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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień został zaproszony przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do udziału w uroczystych ob-
chodach Dnia Samorządu Terytorialnego. Spotkanie blisko 400 przedstawi-
cieli samorządów z całej Polski odbyło się 28 maja br. w ogrodach Pałacu Pre-
zydenckiego w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie, ministrowie Kancelarii 
Prezydenta, doradcy prezydenta oraz kilkuset przedstawicieli organizacji sa-
morządowych. Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości pod-
kreślał, że nowoczesne myślenie o Ojczyźnie widać w funkcjonowaniu samo-
rządu. – Tam nowoczesny patriotyzm ma wymiar lokalny i ogólnonarodowy 
– zaznaczył.

– Chyląc głowę przed samorządem polskim, chcę zakończyć wyznaniem: 
marząc – a pewnie jest to marzenie nas wszystkich – o nowoczesnym polskim 
patriotyźmie, najłatwiej wskazać na osiągnięcia tego nowoczesnego myśle-
nia o Ojczyźnie właśnie patrząc na to, jak funkcjonuje samorząd, jak reali-
zuje oczekiwania ludzi. Tam ten patriotyzm ma wymiar i lokalny, i ogólnona-
rodowy, ogólnopaństwowy. Ma wymiar jednocześnie bardzo konkretny, prze-
jawiający się jednocześnie w rozwiązywaniu realnych problemów i w sięga-
niu po wspólną symbolikę, tak jak choćby przy okazji „Majówki z Polską” – 
powiedział prezydent poczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem ustanowionym przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej dla upamiętnienia daty przeprowadzenia pierwszych 
w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, któ-
re odbyły się 27 maja 1990 roku.

SAMORZĄDOWCY
U PREZYDENTA

Na zdjęciu po lewej:
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień wręcza Prezydentowi 
Bronisławowi Komorowskiemu rzeźbioną w drewnie pamiątkę.

Na zdjęciu poniżej po lewej:
Prezydent Bronisław Komorowski wśród samorządowców.

Na zdjęciu poniżej po prawej:
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień przekazał także na ręce 
Prezydenta Komorowskiego obraz przedstawiający klimontowski klasztor 
podominikański, autorstwa Emila Dorosińskiego.

fot. Wojciech Grzedzinski – Kancelaria Prezydenta RP
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Tegoroczny IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek obchodzony był pod hasłem „Biblio-
teka ciągle w grze!” Na przypadający od 8 do 15 maja Tydzień Bibliotek Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Klimontowie przygotowała ciekawe konkursy, wycieczkę, spotkania 
oraz wystawę książek o tematyce sportowej.

Odbyło się spotkanie pracowników naszej biblioteki i filii bibliotecznych, na którym 
dyskutowaliśmy o obecnym funkcjonowaniu i dalszym rozwoju placówki, o problemach 
z jakimi się borykamy, ich próbach rozwiązania i widokach na przyszłość. Współorgani-
zowaliśmy z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie II edycję powiatowe-
go konkursu „Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej”, w którym zwycięzcą została Klau-
dia Ordon z Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Józefa Mikułowskego–Pomorskego (rela-
cja z tego wydarzenia na str. 13). Zorganizowaliśmy też wycieczkę po zabytkach Klimon-
towa. Dzieci chętnie słuchały historii naszej gminy, zwiedzały zabytki architektury sa-
kralnej i świeckiej. Pan przewodnik bardzo ciekawie opowiadał historię i życie codzien-
ne klimontowian.

„Tylko jedno serce mam,
Komuż serce swoje dam?

Dam je Tobie mamo miła
Bo w nim miłość, radość, siła.”

W Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie odbyła się 25 maja br. uroczystość 
z okazji Dnia Mamy. To szczególny dzień i wydarzenie w życiu każdego przedszkola-
ka. Dzieci w swoich grupach, wspólnie z nauczycielkami przygotowały część artystycz-
ną na którą złożyły się piosenki, układy taneczne oraz teatrzyk kukiełkowy pt. „Czerwo-
ny Kapturek”. Piękne występy dzieci były podziękowaniem mamom za ich codzienną  mi-
łość, opiekę i troskę.

Te wzruszające i niezapomniane dla mam chwile, nagradzane gromkimi brawami, za-
kończyły się płynącymi z serduszek dzieci życzeniami i kwiatkami.

MGR JOLANTA KACZMARCZYK

IX OGÓLNOPOLSKI 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

W GMINNEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ 

W KLIMONTOWIE

Działający przy bibliotece Dyskusyjny Klub Książki spotkał się 11 maja. Tematem była 
książka „Marzenia i tajemnice” Danuty Wałęsowej. Klubowicze przedstawiali swoje re-
fleksje po przeczytaniu lektury, dyskutowali, chwalili i krytykowali książkę. Z tego wzglę-
du, że panie same żyły, wychowywały dzieci i prowadziły dom w tamtych czasach to po-
kusiły się też o wspomnienia.

Finałem Tygodnia Bibliotek w naszej książnicy było rozstrzygnięcie konkursu „Moja 
Własna Książeczka”. Dzieci przygotowały piękne, kolorowe i bardzo pomysłowe książeczki 
z zachowaniem najważniejszych elementów budowy książki. Komisja konkursowa w skła-
dzie: Małgorzata Kaczmarczyk, Jadwiga Gawlik i Stanisław Sas Tarnawski wybrała 
najciekawsze prace. Zwycięzcą został Jan Bilski, uczeń klasy IV PSP w Klimontowie.

