego przedsięwzięcia polegającego na:,, Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 758 
w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa ‘’oraz wniosek  
o wznowienie postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach.

W dniu 23.02.2017 r. Wójt Klimontowa podjął zawieszone postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach.

Zgodnie z art. 79 ust.1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udzia-
łem społeczeństwa.

Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po-
stanowieniach, opiniach oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięciu na środowi-
sko umieszczono w ,,Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawiera-
jących informacje o środowisku i jego ochronie” prowadzonym na stronie UG Klimon-
tów.

Zawiadamiam jednocześnie o:
możliwości zapoznania się z raportem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy od 

dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odno-

śnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 2 marca 2017 r. do 31 marca 
2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 pokój nr 7 w godz. 
7:30–14:30.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gmi-
ny w Klimontowie.
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Gmina Klimontów podpisała 23.02.2017 r. umowę na 
realizację projektu pt.: Klimontowska Świetlica Środowi-
skowa – dofinansowanego ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Realizacja pro-
jektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku i potrwa 2 lata.

Celem głównym projektu jest zapewnienie komplekso-
wej, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych 
dla 50 osób dorosłych zamieszkałych na obszarze Gmi-
ny Klimontów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz do 30 osób w wieku do 18 roku życia za-
mieszkałych na terenie Gminy Klimontów, będących dzieć-
mi osób dorosłych objętych wsparciem w projekcie.

Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie 01.01.2017-31.12.2018 r. kompleksowej, wysokiej jakości środowiskowych usług społecznych dla 50 (38K, 12M) osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz 30 (15 dziew./15 chłop.) dzieci i młodzieży – członków ich rodzin, zamieszkujących na obszarze Gminy Klimontów. W wyniku zaplanowanych działań, prowadzących 
do osiągnięcia celu projektu, u min. 30 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wygenerowana zostanie zmiana jakościowa. W ramach projektu utworzony zostanie punkt 
świadczenia usług społecznych w Gminie Klimontów, a wskaźniki w nim osiągnięte zostaną zaliczone dorezultatów programu.

Projekt kierowany jest do 50 osób dorosłych (38K/12M) zamieszkałych na obszarze Gminy Klimontów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednej przyczyny 
określonej w regulaminie konkursu oraz do 30 osób (15dz/15ch) w wieku do 18 r.ż zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów, będących dziećmi osób dorosłych objętych wsparciem w projekcie.

Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20120

klimontowska świetlica środowiskowa

W ramach projektu uruchomiona zostanie świetlica 
środowiskowa w Klimontowie (budynek GOK Klimon-
tów) oferująca młodzieży opiekę, pomoc w nauce, orga-
nizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań 
oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wy-
chowawczych. W świetlicy prowadzone będą również cy-
kliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, ra-
dzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwią-
zywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, 
współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wie-
lu innych.

Dodatkowo, dzieci i młodzież mogą korzystać z bez-
płatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski 

i niemiecki), muzycznych (nauka gry na gitarze, perkusji, 
rytmika) oraz w zajęciach z informatyki. Wszystkie zaję-
cia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanych in-
struktorów.

Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość 
uczestniczenia w grupach wsparcia z takich zakresów te-
matycznych jak: uzależnienia, problemy wychowawcze, 
przemoc w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym, 
rodziny niepełne.,  w miarę zgłaszanych przez uczestni-
ków potrzeb.

Projekt przewiduje również możliwość skorzystania 
z bezpłatnego doradztwa prawnego, zawodowego i psy-
chologicznego. 

Gmina Klimontów przystąpiła do projektu „Latająca 
Akademia Edukacji Cyfrowej”, realizowanego przez ZHP 
Chorągiew Kielecką, beneficjenta projektu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest 
podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 
Gminy Klimontów. 

Projekt zakłada przeszkolenie ok. 110  osób dorosłych 
w 4 grupach wiekowych w ciągu 3 lat. Szkolenia dla od-
biorców końcowych przeprowadzą przygotowani do tego 
trenerzy cyfrowi. Wsparciem technicznym realizacji za-
dania będzie utworzenie Pierwszego Publicznego Punktu 
Dostępu do Internetu w gminie. 

Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwia-
nych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych oraz 
wzrost umiejętności bezpośrednio związanych z bez-
piecznym korzystaniem z Internetu. 

Partnerem samorządowym w realizacji projektu jest 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

latająca 
akademia 
edukacji 
cyfrowej

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach dzięki przebudo-
wie zyskała nową infrastrukturę. Dobudowano m.in. klat-
kę schodową, powstała szatnia dla dzieci oraz w budyn-
ku szkoły powstały 4 łazienki, dodatkowe szerokie koryta-
rze, pomieszczenie gospodarcze i wiele innych udogodnień 
i rozwiązań dla dobra i bezpieczeństwa dzieci. Na pierw-
szym piętrze w holu na ścianie zawisła gablota z licznymi 
pucharami i dyplomami, która odzwierciedla olbrzymi po-
tencjał i umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Na-
wodzicach, i która z miesiąca na miesiąc stale się rozrasta.

Z myślą o najmłodszych, a także o uczniach, którzy 
chętnie pozostają po zajęciach edukacyjnych, od wrze-
śnia 2016 roku powstała świetlica szkolna. Dzieci znajdują 
się pod stałą i fachową opieką nauczyciela, który zapewnia 
bezpieczeństwo oraz organizuje czas wolny dzieci i mło-
dzieży szkolnej. 

Dla uczniów aktywnie spędzających czas wolny zosta-
ła zakupiona siłownia zewnętrzna, składająca się m.in.: ze 
ścianki wspinaczkowej, orbitreka, urządzenia do ćwiczenia 
nóg „herkules” oraz rowerka stacjonarnego.

Pomimo tak wielu korzystnych zmian, dyrekcja Szko-
ły Podstawowej, w Nawodzicach prezesi oraz nauczyciele 
wciąż szukają dodatkowych rozwiązań, które uatrakcyjnią 
naukę i czas dla uczących się w szkole dzieci.

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach posiada bardzo 
dobre zaplecze sportowe m.in.: dwa boiska, do piłki noż-

nej, piłki siatkowej i do gry na jeden kosz oraz niewielką 
ale bardzo dobrze wyposażona w sprzęt sportowy i zara-
zem bezpieczna salę gimnastyczną. 

Szkoła dzięki dobremu zapleczu sportowemu i eduka-
cyjnemu rok rocznie bierze udział w licznych konkursach, 
wyjazdach i imprezach głównie sportowych a dzieci od-
noszą sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym, ale również 
i powiatowym i wojewódzkim, a ich liczba w ciągu roku 
szkolnego przekracza 40 różnego rodzaju wyjazdów i im-
prez o charakterze rekreacyjno sportowym.

Dzieci i młodzież szkolna mogą rozwijać się praktycz-
nie w każdej dziedzinie intelektualnej i sportowej, na wy-
posażeniu szkoły są min.: rzutniki multimedialne z ta-
blicą interaktywną, rzutnik do gier i zabaw na podłożu, 
2 stoły do tenisa stołowego oraz stół do bilardu i do gry 
w piłkarzyki,  i wiele innych. 

Na terenie szkoły dzieci mają również możliwość ko-
rzystania z Internetu, nie tylko na komputerach stacjo-
narnych, ale również na tabletach.

Jak zapewniają nauczyciele, uczniowie w Szkole Pod-
stawowej w Nawodzicach, mogą realizować się w tym, 
w czym czują się najlepiej, a dzięki możliwości indywi-
dualnego podejścia do każdego ucznia, otoczeni taka 
opieką realizują swoje pasje sportowe, kulturalne i edu-
kacyjne. 

mgr Szczepan Ewiak

wielkie zmiany 
w sP nawodzice
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Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki 
uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otocze-
niu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domo-
wych. Wychowawcy świetlicy organizują również zajęcia dla klas, które z powodu nieobec-
ności nauczyciela nie mają wybranego przedmiotu. Podczas takich właśnie zajęć zastęp-
czych świetlica realizuje szkolny program profilaktyczny, ale to nie wszystko. 