Przez cały tydzień w naszej bibliotece prezentowana była także wystawa książek o te-
matyce sportowej.

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
opublikowanej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Cykl zajęć „NA SZKLE MALOWANE”
Temat działania „NA SZKLE MALOWANE”

Cele działania:
Naszym zadaniem jest rozwijanie zdolności uczniów, dzięki czemu kształtujemy ich 

osobowość, zwiększamy szansę powodzenia w szkole i życiu. Zajęcia plastyczne, które 
prowadzimy doskonale wpływają na rozwój umiejętności artystycznych naszych uczniów.

Twórczość plastyczna dzieci wiąże się z ich aktywnością. W wychowaniu dzieci pla-
styka jest dziedziną wpływów wychowawczych obejmujących całą osobowość dziecka. 
Praca umysłowa dzieci w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia plastyczne są niewer-
balnym środkiem poznawania rzeczywistości i komunikowania się z innymi. „Malowa-
niu na szkle” towarzyszy szerokie tło emocjonalne, dające dzieciom wiele radości i zado-
wolenia. Wytwór plastyczny dziecka na naszych zajęciach warsztatowych jest indywidual-
nym, osobistym wyrazem jego zainteresowań, myśli i przeżyć. Rozwija swoją wyobraźnię 
i pomysłowość, staje się bardziej samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie w róż-
nych sytuacjach, wykazuje się inicjatywą w działaniu. Udział w warsztatach plastycznych 
„Malowane na szkle” wyzwala wśród uczestniczących pozytywne emocje, mobilizuje do 
twórczego działania oraz rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, swoją pasję jaką 
jest malowanie na szkle chcę przekazać moim uczniom. Zajęcia odbywają się cyklicznie.

Celem  głównym zajęć jest:
• rozwijanie uzdolnień, zainteresowań artystycznych oraz wrażliwości estetycznej pobu-

dzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności i zdolności
• ekspresja przez sztukę,
• terapia,
• rozwijanie innowacji,
• promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych oraz 

wystawach.
Warsztaty plastyczne „Malowane na szkle” prowadzimy cyklicznie, cieszą się one 

dużą popularnością. Dbamy o rozwój zdolności i zainteresowań naszych uczniów. Zaję-
cia takie organizujemy również przy okazji szeregu imprez szkolnych. Prowadząc malar-
skie zajęcia z dziećmi prezentujemy prace zaproszonym gościom. Organizujemy również 
wystawy malarskie. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych związanych 
z różnorodną tematyką. Odnoszą sukcesy zarówno na szczeblu gminy, powiatu, jak i woje-
wództwa. Wspólnie z zaprzyjaźnionym malarzem artystą przybliżamy dzieciom świat wi-
dziany oczyma artysty. Malując na szkle używamy farb Window colors. Nasi mali arty-
ści uwielbiają malować świat owadów, kwiatów. Obrazy te są piękne, godne uwagi – „ba-
wimy się kolorem”.

ANNA BZDURA, MAŁGORZATA ZARODA

PRZEDSZKOLAKI 
W DNIU ŚWIĘTA MAMY
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Tegoroczne gminne obcho-
dy 221 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja miały 

wyjątkowy charakter i odbyły się 
w Nawodzicach. Rozpoczęły się 
uroczystą mszą św., której prze-
wodniczył ks. Henryk Hendzel 
– proboszcz klimontowskiej para-
fii, a zarazem kapelan strażaków 
z naszej gminy. W uroczystościach 
udział wzięły liczne poczty sztan-
darowe jednostek OSP, szkół, or-
ganizacji i stowarzyszeń. Po prze-
cięciu wstęgi ks. Hendzel poświę-
cił wyremontowany budynek świe-
tlicy wiejskiej oraz samochód stra-
żacki przekazany przez Wójta 
Gminy Ryszarda Bienia na ręce 
naczelnika OSP Nawodzice Ro-
berta Orłowskiego. Tuż przy wy-
remontowanej świetlicy wybudo-
wana została muszla koncertowa, 
plac zabaw dla dzieci, miejsce na 
przygotowanie grilla.

Po przemówieniu Wójta Gmi-
ny, w trakcie którego podzięko-
wał wszystkim, którzy przyczy-
nili się do odnowy świetlicy, za-
służeni strażacy z gminy Klimon-
tów w przeddzień swojego świę-
ta otrzymali medale i odznaczenia 
z rąk druha Waldemara Marusz-
czaka i Wójta Gminy. Program 
artystyczny nawiązujący do tak 
ważnego wydarzenia, jakim było 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 
przedstawiły dzieci ze szkoły pod-
stawowej w Nawodzicach.

W Konarach wojska rosyj-
skie i austro–węgier-
skie stoczyły od 16 do 

23 maja 1915. krwawą bitwę, zapa-
miętaną jako Bitwa pod Konarami. 
Bohaterów sprzed 97 lat wspomi-
naliśmy podczas uroczystości, któ-
re odbyły się w niedzielę 13 maja 
br. Rozpoczęły się one od koncer-
tów pieśni patriotycznych w wyko-
naniu zespołu Wiarus i dziewcząt 
uczestniczących w zajęciach mu-
zycznych w GOK. Mszę św. w in-
tencji poległych i walczących o na-
szą wolność i niepodległość od-
prawił proboszcz parafii Olbie-
rzowice ks. kanonik Andrzej Te-
per. Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrał Wójt Gmi-
ny Klimontów Ryszard Bień oraz 
przybyli goście, a wśród nich po-
słowie: Marzena Okła–Drewno-
wicz, Krzysztof Lipiec i Jarosław 
Rusiecki oraz radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Wojciech Borzęcki. 
Wszyscy podkreślali, że nie wol-
no zapominać o tym, że wolność 
i niepodległość dana jest raz i na 
zawsze – trzeba ją pielęgnować 
i o nią dbać już od dziecka. Wójt 
Ryszard Bień podkreślił, że wyda-
rzenia takie jak to, to żywa lekcja 
historii dla najmłodszych, a także 
dla nas wszystkich. Po przemówie-
niach przy dźwiękach werbla de-
legacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów przed pomnikiem legio-
nistów. Salwę honorową na cześć 
poległych oddała Chorągiew Ry-
cerstwa Ziemi Staszowskiej.

Ogromne zainteresowanie 
wśród zebranych osób wzbudziły 
pokazy umiejętności w wykonaniu 
Kieleckiego Ochotniczego Szwa-
dronu Kawalerii im. XII Pułku 
Ułanów Wileńskich. Zaprezento-

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI I STRAŻAKÓW

wali oni m.in. cięcia szablą, wła-
danie lancą oraz efektowną szarżę 
ułańską. W biegu szlakiem I Ka-
drowej młodzieżowych drużyn po-
żarniczych zwyciężył Mateusz 
Raban przed Adrianem Smyklem 
i Piotrem Rozmysłowskim. Me-
dale i puchary wręczali Wójt Ry-
szard Bień i dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Konarach Renata Ja-
niuk–Sierant. Kieleccy Ułani zor-

ganizowali również kilka atrak-
cji dla najmłodszych, którzy mo-
gli pojeździć konno, przymierzyć 
stroje ułańskie, jak i współczesne 
maski przeciwgazowe i kombine-
zony przeciwchemiczne. Całość 
zakończył koncert w wykonaniu 
dziewcząt uczestniczących w za-
jęciach muzycznych w GOK, a na-
stępnie wszyscy bawili się w trak-
cie konarskiej majówki.

GMINNE OBCHODY 
ROCZNICY BITWY
POD KONARAMI
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Od 21 maja do 25 maja br. został zorganizowany wyjazd 
na „Zieloną Szkołę” do Poronina, w którym udział wzię-
li uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimonto-
wie im. Jerzego Ossolińskiego – 25 uczniów pod opieką na-
uczycieli: mgr Joanny Brzyszcz wraz z mgr Barbarą Czu-
ją oraz mgr Alicją Szemraj.

„Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą wy-
poczynku, a dla wszystkich stanowią okazję do poznania 
tego, co nas otacza, uczenia się życia w grupie, odkrywania 
nowych pasji. Dają one ogromne możliwości także nauczy-
cielom. Stwarzają sposobność lepszego poznawania potrzeb 
i możliwości uczniów. Celem prawidłowej organizacji poby-
tu dziecka na zielonej szkole jest dobra współpraca nauczy-
ciela z rodzicami. Na rodzicach ciąży obowiązek finansowe-
go zabezpieczenia, odpowiedniego wyposażenia dzieci oraz 
przygotowania ich do wyjazdu.

Program był bardzo bogaty. Obejmował liczne wyciecz-
ki, spacery, konkursy, dyskoteki, ognisko, jak również za-
jęcia dydaktyczne. Podczas pobytu byliśmy też w Dolinie 
Kościeliskiej. Dolina Kościeliska jest drugą co do wielkości 
doliną po polskiej stronie Tatr – pod tym względem ustępu-
je miejsca jedynie Dolinie Chochołowskiej. Ta dolina, któ-
ra rozpościera się od podnóża Tatr aż po ich grzbiet, ma 9 
km długości i ok. 27 km obwodu, co daje powierzchnię 35 
km2. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Dolina Kościeliska 
jest prawdziwym arcydziełem Matki Natury. Przez dolną jej 
część przepływa Potok Kościeliski, a górną tworzą krysta-
liczne skały o zbójnickich kształtach i nazwach. Znajdując 
się w Dolinie Kościeliskiej przy drewnianym mostku skrę-
ciliśmy w czarny szlak turystyczny do Jaskini Mroźnej. Stąd 
już tylko około 20 minut drogi do jaskini cały czas pod górkę 
po śliskich kamieniach i głazach. Wycieczka po korytarzach 
jaskini trwała około 40 min., a wydawała się być bardzo dłu-
uuga. Jaskinia Mroźna składa się z jednego, jednokierunko-

wego korytarza, nie posiada żadnych odgałęzień. Pierwsze 8 
metrów to sztuczny korytarz i dopiero po tym odcinku moż-
na podziwiać prawdziwe piękno skał. Jest ona oświetlona na 
całej swojej długości. Ważne, by mieć ze sobą ciepłą kurtkę, 
bo jest tam około 4 stopni C. Dla ułatwienia poruszania się 
po korytarzach, zostały wykonane skalne schody oraz porę-
cze pomocne przy wchodzeniu do góry. Trzeba uważnie pa-
trzeć pod nogi, bo jest tam ślisko, gdzieniegdzie można spo-
tkać małe kałuże wody. Atrakcją było także przechodzenie 
pod nisko położonymi, wyżłobionymi otworami skalnymi, 
pod którymi trzeba przejść kucając, na czworaka, a jeśli ktoś 
jest wyższy, to nawet trzeba się czołgać.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy Sanktuarium na 
Krzeptówkach, miejsce kultu maryjnego, które bardzo moc-
no związane jest z osobą Jana Pawła II. Sanktuarium po-
wstało jako votum za ocalenie życia Karola Wojtyły po za-
machu 13 maja 1981 roku. Na jego terenie znajdują się dwa 
pomniki Jana Pawła II oraz przeniesiono tam ołtarz, przy 
którym Jan Paweł II odprawił mszę św. w Zakopanem pod 
Krokwią 6 czerwca 1997 r. Miejsce to stało się celem wie-
lu pielgrzymek i centrum modlitw o beatyfikację Jana Paw-
ła II.