Świetlica Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie to miejsce przyjazne 
uczniowi, w którym można fajnie spędzić czas. Na przerwach  wypijesz pyszną herbatę, ro-
zegrasz partyjkę szachów, a jeśli nie umiesz  grać w szachy możesz się nauczyć w ,,Klubie 
szachowym” lub zagrać w inną interesującą cię grę.

Kreatywna świetlica

Kto lubi tańczyć może uczęszczać na zajęcia zespołu szkolnych cheerladerek, który rów-
nież działa przy świetlicy szkolnej i często swoimi występami uświetnia szkolne imprezy.

Świetlica dba również o propagowanie zdrowego stylu życia, organizując warsztaty ku-
linarne, podczas których przygotowane zostało zdrowe śniadanie dla wszystkich uczniów, 
pracowników i przybyłych rodziców.

Pouczające było spotkanie uczniów i rodziców z dietetykiem. Bardzo ciekawe były zaję-
cia pod hasłem ,,Podróże kulinarne” podczas, których uczniowie przygotowali pyszną piz-
zę. Jak nazwa wskazuje odwiedziliśmy w ten sposób Włochy.

 

W najbliższym czasie wybieramy się do Francji, być może na pyszne croissanty. Na za-
jęciach świetlicowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania manualne: wykonując 
kwiaty techniką origami, przygotowując kartki świąteczne z najlepszymi życzeniami dla 
instytucji i przyjaciół naszej szkoły, a ostatnio do kartek dołączone zostały mydełka zapa-
chowe własnoręcznie wykonane przez naszych uczniów. Świetlica jest także organizato-
rem imprez szkolnych: andrzejek, czy walentynek, które cieszą się dużym zainteresowa-
niem uczniów naszej szkoły.

Największym przedsięwzięciem, którego koordynatorem jest świetlica i biblioteka 
szkolna jest zorganizowanie Happeningu ,,Bezpieczna szkoła”. Jest to wydarzenie podsu-
mowujące pracę profilaktyczną szkoły i odbywa się w Dzień Dziecka, a do udziału zapro-
szone są wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Wychowawcy świetlicy, często pomaga-
ją uczniom rozwiązać nurtujące ich problemy: chętnie wysłuchają, wesprą, pocieszą. Po to 
w końcu tu jesteśmy.                      Wychowawcy świetlicy
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W niedzielę 12 lutego w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu 
gminy Klimontów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątko-
wym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Senatorem RP Ja-
rosławem Rusieckim, Posłami na Sejm RP: Kazimierzem Kotowskim i Markiem Kwit-
kiem, który jednocześnie reprezentował Wojewodę Świętokrzyską Agatę Wojtyszek, rad-
nym Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Leszkiem Gala-
tą, Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimon-
tów Edwardem Przytułą oraz z Radnymi Gminy Klimontów. 

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Józefa w Klimon-
towie, odprawioną przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Henryka Hendzla. 
W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Druga część uroczy-
stości odbyła się w PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Wszystkich gości przy-
witał Kierownik USC Adam Przybylski. Szczególnie wzruszający był moment powtórze-
nia przysięgi małżeńskiej, po której nastąpiła chwila dekoracji medalami nadanymi przez 
Prezydenta RP. Dekoracji dokonał w imieniu Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzy-
skiego poseł na Sejm RP Marek Kwitek. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyj-
ne od Posłów na Sejm RP, Wojewody, Marszałka i Wójta oraz upominki ufundowane przez 
gminę Klimontów. Następnie Wójt Gminy Klimontów złożył Jubilatom życzenia mówiąc: 
„…Drodzy Jubilaci, rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz 
na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Wasze pięćdziesięciolecie małżeństwa to 
piękny przykład dla młodych pokoleń. Państwa obecność tutaj dowodzi, że dochowaliście, 
wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej. Bo miłość jest nie tylko braniem ale 
i dawaniem, budowaniem, nie niszczeniem. Wasze małżeństwa są przykładem, że nawet 
najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze, a wzajemne zrozumienie i mi-
łość potrafią przezwyciężyć wszystkie trudności. (...) Kochani Jubilaci z okazji tego pięknego 
jubileuszu w imieniu swoim, Rady Gminy pragnę złożyć Wam gratulacje i wyrazy uznania. 
Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia pełne zdrowia, siły i zadowolenia z każdego 
dnia wspólnego życia. Na dalsze lata życzymy Wam wiele miłości, opieki od najbliższych – 
wsparcia dzieci i wnuków. Samych radosnych i pogodnych chwil na każdy dzień.” Do życzeń 
Wójta dołączyli się: Kierownik USC Adam Przybylski, Senator RP Jarosław Rusiecki, Po-
seł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda oraz Radny Powiatowy Leszek Galata. 

W dalszej części obchodów w imieniu małżonków głos zabrali: Czesław Fijałkowski – 
Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie – dziękując Wójtowi za pamięć o Jubilatach 
i za zorganizowanie uroczystości oraz p. Janina Baran, która w podziękowaniu zaśpiewa-
ła piosenkę napisaną specjalnie na tę okazję. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lamp-
ką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Kapeli Klimontowskiej. 
Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie za-
brakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z GOK 
w Klimontowie. W miłej atmosferze Jubilaci spędzili niedzielne popołudnie.       DP

jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
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W Szkole Podstawowej w Goźlicach Dzień Babci i Dziadka obchodzono 28 stycznia 
w połączeniu z Zabawą choinkową.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Jolanta Sasak, która powitała licznie przybyłych 
gości: dziadków, rodziców, nauczycieli i dzieci. Następnie dziadkowie mogli podziwiać 
występy swoich wnucząt. Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0–6 umilali czas babciom 
i dziadkom prezentując zdolności aktorskie, muzyczne i taneczne. Występy zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Dzieci przygotowały również dla swoich ukochanych 
dziadków upominki w postaci laurek, które zostały wykonane na zajęciach artystycz-
nych. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców uczniów. 

Kolejnym punktem programu była zabawa choinkowa, w której bawili się nie tylko 
najmłodsi ale i dziadkowie, biorąc wspólny ze swoimi wnukami w konkursach tanecz-
nych i zdobywając nagrody. Zabawa przebiegała w miłej i radosnej atmosferze .

Dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania za wsparcie 
finansowe uroczystości Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Klimontowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie za oprawę muzycz-
ną, konkursy i zabawy dla dzieci.

dzień BaBci i dziadka 
oraz zaBawa choinkowa

Świętokrzyska Victoria jest wyróżnieniem przyznawanym od dziewięciu lat przez Mar-
szałka Województwa Świetokrzyskiego. Dotychczasowymi jej laureatami zostali m.in. ks. 
Czesław Wala – twórca Sanktuarium w Kałkowie, prof. Stanisław Góźdź – dyrektor Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii, Regina Renz – rektor Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego czy Rafał Olbiński – światowej sławy malarz, grafik i twórca plakatów. Victoria-
mi nagradzane są także najaktywniejsze firmy i samorządy. W każdej z trzech kategorii co 
roku specjalna kapituła typuje piątkę nominowanych. W tym prestiżowym gronie znalazł 
się tym razem  Rafał Staszewski. Członkowie kapituły docenili jego wkład w promowa-
nie historii regionu, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz promocję województwa. 
Popularyzowaniu jego walorów służy m.in. zainicjowany przez Rafała Staszewskiego Pik-
nik Rycerski w Ossolinie, połączony z galą „Kryształowego Berła”, którą od czterech lat ho-
norowane są gwiazdy polskiego kina za wybitne role w filmach historycznych i kostiumo-
wych. Prowadzone przez Rafała Staszewskiego Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Osso-
lin” koordynuje prace konserwatorskie w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossoli-
nie i na cmentarzu parafialnym w Goźlicach oraz współorganizuje słynną pasterkę połą-
czoną z inscenizacją bożonarodzeniową. Rafał Staszewski to także uznany dziennikarz, 
sekretarz redakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego”, autor książek i tekstów wielokrotnie na-
gradzanych piosenek country. 

W gronie wyróżnionych nominacją do Świętokrzyskiej Victorii, poza reprezentantem 
naszej gminy, znaleźli się także: Zbigniew Mielczarek – prezes Zarządu Okręgu Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, ks. Jacek Kopeć – dyrektor Zespo-
łu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i propagator turystyki pieszej, Stanisław Rupniew-
ski – prezes zarządu PHT „SUPON” w Kielcach oraz Bertus Servaas – szef VIVE Textile 
Recycling, które jest sponsorem Vive Tauronu Kielce, klubu który do 2016 roku trzynasto-
krotnie wywalczył mistrzostwo Polski, zdobył 13 pucharów kraju, jest trzykrotnym meda-
listą Ligii Mistrzów a w sezonie 2015/2016 stanął na najwyższym podium EHF Champions 
League. I to własnie on otrzymał nagrodę w kategorii „Osobowość”, w kategorii „Samo-
rządność” – powiat jędrzejowski, a w kategorii „Przedsiębiorczość” – ZPUE Włoszczowa.

Czternastu najgorliwszych młodych parafian z Klimontowa w dniach 20/21 stycznia 
brało udział w pielgrzymce na Jasną Górę. To ogólnopolskie spotkanie dzieci uczestni-
ków rorat w 2016 roku, a zarazem jubileusz 90 lat ,,Małego Gościa Niedzielnego”. 

Dzieci miały również okazję poznać wspólnotę sióstr Najświętszego Imienia Jezus po-
sługujących w Częstochowie. Siostry przyjęły nas na nocleg i zadbały o wyżywienie. 

Piątek był dniem na indywidualną modlitwę, zwiedzanie, natomiast o godz. 12:00 
braliśmy udział we wspólnej Eucharystii i kolędowaniu z piosenkarką Magdą Anioł. 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu za bezpłatne za-
bezpieczenie transportu na czas pielgrzymki na Jasną Górę, a tym samym za umożliwie-
nie przeżycia pięknych chwil naszych młodych parafian „w domu Matki”.  

ks. Piotr Kara, s. Karolina Dziadczyk 

rafał staszewski w gronie nominowanych
Prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, dziennikarz i regionalista otrzymał nominację do nagrody

 Świętokrzyskiej Victorii w kategorii „Osobowość”

uczestnicy rorat 2016 
,,W domu maryi” 
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Wyjątkowy charakter miała tegoroczna pasterka w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejem-
skiej w Ossolinie. Podczas uroczystości w świątyni umieszczona została urna z ziemią po-
chodzącą z miejsc związanych z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Popularne poda-
nie głosi, że domniemany fundator kaplicy, kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, oko-
ło roku 1640 nakazał sprowadzić ziemię z Betlejem i usypać z niej charakterystyczny ko-
piec ponad nią. Nawet jeśli potraktować to jako legendę, udokumentowanym faktem jest, 
że ziemia z miejsca narodzin Chrystusa przywożona była do kaplicy co najmniej dwukrot-
nie. Po raz pierwszy ofiarowali ją jeszcze w XIX w. uczestnicy pielgrzymki z Guberni Ra-
domskiej. Kolejny raz ziemię sprowadzono w 1996 roku. Teraz z inicjatywy Stowarzysze-
nia „Nasze dziedzictwo Ossolin” do popularnej „Betlejki” trafiła ziemia z kilku miejsc zwią-
zanych z życiem, działalnością i nauczaniem Chrystusa.

– Mamy ziemię z okolic Bazyliki Narodzenia, z Groty Mlecznej w Betlejem, gdzie według 
chrześcijańskiej tradycji Matka Boża karmiła Dzieciątko przed ucieczką do Egiptu, z Góry 
Oliwnej, sprzed Wieczernika w Jerozolimie, z Drogi Krzyżowej oraz z Bazyliki Grobu Świę-
tego – mówi Rafał Staszewski, prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” – Zie-
mia została ofiarowana nam kilka dni przed świętami, przez pielgrzymów z Gorzyc, którzy 
w grudniu gościli nad Jordanem. Urna w której została umieszczona, stoi w ołtarzu kaplicy. 
Ponad nią znajduje się tablica z informacją o miejscach, z których pochodzi ziemia. Tablicę 
oraz urnę ufundowali i wykonali Marek Grudzień i Grzegorz Kosiarski. 

W tegorocznej pasterce uczestniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, któ-
ry ofiarował ossolińskiej świątyni bogato rzeźbiony kielich z drewna oliwnego, wykona-
ny przez palestyńskich chrześcijan. – Ziemia, którą dzisiaj umieszczona została w waszej 
kaplicy, jest ziemią świętą, gdyż na niej urodził się Chrystus, wędrował jej drogami, na niej 
umarł i zmartwychwstał. To nie tylko Izrael, Autonomia Palestyńska czy Jordania, ale także 
pod względem kulturowym i geograficznym Syria, Irak, Liban. Ta ziemia została uświęcona 
życiem tych, którzy podążali za Panem Jezusem, a wielu z nich, podobnie jak nasz Zbawi-
ciel, poniosło męczeństwo. Dzieci zabite przez Heroda, apostołowie, duchowni i mnisi, ojco-
wie i matki wraz z całymi rodzinami, męczennicy czasów nam współczesnych od Aleppo po 
Mosul. Niech ta ziemia, która przez wiarę i chrzest jest jednocześnie naszą rodzinną ziemią, 
oraz kielich wykonany przez palestyńskich chrześcijan będą relikwią i znakiem. Niech nie 
pozwolą zapomnieć o naszych siostrach i braciach w Chrystusie na Bliskim Wschodzie, rów-
nież o małych dzieciach, tak bardzo podobnych do Dzieciątka Jezus. Czymże są nasze pol-
skie problemy wobec ich cierpień? Poczujmy się za nich odpowiedzialni – mówił ksiądz bi-
skup do tłumnie zgromadzonych na uroczystości wiernych. 

Mszy rozpoczynającej Święta Bożego Narodzenia przewodniczył ks. Ryszard Sałek, 
administrator parafii w Goźlicach. Poprzedziła ją tradycyjnie już inscenizacja wędrów-
ki Świętej Rodziny i pokłonu Trzech Króli. W role monarchów wcielili się Marcin Mucha, 
Piotr Leszczyński i Waldemar Chuchnowski. Świętego Józefa zagrał Piotr Wójcik, a Ma-
ryję, debiutująca w tej roli, Maja Jabłońska. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili ar-
tyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. 

Na zakończenie pasterki honorową salwę oddali członkowie Chorągwi Rycerstwa Zie-
mi Staszowskiej pod wodzą kasztelana Pawła Ciepieli. Ostatnim punktem uroczystości był 
widowiskowy pokaz fajerwerków, oznajmiających przyjście na świat Zbawiciela. W tym 
roku tłem pokazu była piosenka „Święta noc”, nagrana specjalnie na tę okazję przez gwiaz-
dę country Cezarego Makiewicza i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie.

Ziemia Znad Jordanu i palestyński kielich
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Niesamowitych wrażeń podczas magicznego wieczoru w Cykadzie doznali młodzi adep-
ci piłki nożnej uczęszczający na zajęcia piłkarskie na Orliku. Organizatorem tego spotkania 
byli: Wójt Gmin Klimontów Marek Goździewski, Animator Orlika Krzysztof Dywan, Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna w Sandomierzu oraz Piotr i Beata Sudy – Restauracja Cykada. 

Na samym początku dzieci poznały zasady prawidłowego i zdrowego odżywiania mło-
dych sportowców, zapoznali się z piramidą żywieniową oraz co jeść przed i po treningu. 
Później przyszedł czas na występ cyrku, gdzie dzieci mogły zobaczyć magiczne sztuczki, 
iluzję, popisy kaskaderskie.  Gościem wieczoru był Dawid Krzyżowski – Podwójny Mistrz 
Polski Freestyle Football oraz ¼ finalista ostatnich Mistrzostw Świata w Brazylii. Po swo-
im występie Mistrz Polski przeprowadził warsztaty z trików piłkarskich oraz rozdał każ-
demu dziecku autograf i pozował do pamiątkowych zdjęć. 