Odbyły się także dwa wyjazdy do Szaflar, gdzie ucznio-
wie mogli skorzystać z kąpieli w wysoko zmineralizowa-
nych wodach termalnych o temperaturze od 30 do 38 stop-
ni C, trzytorowej zjeżdżalni, która cieszyła się dużym powo-
dzeniem, siatki do wspinaczki oraz innych atrakcji znajdują-
cych się na terenie basenów termalnych.

Byliśmy również na Gubałówce, która jest jednym 
z głównych celów wycieczek wielu turystów, przyjeżdżają-
cych do Zakopanego. Wyjechaliśmy tam koleją liniowo-te-
renową. Komfortowy wagon z przeszklonym dachem umoż-
liwił w całej pełni podziwianie najpiękniejszej części pa-
noramy Tatr. Znajduje się tu wiele ścieżek rowerowych, jak 

„ZIELONA SZKOŁA” W GÓRACH
i szlaków pieszych. Swoisty urok mają domki góralskie oraz 
stylowa drewniana kaplica.

Kolejnym miejscem, które zwiedziliśmy była Wielka 
Krokiew. Jest to największa skocznia narciarska w Polsce. 
Odbywają się na niej zawody najważniejszego cyklu w sko-
kach narciarskich – Pucharu Świata. Trybuny Wielkiej Kro-
kwi mogą pomieścić 50 tys. osób. Uczniowie mieli możli-
wość poczuć się kibicami.

Spacerowaliśmy również po Krupówkach. Krupówki są 
reprezentacyjną ulicą w Zakopanym położoną w centrum 
miasta. Wzdłuż nich znajduje się wiele sklepów, restauracji, 
poczta, gdzie wysyłaliśmy pocztówki. Można tam skorzy-
stać z takich atrakcji jak przejażdżka dorożką, zdjęcie z mi-
siem.

W drodze powrotnej odbyliśmy rejs statkiem „Biała 
Dama” po Jeziorze Czorsztyńskim. Podczas rejsu podziwia-
liśmy malownicze ruiny zamku czorsztyńskiego oraz na po-
łudniowym krańcu jeziora zamek w Niedzicy, który jest naj-
cenniejszym przykładem architektury obronnej w Polsce.

Mieszkaliśmy w uroczym ośrodku „Limba” w Poro-
ninie. Do dyspozycji mieliśmy: pokoje z łazienką i tv, sza-
łas, grill, bilard, ping pong, gry zręcznościowe, wyciecz-
kę z przewodnikiem, plac zabaw dla dzieci -huśtawki, zjeż-
dżalnię, boisko do koszykówki, piłki nożnej oraz wyśmie-
nite obiady i wspaniały stół szwedzki. Nie brakowało zajęć 
sportowych: rozgrywek i różnych gier w salonie gier. Każdy 
wieczór był równie ciekawy: odbyły się dyskoteka, ognisko 
z wyborem miss i mister zielonej szkoły.

„Zielona Szkoła” była lekcją samodzielności i praw-
dziwą szkołą „życia”, którą uczniowie zaliczyli na szóstkę. 
Wszyscy wrócili radośni, zadowoleni i oczekują na kolejny 
wyjazd na zieloną szkołę.

SPONSORZY:
• Longin Bokwa – prezes Kopalni Dolomitu Spółka Akcyj-

na w Sandomierzu;
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych w Klimontowie;
• Tomasz Luzak – właściciel firmy KAMYK.

Z inicjatywy Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bie-
nia, ks. proboszcza Henryka Hendzla oraz jednostki OSP 
Klimontów odbył się 21 kwietnia br. Rajd Rowerowy im. 
Jana Pawła II. 

Blisko 50-osobowa grupa rowerzystów po wspólnej mo-
dlitwie przed kościołem parafialnym z byłym proboszczem 
parafii pw. św. Józefa ks. infułatem Adamem Nowakiem 
wyruszyła w trasę liczącą ok. 40 km. Miejscem docelowym 
tegorocznego rajdu było Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia w Bogorii, gdzie kustosz ks. Andrzej Wierzbicki 
przedstawił przybyłym cyklistom historię świątyni. Szlak 
rajdu wiódł widokowymi trasami m.in. przez miejscowo-
ści Olbierzowice, Witowice, Pęcławice, Szczeglice, Domo-
radzice, Konary.

RAJD 
ROWEROWY
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Piąty już happening „Bezpieczna Szkoła”, którego or-
ganizatorem było Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie, a koordynatorami nauczyciele: Barbara 
Bzdyra, Bożena Chłodnicka i Monika Cichoń odbył się 
1 czerwca br. Patronat honorowy nad happeningiem objęła 
Świętokrzyska Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień.

Hasło przewodnie tegorocznego happeningu brzmia-
ło ,,Piękne życie bez nałogów”. Celem nadrzędnym na-
szych działań była poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów 
w szkole oraz w środowisku lokalnym, a także nauczenie 
naszych wychowanków przyjmowania postawy asertywnej 
wobec zachowań dysfunkcyjnych. Spotkanie promowało 
postawę człowieka otwartego na świat, świadomego istnie-
jących zagrożeń cywilizacyjnych, silnego i zdrowego, od-
powiedzialnego za siebie i innych oraz przeciwstawiającego 
się zachowaniom negatywnym. Problem nałogów nie jest 
nam obojętny, dlatego zaakcentowaliśmy go czerwonym 
kolorem swojego stroju, który był strojem obowiązującym.

Happening zaszczycili swoją obecnością uczniowie, na-
uczyciele oraz dyrektorzy ze wszystkie szkół z terenu naszej 
gminy, władze lokalne, przedstawiciele instytucji współpra-
cujących z naszą szkołą, straż, policja, rodzice oraz wszy-
scy zainteresowani mieszkańcy. Happening krótkim prze-
mówieniem otworzyła dyrektor Magorzata Kordyka. Im-
preza była prowadzona przez uczniów naszego Gimnazjum, 
którzy przygotowali krótki program artystyczny, przybliża-
jąc idę happeningu i zasadność jego organizowania, a ze-
spół szkolnych cheerladerek jak zawsze dostarczył miłych 
wrażeń publiczności. W programie wzięli udział również 
uczniowie z innych szkół, za co jesteśmy, jako organiza-
torzy, ogromnie wdzięczni, tym bardziej, że pogoda spła-
tała figla. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wystąpili w kilku 
układach tanecznych, a wychowankowie Szkoły Podstawo-

wej w Konarach przedstawili krótką scenkę profilaktycz-
ną z morałem. Wszystkie występy bardzo podobały się pu-
bliczności, czego wyrazem były gromkie brawa. Nie mniej-
szym zainteresowaniem cieszył się taneczny występ przed-
szkolaków z Samorządowego Przedszkola w Klimontowie.

Co roku podczas happeningu wręczane są nagrody 
uczestnikom konkursu, który zawsze towarzyszy impre-
zie. W tym roku był to konkurs na najciekawszą prezenta-
cje multimedialną pt. „Jak piękne może być życie bez nało-
gów” oraz plakat na logo „Bezpieczna szkoła”. Do konkur-
su zgłoszono 25 prac plastycznych i 6 prezentacji multime-
dialnych. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z  
Goźlic, Klimontowa, Konar, Nawodzic, Ossolina oraz Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie i Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Nawrocka, 
Elżbieta Mazur i Edyta Lesiak–Nawrocka wyłoniła lau-
reatów konkursu. 

W konkursie plastycznym na logo „Bezpieczna Szkoła” 
wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Siudak i Łukasz Bie-
niek ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, Katarzyna 
Puto – uczennica z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Angelika Kordy-
ka – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

W kategorii Szkoła Podstawowa kl. I–III pierwsze miej-
sce zdobyła Joanna Jońca, uczennica kl. III SP w Kona-
rach, a kolejne – Małgorzata Maciąg, uczennica kl. III SP 
w Konarach oraz ex aequo Martyna Kordyka, uczennica 
kl. III i Julia Gorycka, uczennica kl. III SP w Goźlicach.

W kategorii Szkoła Podstawowa kl. IV–VI pierwsze  
miejsce – Klaudia Wójcie, kl. V SP w Ossolinie, a następ-
ne - Sylwia Osuch, kl. V SP w Ossolinie i Agata Bernyś, 
kl. VI SP w Nawodzicach.

W kategorii Gimnazjum: I miejsce – Joanna Leśniew-
ska, uczennica kl. II, II miejsce ex aequo Magdalena Psich, 

V HAPPENING ,,BEZPIECZNA SZKOŁA”
uczennica kl II oraz Aleksandra Rycombel, uczennica kl. 
III oraz III miejsce – Kinga Wianka, uczennica kl. III.

W kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna: I miejsce – 
Anna Bokwa, uczennica kl. I, a kolejne – Mateusz Bara, 
uczeń kl. II oraz Paulina Kurkiewicz, uczennica kl. III.

Wszyscy nagrodzeni są uczniami Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimon-
towie.

W tym roku również odbył się konkurs na prezenta-
cję multimedialną pt. ,,Jak piękne może być życie bez na-
łogów”. W kategorii Szkół Podstawowych pierwsze miej-
sce zdobył Jakub Szczur, kl. III SP w Konarach, a drugie 
i trzecie – Paulina Luzak oraz Ewa Pawlak z kl. VI PSP 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

W kategorii Gimnazjum kolejne miejsca zdobyli: Ali-
cja Cicho (kl. I), Maria Dobko (kl. II) i Karol Pyśniak 
(kl. III).