Po wyczerpującym wieczorze wszyscy uczestnicy zjedli wspólnie kolację. Łącznie w im-
prezie uczestniczyło 120 osób. 

Rosamond
Misi Terczyńskiej

w Dniu Imienin

TęsknoTa

Przyleciały już bociany. Wiosna ze snu wstaje.
Kwitną fiołki, szumią dęby i zielone gaje.
Młode lata i marzenia powrócą z ptakami,
Pierwsza miłość i wspomnienia pozostaną z nami.

Na wieży w Olbierzowicach koncertuje sowa.
Przez Grabowiec potok płynie, aż do Julianowa.
Okudżawa pięknie śpiewa o wojennych czasach:
O Bitwie pod Konarami, o Legionach w lasach.

Wiatr błękitne chmury pędzi, zmierzch szary zapada.
Mgła otula stary dworek, deszcz rzęsisty pada.
Tajemniczy, złoty statek płynie pod żaglami,
W nim tęsknota jak Królowa spowita perłami.

Wiosna wita mnie jak Matka, lecą kormorany.
Tęsknią za mną przebiśniegi i ktoś zakochany…
Szmaragdowe, cudne wierzby – natchnienie malarzy,
A poeta na księżycu o swej Misi marzy.

Magiczny wieczór w cykadzie 
– zdrowie, dieta, ruch

Na stoku narciarskim w Konarach odbyły się III Mistrzostwa Powiatu Sandomierskiego 
w Narciarstwie Alpejskim, adresowane do uczniów szkół podstawowych. Znakomicie za-
prezentowali się na nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Ossolinie. 

Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym razem na 
starcie mistrzostw stanęło blisko 80 zawodników, reprezentujących 12 placówek oświato-
wych. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Niedźwicach. 

Uczestnicy narciarskich zmagań musieli wykonać dwa przejazdy pomiędzy tyczkami. 
Do klasyfikacji liczył się łączny czas obu prób.

W młodszej grupie wiekowej (uczniów klas I-III) wśród dziewcząt zwyciężyła Wikto-
ria Zimnicka ze Szkoły Podstawowej w Lipniku, drugie miejsce zajęła Aleksandra Zim-
nicka ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie, a trzecie Apolonia Staszewska, reprezentu-
jąca Szkołę Podstawową w Ossolinie. 

W kategorii chłopców mistrzem powiatu został Jakub Kosiarski z SP w Ossolinie, na 
drugim miejscu podium stanął Kacper Sykucki z SP nr 1 w Sandomierzu, a na trzecim Ja-
kub Pruś z SP w Niedźwicach.

W grupie wiekowej uczniów klas IV-VI pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt wywal-
czyła Oliwia Twaróg z SP w Niedźwicach, drugie Olga Grabowska z SP nr 3 w Sandomie-
rzu, a trzecie kolejna reprezentantka Niedźwic – Wiktoria Kaczmarska.

W kategorii chłopców wygrał Franciszek Rożek z SP nr 1 w Sandomierzu, drugi był 
Michał Baran z SP w Niedźwicach, a trzeci Jakub Binięda z SP nr 1 w Sandomierzu. 

Nagrody zwycięzcom wręczyli m.in. Marcin Kaczmarczyk – wicedyrektor Departa-
mentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Swajda – rad-
ny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca – burmistrz Koprzywnicy, Ma-
rek Goździewski  – wójt Klimontowa, Robert Filipczak – wizytator Kuratorium Oświaty 
oraz Marcin Piwnik – reprezentujący sandomierską Radę Powiatu. 

Tekst i zdjęcia: Rafał Staszewski

złoto i Brąz 
dla sP w ossolinie
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Z małym wyprzedzeniem – 28 lutego w świetlicy Wiejskiej w Pokrzywiance – gospo-
dynie z trenu gminy Klimontów świętowały tegoroczny Dzień Kobiet. W uroczystości 
udział wzięli: Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Klimontów wraz z radnymi, radny powiatowy Leszek Galata, kierownik biura powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu Waldemar Ma-
ruszczak, Prezes Rejonowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sando-
mierzu Maria Sokal, Wiceprezes RZRKiOR w Sandomierzu Urszula Kowalczyk, a przede 
wszystkim Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki, Górek, Wilkowic, Krobielic, 
Beradza, Byszowa, Zakrzowa, Konar i Konary-Kolonii, Olbierzowic, Grabiny, Byszówka 
i Borek Klimontowski, Nawodzic, Pęchowa, Nowej Wsi i Węgrc Szlachckich. 

Życzenia i kwiaty z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy powędrowały do Pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie części oficjalnej p. Janina Baran z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Beradza zaśpiewała piosenkę, którą sama ułożyła na tę okoliczność Spo-
tkanie przebiegało przy wspólnym śpiewaniu znanych piosenek biesiadnych. Wszystkie 
Panie otrzymały drobne upominki oraz tort od Wójta Gminy Klimontów i radnych Gmi-
ny Klimontów oraz radnego powiatowego. O część artystyczną spotkania zadbał Gminny 
Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz zespół „Pokolenie” prezentując bardzo bogaty reper-
tuar. Wszystkie Panie zgromadzone na sali w tym dniu czuły się wyjątkowo. 

Przy wspólnym biesiadowaniu czas szybko mijał. Przez cały wieczór roznosiły się gło-
sy zadowolonych uczestników i gości spotkania. Miła atmosfera, jaka panowała podczas bie-
siady, pozwoliła mieszkańcom gminy na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. 
Dzień Kobiet połączony z zakończeniem karnawału upłynął w radosnej atmosferze przy mu-
zyce i wyśmienitym poczęstunku, który po raz kolejny potwierdził kulinarne zdolności Go-
spodyń z Gminy Klimontów. Organizatorem uroczystości był Wójt  Gminny Klimontów, 
Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przy wsparciu KGW Pokrzywianka. 

DP

Zawodnicy i zawodniczki uczęszczające na zajęcia pił-
karskie na Orliku w Klimontowie wzięli udział 31 stycznia 
br. w I Zimowej Wyprawie Wokół Zalewu w Szymanowi-
cach. Celem wyprawy było poznanie pięknego krajobrazu 
naszej gminy, poprawę sprawności fizycznej oraz wspólne 
spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.  Najcie-
kawszą atrakcją dla grupy 40 uczestników okazała się za-
bawa terenowa, polegająca na wytropieniu i schwytaniu 
„Zbója”. Osobami, które jako pierwsze odnalazły „Zbója” 
ukrytego pod „śnieżną pierzyną” byli Hubert Trojanowski 
i Bartłomiej Kołacz. 