Nagrody pocieszenia otrzymali: Agnieszka Florys 
z PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, Kinga 
Niezgoda, Maciej Miłek, Aleksandra Szemraj i Patryk 
Konecki – wszyscy ze SP w Goźlicach.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród dyrek-
tor Małgorzata Kordyka przekazała wszystkim, którzy 
wsparli naszą akcję certyfikaty uczestnictwa i wręczyła pa-
miątkowe statuetki. Chcemy serdecznie podziękować spon-
sorom: Mieczysławowi Cichoniowi – F.H.U ,,VICTOR”, 
Bogdanowi Maciągowi – F.H ,,Lider”, Pawłowi Kubiko-
wi – F.H.U ,,MATRIX”, Leszkowi Skibińskiemu – Pie-
karnia i Cukiernia, Krzysztofowi Furmankowi – sklep 
,,MINI MARKET”, Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i wszystkim ludziom dobrej woli, 
bez których happening by się nie odbył. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy czynnie włączyli się w akcję i byli aktywnymi 
jej uczestnikami. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

M.C, B.B, B.CH.

fot. K. Koseła fot. Z. Nowakowski

Wójt Gminy Klimontów 
zaprasza 

na
uroczyste otwarcie 

sezonu na Kąpielisku 
w Szymanowicach 

w sobotę 23 czerwca 2012 r.
w godzinach 17:30–1:00

Organizatorzy przewidują niespodzianki
„Nocy Świętojanskiej”

Gminny Ośrodek Kultury, 

LKS Klimontowianka w Klimontowie 

oraz Komitet Organizacyjny Akcji 

„Podaruj dzieciom wakacje” 
zaprasza 8 lipca 2012 r. 

na XVII edycję akcji 

mającej na celu organizację letniego 

wypoczynku dla dzieci



GŁOS KLIMONTOWA6

To nie utopijna wizja szklanych domów – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie posiada długo wycze-
kiwaną, nowoczesną salę gimnastyczną. Nowy obiekt zo-
stał uroczyście oddany do użytku 28 marca 2012 roku.

W nowym skrzydle szkoły znajduje się sala gimnastycz-
na z tarasem widokowym, dwie salki do ćwiczeń fitness, 
szatnie wraz z prysznicami, pięć przestronnych sal lekcyj-
nych, pomieszczenie sekretariatu szkoły oraz gabinety dy-
rektorskie. Inwestycja znacznie przyczyniła się do poprawy 
warunków nauki i jakości kształcenia naszych uczniów. Do 
tej pory szkoła borykała się z brakiem sali gimnastycznej, 
dlatego zajęcia z wychowania fizycznego nie mogły odby-
wać się w odpowiedni sposób. Teraz jest inaczej, na sali tęt-
ni życie. Jak miło jest usłyszeć dźwięk gwizdka oraz rado-
sne okrzyki naszych uczniów, którzy mogą nareszcie roz-
wijać swoje sportowe pasje, uczyć się zdrowej rywalizacji, 
a także zachowań fair play. Uczniowie z Klimontowa mają 
w końcu takie same warunki jak ich rówieśnicy z Sando-
mierza czy Opatowa i mogą rozwinąć swoje skrzydła osią-
gając nie tylko sukcesy sportowe.

Dzień 17 kwietnia 2012 roku zapisał się w kartach hi-
storii ZSP jako szczególnie podniosłe oraz ważne wydarze-
nie. Szkołom wchodzącym w skład Zespołu nadano imię 
św. Urszuli Ledóchowskiej. Poświęcenia pamiątkowej ta-
blicy oraz sztandaru ufundowanego przez nauczycieli, ro-

WIELKIE ZMIANY 
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

dziców, pracowników szkoły dokonał ks. biskup Krzysz-
tof Nitkiewicz, który wyraził zadowolenie, że młodzi lu-
dzie obrali sobie na patronkę osobę będącą „arcydziełem 
Ducha Świętego”. W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz wojewódzkich, oświatowych i samorządowych. 
Pośród zaproszonych gości były przedstawicielki rodu Le-
dóchowskich oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Urszula-
nek Serca Jezusa Konającego.

Pomysł obrania za patronkę założycielki Zgromadze-
nia narodził się niedługo po tym, gdy została kanonizowa-
na przez papieża Jana Pawła II w maju 2003 roku. Wybra-
na przez nas patronka to wybitna Polka i Europejka, wzór 
patriotki oraz pedagoga, niestrudzona ambasadorka pol-
skości, wielka wychowawczyni i misjonarka. Matka Urszu-
la może być wzorem dla wszystkich: nauczycieli, wycho-
wawców, a także uczniów i ich rodziców. Bogactwo serca 
i osobowość św. Urszuli pozwala czerpać każdemu z jej ży-
cia: mądrość, wytrwałość, poświęcenie, troskę o człowie-
ka, zwłaszcza młodego, miłość do Ojczyzny, pogodę ducha. 

„Widziałem szkołę wiejską
zbudowaną według nowych planów.
Były tam sale tak piękne, że każde dziecko
biegło do nich z najwyższą uciechą.”

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Szczególnym wymiarem aktualności systemu wychowania 
Urszuli Ledóchowskiej jest uderzająca zbieżność jej myśle-
nia z nauczaniem Jana Pawła II, który nazywał ją „apostoł-
ką nowej ewangelizacji dającą swoim życiem i działaniem 
dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twór-
cza i skuteczna”.

Matka Urszula związana jest także z klimontowską zie-
mią poprzez swych wielkich przodków, którzy wnieśli nie-
zwykle cenny wkład w rozwój miejscowości. Jej prapra-
dziadek, wojewoda czernichowski Franciszek ufundował 
wyposażenie do kościoła parafialnego, w którym widnie-
je jego herb oraz epitafium. Pradziadek Antoni, poseł na 
Sejm Czteroletni spoczywa w podziemiach klimontow-
skiej fary. Natomiast dziadek św. Urszuli – Ignacy, uczest-
nik powstania listopadowego – zakończył życie jako rezy-
dent w Klasztorze Dominikanów i tutaj został pochowany. 
W Górkach Klimontowskich w 1822 roku urodził się stryj 
Urszuli – Mieczysław Ledóchowski, arcybiskup gnieźnień-
sko–poznański, kardynał, więzień pruski, a jego brat Julian 
w połowie XIX wieku rozbudował stary pałac Zbigniewa 
Ossolińskiego.

Dlatego nasza patronka mająca swe korzenie w Klimon-
towie jest nam szczególnie bliska. Jej wychowawczy cha-
ryzmat stanowi dla nas nauczycieli wzór modelujący nasze 
działania pedagogiczne.          URSZULA ADAMUS

Henryk Kosmaciński

OJCIEC ŚWIĘTY
Oblicze dobroci
promienie wieczności
żar wszelkiej radości
morze życzliwości
Wskazywał drogę 
i sam nią kroczył
na mędrców świata
często się boczył
zrobił dla świata 
dużo dobrego
wskazywał cel życia
człowieka każdego
zbliżył od wieków
zwaśnione strony
niech trud ten będzie
dlań nagrodzony
Z góry obejrzał 
całą już ziemię
i coraz bardziej
kochał swe plemię
Lgnęły do niego 
biali i czarni
o on się cieszył
z licznej owczarni
Skruszył „betony”
rozwalił mury
jego głos leciał
wysoko w chmury
Widział w każdym 
dobroć człowieka
wskazywał często
że czas ucieka
Wyszedł z Wadowic
trafił do Rzymu
Świat winien za to 
być wdzięczny jemu
Weźmy do serca
jego przesłania
On już się dzisiaj
z nieba nam kłania.
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W odnowionym budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbył się 28 kwietnia br. chary-
tatywny koncert na rzecz klimontowskiego klasztoru podominikańskiego.

Pierwsza na scenie wystąpiła Agnieszka Bednarska, a gwiazdą wieczoru był zespół 
Pectus z nowym wokalistą Filipem Moniuszko. Pomysłodawczyniami i organizatorkami 
tego wydarzenia były Ola Mazur i Klaudia Nowak. Młode licealistki poinformowały, że 
udało im się sprzedać ponad 110 biletów. 

Sędziwa i przepiękna Ziemia Sandomierska, spowita on-
giś wiekową lipową aleją, z której już tylko kilka drzew zo-
stało „z przepychu dawnych pióropuszy” lecz ten romański 
cudny kościół do łez mnie może jeszcze wzruszyć i zadziwić. 
Niewątpliwie tylko zachwycać nas może przepiękny romań-
ski kościół Wniebowzięcia Marii Panny, wzniesiony przez 
Piotra Dunina w 1134 roku, za panowania Bolesława Krzy-
woustego. W budowli tego kościoła można odróżnić czte-
ry style budowlane, a mianowicie: romański – nawa główna, 
gotycki – prezbiterium, barokowy – nawy boczne i zakrystia 
oraz renesansowy – kruchta wejściowa do kościoła.

Pierwotna nazwa wioski to Goślice, którą w średniowie-
czu zmieniono na Goźlice, które terytorialnie należały i na-
leżą do gminy Klimontów. Kraina Łysogórska to dzisiejsza 
Kraina Świętokrzyska umiłowana przez bogów: Śwista, Po-
świta, Ładę i Pogodę. W górach od zawsze wydobywano 
krzemień i rudy żelaza, zaś zbocza zaczęto zagospodarowy-
wać pod rolnictwo. Takim właśnie terenem stała się wyży-
na wschodnia Łysogór, nazwana później Wyżną Kielecko–
–Opatowsko–Sandomierską.

Ziemia Sandomierska bogata jest przez wiele zabytko-
wych kościołów, kaplic, figur przydrożnych, jak również za-
bytków świeckich: ruin zamków, pałaców i dworków. Naj-
starsze obiekty budowlane na początku państwa polskiego to 
kościoły. Najpierw budowano osady, a w nich kaplice drew-

Po ponad godzinnym koncercie artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Bień serdecznie podziękował zespołowi Pectus za bezinte-
resowną pomoc okazywaną na rzecz klasztoru i wręczył im statuetkę „Klimontowskiej 
Victorii”. Gorące podziękowania za okazaną pomoc złożyły również organizatorki kon-
certu – równocześnie przekazując na ręce wokalisty pamiątkową statuetkę. Nie mogło 
zabraknąć oczywiście podziękowań od ks. Czesława Gumieniaka – rektora klasztoru 
podominikańskiego. 

Tuż po koncercie jeden z członków zespołu Pectus poprowadził licytację obrazu 
klasztoru podominikańskiego. Obraz przekazał autor Emil Dorosiński, a aukcję wygrał 
Mirosław Kwapiński.

KONCERT

ROMAŃSKA PERŁA
niane, a dopiero w XI wieku zaczęto budować obiekty  mu-
rowane. Wzmiankowane w dokumentach obiekty z tamtych 
lat to kościoły murowane w XII i XIII wieku, mianowicie: 
klasztor pocysterski w Koprzywnicy, w Goźlicach, we Wło-
stowie, kolegiata w Opatowie oraz kościół św. Jakuba w San-
domierzu, ponadto nieistniejący kościół św. Piotra nieopo-
dal Collegium Gostomianum i kolegiata – obecnie gotycka 
katedra – wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego w Sando-
mierzu. Wokół tych pięknych obiektów sakralnych rozbudo-
wały się osady miejskie i wiejskie niszczone przez najazdy 
tatarskie i szwedzkie.