Zwieńczeniem całej wyprawy  było wspólne ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek. Organizatorem wypra-
wy był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz 
trener grupy Krzysztof Dywan. Podziękowania należą się 
również rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu całe-
go wydarzenia, jak i również p. Zbigniewowi Cieplińskie-
mu i p. Mirosławowi Grobelskiemu za udostępnienie pla-
cu i altanki na ognisko. 

gospodynie z KgW 
świętowały Dzień Kobiet

i zimowa wyprawa woKół zalewu w Szymanowicach
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W hali sportowej w Klimontowie odbył się 23 stycznia trening naszej drużyny żaków 
z bardzo nietypowym przedmiotem, jakim jest dmuchana kula. Zadaniem dzieci było będąc 
w tych kulach zdobyć jak najwięcej bramek. Jest to nowa, szalona forma rozrywki – połącze-
nie piłki nożnej i dobrej zabawy. Dmuchane kule gwarantują dużo śmiechu, mnóstwo zde-
rzeń oraz solidną dawkę adrenaliny. W ostatnim czasie nasza drużyna rozegrała dwa spa-
ringi wyjazdowe w Koprzywnicy i Tarnobrzegu. W obydwu meczach nasi zawodnicy spisa-
li się wyśmienicie. W szczególności zasługuje na uwagę mecz z Siarką Tarnobrzeg, gdzie nasi 
podopieczni pokazali wielką klasę strzelając przeciwnikowi 28 bramek. Nasza drużyna grała 
w składzie: Jakub Kończak, Mateusz Augustyn, Miłosz Zaroda, Kacper Nowakowski, To-
masz Szymański, Igor Adamczyk, Bartek Wrona, Kacper Miłek, Dominik Szymański, Ja-
siu Szmuc, Antoni Figacz, Kacper Moskal, Filip Dziorek, Dawid Ura. Kolejnym sparing-
partnerem była drużyna Clepardii Kraków, mecz zakończył się wygraną 15-2. Bramki dla na-
szej drużyny zdobyli: Dominik Szymański i Jakub Kończak – po 5, Bartłomiej Wrona, Mi-
łosz Zaroda, Mateusz Augustyn, Jakub Kosiarski, Damian Piętka – po 1. Organizatorem 
wyjazdów na w/w sparingi był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.  

W hali sportowej Gminazjum im. Papieża Jana Pawła 
II odbył się 25 lutego br. pierwszy halowy turniej w piłce 
nożnej poświęcony pamięci Sebastiana Koguta. Organiza-
torem turnieju była „ekipa SAMI SWOI” a patronat hono-
rowy nad turniejem objął Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski. 

Do rozgrywek przystąpiło 5 drużyn, turniej rozgrywa-
ny był systemem każdy z każdym. A oto przebieg rywaliza-
cji: Sami Swoi I – Zryw Zbigniewice 2:2, ZSP Klimontów – 
Junior Klima 0:5, Sami Swoi II – Sami Swoi I 3:0, ZSP Kli-
montów – Zryw Zbigniewice 1:4, Junior Klima – Sami Swoi 
II 1:1, Sami Swoi I –  ZSP Klimontów 2:1, Zryw Zbigniewi-
ce – Sami Swoi II 0:1, Junior Klima –  Sami Swoi I 2:1, ZSP 
Klimontów – Sami Swoi II 1:3, Zryw Zbigniewice: Junior 
Klima 0:3.

Wyniki turnieju: 1 miejsce – Junior Klima, 2 miejsce – 
Sami Swoi II, 3 miejsce – Zryw Zbigniewice, 4 miejsce – Sami 
Swoi I, 5 miejsce – ZSP Klimontów. Statuetkę Króla strzel-
ców otrzymał Michał Mikosa, a Najlepszego bramkarza – Pa-
tryk Majchrowski. Pamiątkowe puchary i dyplomy wszyst-
kim drużynom wręczył Wójt Gminy Marek Goździewski.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrek-
tor Gimnazjum Barbarze Bilskiej za udostępnienie hali spor-
towej, wójtowi Markowi Goździewskiemu za objęcie patrona-
tu oraz ufundowanie pamiątkowych pucharów, sędziom tur-
nieju Łukaszowi Goździewskiemu i Dominikowi Kaczorowi 
oraz wszystkim drużynom, które wzięły udział w turnieju.

„SAMI SWOI”

PamiĘtali 
o seBastianie

nietyPowy trening
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W Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 26 lutego br. Wielki Bal Karnawałowy, w któ-
rym uczestniczyło ponad 150 dzieci z terenu gminy Klimontów. Impreza ma już bardzo długą 
tradycję i odbywa się regularnie już blisko od ponad 20 lat. Uroczystego otwarcia balu doko-
nał wójt gminy Klimontów Marek Goździewski. Organizatorzy przygotowali dla dzieci wie-
le niespodzianek: szwedzki stół, posiłek w „krainie łakomczucha”, do tańca grał zespół Pokole-
nia. W trakcie balu dzieci uczestniczyły w szeregu konkursach z nagrodami. Podczas zabawy 
jak karze tradycja wybrano Króla i Królową Balu, na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy 
otrzymali wielkie paczki słodyczy. Zaproszenia na tegoroczny bal otrzymały przede wszyst-
kim dzieci z rodzin nie najlepiej sytuowanych materialnie oraz te, które odnoszą sukcesy w na-
uce i sporcie. Zaproszenia dzieciom przekazali dyrektorzy poszczególnych szkół.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektorom placówek oświatowych na 
terenie gminy, nauczycielom którzy opiekowali się dziećmi w czasie balu, zespołowi muzycz-
nemu Pokolenia, mamom które zadbały o całość części kulinarnej: Agnieszce Dudek, Annie 
Gronek, Teresie Kaniewskiej, Ewie Ziębie, Barbarze Foch, Barbarze Nowakowskiej, właści-
cielom sklepu ABC pp. Monice i Przemysławowi Ziejom, a także Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za patronat oraz wsparcie finansowe.       GOK

na zaKończenie Karnawału

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Mistrzostwach Szkół Podsta-
wowych w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Starosty Sandomierskiego, które odby-
ły się 17 lutego br. 

Organizatorami zawodów narciarskich była Szkoła Podstawowa w Niedźwicach. W za-
wodach wzięli udział uczniowie z innych szkół z powiatu sandomierskiego m.in. w Niedź-
wicach, Sandomierzu, Chobrzanach, Koprzywnicy, Ossolinie oraz Klimontowie. 

Mistrzostwa odbywały się w dwóch kategoriach: chłopcy i dziewczęta klasy I–III oraz 
chłopcy i dziewczęta klasy IV–VI. 

Z naszej szkoły udział w zawodach wzięło 13 uczniów: Kornelia Dudek, Adam Kilar-
ski, Maciej Wójcik, Filip Dziorek, Aleksandra Zimnicka, Jakub Ciach, Filip Lipiński, 
Igor Ciach, Bartosz Żurek, Hubert Trojanowski, Michał Leśniewski, Maciej Pacholczak 
oraz Kamila Dudek. Opiekunem naszej reprezentacji szkolnej był Paweł Saniawa. 

Uczennica naszej szkoły Aleksandra Zimnicka zdobyła II miejsce w kat. dziewcząt klas 
I-III a uczeń Adam Kilarski zdobył V miejsce w kategorii chłopców klas IV-VI. Wszystkim 
nagrodzonym uczniom gratulujemy  zdobytych miejsc i aktywnego udziału w zawodach.

Paweł Saniawa

III MIstrzostwa PowIatu 
sandoMIerskIego 

Szkół PodStawowych 
w NarciarStwie alPejSkim
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HALLERCZYCY - cz. XIII

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Fotografia starej Warszawy (z zasobu internetowego)

Rozdział XIII 
Po przejechaniu terytorium Austrii i Czech pociągi 

z wojskowym transportem konwojowane przez sierżan-
ta Leonarda Tarnawskiego i kapitana Władysława Szabliń-
skiego oraz dwunastu ochotników z Kanady, jadące z Pary-
ża do Warszawy, wreszcie przekroczyły granicę Polski i je-
chały w kierunku jej stolicy. Warszawa przywitała Haller-
czyków wieczornym zmierzchem i jesiennym chłodnym 
deszczem, padającym z ojczystego, błękitnego nieba. Pa-
nował październik 1919 roku, dlatego nad młodymi gło-
wami dzielnych żołnierzy nie krążyły rozśpiewane polskie 
ptaki, które już dawno odleciały za szmaragdowo–lazuro-
we morze. Hallerczycy, którzy na apel Ignacego Paderew-
skiego i Romana Dmowskiego przypłynęli do Francji z da-
lekiej Kanady, żeby zaciągnąć się do Błękitnej Armii pod 
dowództwem generała Józefa Hallera, po raz pierwszy zna-
leźli się na Ojczystej Ziemi, urodzili się w Kanadzie i Sta-
nach Zjednoczonych ponieważ ich dziadowie i ojcowie wy-
jechali do Ameryki za chlebem. 

Dowódca transportu – sierżant Leonard Tarnawski – 
zauroczony Warszawą podziwiał jej piękno, czar i poezję 
architektury, ponieważ stolicę swej ukochanej Ojczyzny, 
także widział pierwszy raz w swym młodym życiu. Uro-
dzony nad Złotą Lipą w Plenikowie (woj. tarnopolskie) znał 
tylko Złoczów, gdzie edukował się w gimnazjum, Lwów od-
legły o 70 km od jego rodzinnego dworku oraz cudowny 
Tarnopol położony nad ogromnym szafirowym jeziorem.  
Warszawa była kolebką i rodowym miastem kapitana Wła-
dysława Szablińskiego, urodzonego w stolicy, ponadto on 
i jego starsza siostra Łucja, byli właścicielami czynszowej 
kamienicy w Warszawie. 

Hallerczycy płakali ze szczęścia na widok swej ukocha-
nej Ojczyzny, klękali i całowali Ziemię, padając sobie w ser-
deczne objęcia , wzruszeni doniosłą chwilą, jak dzieci pła-
kali ze szczęścia. Kapitan Władysław Szabliński zaintono-
wał słowa hymnu państwowego „ Jeszcze Polska nie zgi-
nęła”. Do śpiewających żołnierzy dołączyli się mieszkańcy 
Warszawy, witając polskich żołnierzy, zapraszali ich w go-
ści do swych domów, ale dowódca transportu – sierżant 
Leonard Tarnawski nie wyraził na to zgody, wydał rozkaz 
nie opuszczania stacji kolejowej, na której stały ich wago-
ny z towarem, za które odpowiadali głowami. Kapitan Sza-
bliński chciał przywitać się ze swą siostrą Łucją, której z po-
wodu pobytu na wojnie nie widział pięć lat i chociaż ze sta-
cji kolejowej do jej domu dzieliła go odległość  tylko dwóch 
kilometrów, nie uległ pokusie i pozostał na stanowisku bo-
jowym. Objął komendę nad żołnierzami, rozstawił war-
ty przy wagonach z wojskowym transportem, stojących na 
Stacji Głównej w Warszawie.

Nazajutrz o szóstej, sierżant Leonard Tarnawski, udał się 
pieszo do Sztabu Wojskowego w celu zameldowania Dowód-
cy Jednostki o przybyciu I wojskowego transportu z Pary-
ża do Warszawy. Za radą kpt. Szablińskiego szedł na skróty 
przez dzielnicę żydowską, która nie była bezpieczna, ponie-
waż Żydzi nie lubili Hallerczyków. Ubrany w długi wojskowy 
płaszcz, był tylko uzbrojony w sześciostrzałowy pistolet bę-
benkowy – czyli amerykański colt. Po drodze Leonard mi-
nął jakiegoś starego Żyda, który z własnego kranu podlewał 
złociste mimozy pod omszałym płotem. Żołnierz minął go 
obojętnie, a gdy spojrzał w okno jednej ze starych kamienic, 
zobaczył innego Żyda, który w postawie siedzącej w blasku 
świec kiwał się nad Torą, odmawiając poranne modlitwy.

Komendant straży konwojowej – sierżant Leonard Tar-
nawski, dotarł szczęśliwie do Sztabu, gdzie zameldował do-
wódcy w randze pułkownika, o przybyciu oczekiwanego 
transportu z Francji. Dowódca Sztabu wezwał na odpra-
wę kilku oficerów i przedstawił im dowódcę transportu 
i poinformował ich o zaszczytnym przez niego wykonaniu 
powierzonego mu zadania przez dowództwo Wojska Pol-
skiego – Błękitnej Armii w Paryżu. Następnie oficerowie 
eskortowani przez wojsko uzbrojone w długą broń i grana-
ty, udali się dwoma wojskowymi samochodami na stację 
kolejową w celu komisyjnego odebrania transportu. Z roz-
kazu sierżanta Tarnawskiego jego strzelcy wyborowi zeszli 
z warty, a zastąpili ich żołnierze warszawscy na rozkaz do-
wódcy Sztabu. Następnie przez kilka dni trwało przełado-
wanie transportu z wagonów na samochody, a następnie do 
wojskowych magazynów w Warszawie. Dowódcy transpor-
tu odebrali w Sztabie stosowne dokumenty potwierdzające 
odbiór wojskowego transportu o wartości piętnastu milio-
nów nowych franków, też otrzymali po dwa tygodnie, a ich 
żołnierze po dziewięć dni urlopu nagrodowego, ponad-

to  zostali przydzieleni do Batalionu Pomocniczego 42 puł-
ku piechoty w Białym Stoku. Kapitan Władysław Szabliń-
ski jako młodszy oficer został przydzielony do Sztabu Woj-
skowego w Warszawie.

Państwo Łucja i Władysław Szablińscy gościli Leonarda 
serdecznie przez kilka dni, który z tego powodu stracił po-
łowę urlopu. Wreszcie udał się na Dworzec Główny, z któ-
rego kursował pociąg relacji: Warszawa – Lwów. Po przy-
byciu do Lwowa sierżant Leonard Tarnawski zameldował 
się w Wojskowej Komendzie Etapowej przy ul. Zyblikiewi-
cza 26 lub 28.

Ze Lwowa do rodzinnego domu w Plenikowie dzieli-
ła go odległość 70 km,  pociąg kursował tylko do Przemy-
ślan, powiatowego miasteczka w woj. tarnopolskim. W Ko-
mendzie Etapowej w Przemyślanach, Leonard spotkał swe-
go starszego brata – sierżanta Józefa Tarnawskiego, który 
pełnił funkcję zastępcy komendanta majora Scheefera z za-
wodu inżyniera ze Lwowa.

Bracia padli sobie ze szczęścia w ramiona, a Józef ze 
łzami w oczach przemówił do brata – Leonard! Ty żyjesz? 
Jak widzisz, żyję i cieszę się dobrym zdrowiem. Wybacz 
mi bracie, ale otrzymaliśmy z Francji straszną wiadomość, 

że poległeś na polu chwały, siostra Nunia już Gregorian-
kę zamówiła za pokój Twej duszy, mówił z uśmiechem Jó-
zef. Leonard zauważył czarną opaskę na rękawie mundu-
ru brata i myśląc, iż nosi żałobę po nim powiedział: – Ziu-
tek, zwalniam Cię z żałoby po mnie i zapraszam na wód-
kę do Poluszyńskiego – słynnej restauracji w Przemyśla-
nach. Józef przyjął zaproszenie brata, lecz podczas obia-
du oznajmił mu, iż miesiąc temu zmarł ich ojciec – Izy-
dor Tarnawski, emerytowany sekretarz Urzędu Miejskie-
go Przemyślanach.

Następnie bracia udali się do Plenikowa, gdzie nad Zło-
tą Lipą (lewy dopływ Dniestru) stał od dziesięciu lat dwo-
rek Tarnawskich herbu Sas, wzniesiony przez ich ojca, po-
nieważ ogień strawił modrzewiowy zakupiony przez ich 
dziadka Marcina Tarnawskiego od Górskich i Zawadzkich 
po upadku Powstania Węgierskiego w 1849 roku.

Piętnaście kilometrów bracia pokonali z żołnierską ła-
twością, opowiadając sobie na przemian dramatyczne wo-
jenne przeżycia, podczas których śmierć nie raz zaglądała 
im w odważne oczy.

,,Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” – Koh 3, 1
Ostatnia niedziela lutego bieżącego roku zapisze się w pamięci członków Liturgicznej Służby Ołtarza z Klimonto-

wa i Goźlic na długie dni.  Nasi ministranci w liczbie blisko 50 osób, mieli niebywałą okazję, by tuż przed rozpoczęciem 
Wielkiego Postu doświadczyć radości kibicowania na poziomie najwyższych rozgrywek polskiej ekstraklasy. 

Po niedzielnej Mszy Świętej wraz z opiekunami wybraliśmy się do Warszawy by zasiąść na trybunach sektora rodzin-
nego, stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 i kibicować w meczu Legia Warszawa – Termalika Bruk-Bet Nieciecza. 

Nowy i bardzo przyjazny stadion stołecznego klubu wywarł na wszystkich duże wrażenie, jak nie mniej przygotowa-
ne dla młodych kibiców przedmeczowe atrakcje, a zwłaszcza spotkanie z nową maskotką drużyny ,,Misiem Kazikiem”. 

Nie zabrakło emocji z powodu ujrzenia już nie przez ekran telewizyjny, lecz na żywo takich zawodników jak Michał 
Pazdan, Radovic czy Arkadiusz Malarz. 

Mamy nadzieję, na kolejne wspólnie spędzone chwile w podobnych wydarzeniach, a zwłaszcza w codziennej służbie 
Panu Bogu w naszych parafialnych kościołach. 

Króluj nam Chryste!

ostatki na ,,łazienkowskiej 3”
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Podczas ferii zimowych uczniowie szkoły Podstawowej z Nawodzic oraz ich starsi ko-
ledzy i koleżanki brali udział w szeregu konkursach, wyjazdach i imprezach sportowych 
oraz turystyczno krajoznawczych organizowanych min. przez Szkołę Podstawową w Na-
wodzicach, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Ośrodek sportu i Rekreacji 
w Staszowie.

Ferie rozpoczęły się zabawą choinkową w Szkole Podstawowej w Nawodzicach, na któ-
rej nie zabrakło świetnej atmosfery, dobrej muzyki, pięknych przebrań i wyśmienitej za-
bawy. Już 2 lutego dzieci i młodzież z Nawodzic wyjechała do Sandomierza do kina na 
film animowany pt. „Trolle”, zaś 8 lutego wielkim zainteresowanie cieszył się wyjazd do 
Kielc do teatru Kubuś na sztukę pt. „Czerwony Kapturek” oraz zwiedzanie muzeum za-
bawek, największego w Polsce i jednego z największych w Europie. Również 8 lutego mło-
dzież z Nawodzic wzięła udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego, a kolejne miejsca 
wśród dziewcząt zajęły: 1 miejsce – Klaudia Grębowiec, 2 miejsce – Aleksandra Walicka 
i 3 miejsce – Sandra Golonka, a wśród chłopców: 1 miejsce – Sebastian Golonka a dru-
gie – Bartek Lasota. Dzień wcześniej, bo 7 lutego, dzieci i młodzież z naszej szkoły brały 
udział w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez GOK w Klimonto-
wie, na którym nasi podopieczni zajęli wszystkie miejsca na podium – dziewczęta: Marta 
Bieniek, Natalia Orłowska i Gabriela Sajda oraz chłopcy: Jakub Rębacz, Wiktor Orłow-
ski, Bartek Walicki. A 9 lutego w Szkole Podstawowej w Nawodzicach pod hasłem „Ferie 
na sportowo”, odbył się szereg konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży z Nawodzic, 
min.: turniej szachowy, warcabowy i bilardowy.

W turnieju szachowym najlepszy okazał się Daniel Bara, drugie miejsce zajął Jakub 
Rębacz, zaś trzecie miejsce na podium należało do Sebastiana Golonki. W turnieju war-
cabowym najlepszą zawodniczką została Marta Bieniek, drugie miejsce zajął Piotr Ole-
chowski a na trzecim miejscu uplasowała się Aleksandra Walicka. W turnieju bilardowym 
pierwsze miejsce na podium zajął Sebastian Golonka, drugie miejsce zajął Bartek Lasota, 
a trzecie miejsce wywalczyła Natalia Orłowska.

10 lutego nasi sportowcy wzięli udział w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego, który 
odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie. Dzieci i młodzież zostały podzielone 
na grupy wiekowe, zaś turniej odbył się systemem pucharowym – gry do trzech wygranych 
setów w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum oraz systemem gry każdy z każdym 
w kategorii Open. Po wielu godzinach gry do finału zakwalifikowało się pięcioro uczniów 
ze szkoły podstawowej oraz 3 uczniów z gimnazjum. W sumie sportowcy z Nawodzic i ich 
opiekun Szczepan Ewiak zdobyli aż 9 medali – w kategorii dziewcząt do lat 12: Marta Bie-
niek (miejsce 1), Natalia Orłowska (miejsce 2), Gabriela Sajda (miejsce 3) oraz w katego-
rii chłopców do lat 12: Bartek Walicki (miejsce 1), Wiktor Orłowski (miejsce 3), a w kat. 
dziewcząt od 13 do 16 lat: Klaudia Grębowiec (miejsce 1), Sandra Golonka (miejsce 2), 
Aleksandra Walicka (miejsce 3). Liczba uczestników biorących w turnieju dzieci przekro-
czyła 45 osób.

Zwycięską szkołą turnieju została SP w Nawodzicach. Należy nadmienić, iż zarów-
no uczniowie Szkoły Podstawowej w Nawodzicach jak i młodzież pochodząca z Nawodzic 
i trenująca pod okiem Szczepana Ewiaka a uczęszczająca do Gimnazjum w Klimontowie 
zakwalifikowała się do półfinału województwa świętokrzyskiego w drużynowym tenisie 
stołowym chłopców i dziewcząt, który odbędzie się w marcu 2017 r.

Uwieńczeniem sportowych zmagań było zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkol-
nej zajęć z narciarstwa i saneczkarstwa w pobliskiej malowniczej okolicy Nawodzic, zajęcia 
te dały dużo radości i rozwinęły i doskonaliły umiejętności z zakresu sportów zimowych.

Należy nadmienić, iż Szkoła Podstawowa w Nawodzicach dzięki przebudowie zyska-
ła nową infrastrukturę, dzięki czemu Szkoła Podstawowa w Nawodzicach posiada bardzo 
dobre zaplecze sportowe z którego na co dzień mogą korzystać dzieci i młodzież.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nawodzicach jak i trener „zwycięskich Nawodzic” skła-
dają szczególne podziękowania za opiekę oraz dowóz dzieci na Turniej do Staszowa p. Ewe-
linie Orłowskiej, p. Janowi Kurkiewiczowi oraz p. Sebastianowi Ocetkowi.

Organizatorzy powyższych turniejów, m.in. SP w Nawodzicach, nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Szczepan Ewiak oraz OSiR Staszów, wszystkim uczestnikom konkursów 
i zawodów sportowych życzą dalszych sukcesów i zapraszają na następne turnieje do Na-
wodzic, Klimontowa i Staszowa.

Więcej informacji na temat sportowych ferii dostępnych jest na facebooku – strona SP 
Nawodzice, gdzie można zobaczyć min. zdjęcia z turniejów, konkursów i wyjazdów dzie-
ci i młodzieży.

Grupa 45 zawodników i zawodniczek trenujących pił-
kę nożną na Orliku wzięła udział w wyjeździe 9 lutego na 
kryte lodowisko do Dębicy. Organizatorami wyjazdu byli 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz Anima-
tor Orlika Krzysztof Dywan. 

Dzieci miały okazję po raz pierwszy w życiu założyć 
łyżwy na nogi i pod okiem profesjonalnego instruktora 
łyżwiarstwa stawiać pierwsze kroki na tafli lodu. Ucznio-
wie już po pierwszych wskazówkach trenera sami poruszali 
się po lodowisku doskonaląc jazdę krokiem łyżwowym do 
przodu. Dzieci z uśmiechem na twarzy  wróciły do domu 
czekając z  utęsknieniem na kolejne sportowe przygody. 

Ferie ze sportowymi suKcesami

Wyjazd na 
lodoWisko
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
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. 601-760-862.

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:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

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.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

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
601-760-862

W Zespole Szkół w Łoniowie odbył się 19 grudnia ub. r. oraz 
10 stycznia br. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt 
i chłopców, do którego przystąpiły szkoły podstawowe i gimnazjal-
ne z terenu powiatu sandomierskiego m.in. SP w Samborcu, Kle-
czanowie, Sulisławicach, Koprzywnicy, Nawodzicach oraz szko-
ły gimnazjalne z Klimontowa, Łoniowa, Sulisławic, Sandomierza, 
Samborca, a organizatorem turnieju był Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Łoniowie.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach, 
tj. gry pojedynczej (singiel) oraz gry podwójnej (debel), zaś turniej 
rozegrany został systemem pucharowym zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami gry w tenisa stołowego.

Podwójne zwycięstwa odnotowała jako jedyna z całego powia-
tu Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, która to zajmując kolejno: 
1 miejsce wśród dziewcząt (Marta Dąbrowska, Marta Bieniek, Na-
talia Orłowska) oraz 1 miejsce wśród chłopców (Bartosz Walicki, 
Jakub Rębacz, Wiktor Orłowski oraz Piotr Olechowski) awanso-
wała do dalszego etapu rozgrywek, czyli do półfinału województwa 
świętokrzyskiego w tenisie stołowym. Również świetny występ na-
leży do uczniów Gimnazjum w Klimontowie, które to zajęło w ka-
tegorii dziewcząt pierwsze miejsce (Klaudia Grębowiec i Aleksan-
dra Walicka oraz Sandra Golonka) – w ubiegłym roku szkoła za-
jęła trzecie miejsce w województwie – oraz w kategorii chłopców 
drugie miejsce (Sebastian Golonka i Bartłomiej Lasota) i podob-
nie jak Szkoła Podstawowa z Nawodzic również awansowała do 
dalszego etapu rozgrywek, a więc do półfinału województwa świę-
tokrzyskiego w tenisie stołowym.

Należy nadmienić, iż 3 stycznia br. na siłowni gminnej w Kli-
montowie odbyły się eliminacje mające na celu wyłonienie najlep-
szych uczniów z naszego Gimnazjum – okazało się, że zarówno 
w kategorii chłopców, jak i dziewcząt, najlepsi byli uczniowie, któ-
rzy pochodzą z Nawodzic i na co dzień ćwiczą pod okiem swego 
trenera, nauczyciela w Szkole Podstawowej w Nawodzicach Szcze-
pana Ewiaka. W tym miejscu trener jak i dyrekcja Szkoły składa-
ją szczególne podziękowania p. Bożenie Siudak oraz p. Januszowi 
Jaworskiemu za udostepnienie kluczy do remizy w Nawodzicach, 
gdzie dzieci i młodzież mogą na bieżąco ćwiczyć swoje umiejętno-
ści gry. Podziękowania również należą się Wójtowi Gminy Klimon-
tów za możliwość przeprowadzania sparingów w siłowni gminnej 
w Klimontowie.

Warto wspomnieć, iż Szkoła Podstawowa z Nawodzic eliminacje 
do konkursu wywalczyła już 26 października ub. r. podczas gmin-
nego turnieju tenisa stołowego, który odbył się w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klimontowie, na którym to uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej z Nawodzic, aż 9-krotnie stawali na podium.  

O przebiegu turnieju można również przeczytać na stronie in-
ternetowej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach: www.pspnawodzi-
ce.edupage.org oraz na facebooku trenera Szczepana Ewiaka, gdzie 
można zobaczyć więcej zdjęć z turniejów.

Tabela punktowa dziewczęta i chłopcy – Szkoły Podstawowe: 

Miejsce dziewczęta chłopcy

I SP Nawodzice SP Nawodzice

II SP Łoniów SP Łoniów

III SP Sulisławice  SP Kleczanów

IV SP Kleczanów SP Koprzywnica 

V SP Samborzec SP Sulisławice

VI - - - SP Samborzec

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych miejsca na podium:
•	1	miejsce	‑	SP	NAWODZICE	
•	2	miejsce	‑	SP	ŁONIÓW	
•	3	miejsce	‑	SP	KLECZANÓW

               
Tabela punktowa dziewczęta i chłopcy – Gimnazja: 

Miejsce dziewczęta chłopcy

I Gimnazjum Klimontów Gimnazjum Łoniów

II Gimnazjum Łoniów Gimnazjum Klimontów

III Gimnazjum Sulisławice Gimnazjum Sandomierz

IV Gimnazjum Samborzec Gimnazjum Sulisławice

V Gimnazjum Sandomierz Gimnzajum Samborzec

Klasyfikacja końcowa szkół gimnazjalnych miejsca na podium:
•	1	 miejsce	 Gimnazjum	 Klimontów	 (chłopcy:	 Golonka,	 Lasotka,	

dziewczęta: Grębowiec, Walica, Golonka) 
•	2	miejsce	 Gimnazjum	 Łoniów	 (chłopcy:	 Król,	 Nabrdalik,	 Paw-

łowski,  dziewczęta: Błasiak, Maj, Młyniec)
•	3	miejsce	Gimnazjum	Sandomierz	(chłopcy:	Gala,	Thu,	dziewczę-

ta: Kuśmierz, Manjak)
Wszystkim uczestnikom Dyrektor SP w  Nawodzicach Beata 

Grabek i Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie Barbara Bilska oraz trener zwycięskich szkół mgr Szcze-
pan Ewiak życzą dalszych sukcesów i są dumni ze swoich pod-
opiecznych, którzy mają ogromny talent a dzięki swojej pracy osią-
gają sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym ale również powiato-
wym i wojewódzkim.

szkoła Podstawowa z nawodzic 
i gimnazjum imienia jana Pawła ii w klimontowie 

najlePsze w Powiecie
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Na stoku w Konarach w ramach Akcji „Bezpieczne Ferie” odbyły się 1 i 8 lutego zajęcia 
nauki jazdy na nartach wraz z szkoleniami Policji z Koprzywnicy i Sandomierza i Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Zajęcia były zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z te-
renu gminy oraz z gimnazjum. W zajęciach uczestniczyło niemal 100 dzieci które uczyły 
się jeździć na nartach pod okiem instruktora, a bardziej zaawansowane dzieci i młodzież 
jeździły po stoku z opiekunem. Podczas ciepłego poczęstunku dzieci były informowane 
przez strażaków ochotników oraz policjantów o sposobach udzielania pierwszej pomo-
cy, obserwowały jak wyglądają akcje strażackie w przypadku zagrożenia na wodzie. Dzieci 
miały możliwość obejrzenia od wewnątrz samochodów strażackich oraz policyjnych. Po-
licjanci informowali dzieci jak należy zachować bezpieczeństwo na stoku. Odbyły się po-
gawędki profilaktyczne oraz zostały rozdane dzieciom odblaski. Wspólna inicjatywa Wój-
ta Gminy Klimontów, Dzielnicowego z gminy Klimontów, Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Policji w Sandomierzu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem 
ze strony uczestniczących dzieci i młodzieży. 

Na zakończenie ferii zimowych skorzystałyśmy z zaproszenia Wójta Gminy Klimon-
tów Marka Goździewskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i udaliśmy 
się 11 lutego na kulig. Trasa kuligu wiodła od Nawodzic do Rybnicy. W czasie kuligu, któ-
ry odbywał się z udziałem trzech par sań, przy czwartym stawie na polanie w Rybnicy od-
było się ognisko z pieczonymi kiełbaskami i gorącą herbatą, a przy ognisku miały miejsce 
także zabawy integracyjne na śniegu, w których uczestniczyło około 50 dzieci. 

W drodze powrotnej zapaliliśmy znicze przy pomniku Powstańców Styczniowych 
1863 r. oraz obelisku upamiętniającym słynny oddział partyzancki Jędrusie. Nasz kulig 
zakończyliśmy w świetlicy wiejskiej w Nawodzicach, gdzie panie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich przygotowały dla nas specjalne karnawałowe wypieki. Podsumowując 
kulig pragniemy podziękować wszystkim za pomysł i organizację tego przedsięwzięcia.

Natalia Pyszczek i Gabriela Sudy

„BezPieczne ferie” 
na stoku w konarach

Kulig 
z nawodzic do rybnicy