Goźlice były miejscem bitwy polsko–tatarskiej w XIII 
wieku, a najeźdźcami były połączone siły, składające się 
z Tatarów, Litwinów i wojsk księcia halickiego Lwa. Przy 
drodze z Goźlic do Wilkowic i Ossolina znajduje się ka-
mienny słup – cokół lekko pochylony, upamiętniający kur-
han, pod którym złożono rycerzy tamtej bitwy.

W polu głównym wielkiego ołtarza znajdował się krzyż 
z wizerunkiem Pana Jezusa, który później przeniesiony zo-
stał do bocznej kaplicy, a w jego miejsce został umieszczo-
ny obraz pędzla Wojciecha Gersona, przedstawiający scenę 
Wniebowzięcia Marii Panny. Wojciech Gerson (1831–1901) 
to malarz, pejzażysta, przedstawiciel realizmu, historyk 
sztuki i pedagog. Profesor w warszawskiej klasie rysunko-
wej. Był profesorem takich wybitnych malarzy polskich jak 

Józef Chełmoński i Leon Wyczółkowki, Władysław Podko-
wiński, Ludomir Benedyktowicz – dziadek Mirosława Be-
nedyktowicza słynnego artysty – plastyka i wykładowcy na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pod koniec XVIII wieku w Goźlicach znajdowało się 
bractwo OO Bernardynów, które później wróciło do Krako-
wa, pozostawiając po sobie w kościele obraz przedstawiają-
cy św. Annę i małą Maryję. Inny klejnot w kościele w Goźli-
cach to nagrobek Hieronima Ossolińskiego, dłuta wybitnego 
artysty włoskiego Santti Guciego z 1575/6 roku. Leżąca ka-
mienna postać rycerza przedstawia Hieronima Ossolińskie-
go, wykonaną w stylu późnorenesansowym. Państwo Maria 
i Piotr Sztynder, właściciele majątku ziemskiego w Krobieli-
cach, ufundowali do kościoła w Goźlicach piękny kryształo-
wy żyrandol, który oświetla wnętrze wyjątkowo uroczej ro-
mańskiej świątyni.

W późnorenesansowej kaplicy z posrebrzonymi okucia-
mi, znajduje się duży krzyż barokowy z wizerunkiem Zba-
wiciela, który wcześniej widniał w centrum głównego ołta-
rza, zaś obecnie jest centralnym klejnotem tej oryginalnej 
bocznej kaplicy wzniesionej po lewej stronie romantycznego 
kościoła w Goźlicach.      OPR. ST. SAS TARNAWSKI

Ołtarz Wniebowzięcia NMP – fot. Bogdan Bulira

Kościół romański w Goźlicach – fot. Bogdan Bulira
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Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie obchodziła 3 czerwca br. jubileusz 100 le-
cia istnienia. Jubileusz rozpoczął się od uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ordy-
nariusza diecezji sandomierskiej ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W trakcie nabożeń-
stwa biskup poświęcił nowy sztandar dla klimontowskiej jednostki OSP. „Na płacie tego 
sztandaru obok wizerunku patrona strażaków – św. Floriana, umieściliśmy cudami słyną-
cy wizerunek Matki Bożej Różańcowej w ikonie włodzimierskiej, przywieziony z wypraw 
moskiewskich przez założyciela Klimontowa, Jana Zbigniewa Ossolińskiego i podarowa-
ny dominikanom z klimontowskiego konwentu klasztornego. Pragniemy pod opieką Matki 
Bożej Różańcowej i św. Floriana bezpiecznie nieść pomoc potrzebującym zgodnie ze stra-
żacką zasadą: »Bogu i Ojczyźnie na chwałę, ludziom na pożytek«” – mówił dh Mirosław 
Kwapiński.

Po mszy św. strażacki korowód z orkiestrą przeszedł ulicami Klimontowa na stadion 
sportowy, gdzie miała miejsce część oficjalna uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Zbigniew Muszczak, Wice-
prezes ZW ZOSP RP w Kielcach dh Bolesław Gradziński, z-ca Komendanta Powiatowe-
go PSP w Sandomierzu dh Adam Czajka, Komendanta Powiatowy PSP z Ostrowca Św. 
dh Wiesław Cisek oraz Komendant Powiatowy PSP z Lipska dh Janusz Szylar. Przy-
byli także: Kapelan Krajowy Strażaków mł. bryg. ks. dr Jan Krynicki, dyrektor Biura 
Zarządu Wojewódzkiego dh Ryszard Januszek, wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP 
w Sandomierzu dh Waldemar Maruszczak, Komendant Powiatowy Policji w Sandomie-
rzu insp. Zbigniew Kotarski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego ŚUW w Kielcach Andrzej Martoś, a także Kazimierz Kotowski – członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, Przemysław Siejczuk z Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego, Burmistrz Koprzywnicy Andrzej Jońca, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Jan Rę-
bacz z radnymi gminy Klimontów. 

Uroczystość uświetniały swoją obecnością: Kompania Honorowa OSP z Woli Morawic-
kiej, Orkiestra Strażacka ze Skalbmierza oraz liczne poczty sztandarowe jednostek OSP 
z Bogorii, Obrazowa, Maruszowa, Stobiernej, Łoniowa, Nawodzic, Pokrzywianki, Łago-
wa, Konar, Woli Morawickiej, Koprzywnicy i Samborca, Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, LKS Klimontowianki i Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie. Honorowy Patronat nad uroczystością Jubileuszu objęli Prezes ZG 
ZOSP RP Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Le-
śniakiewicz.

Po zdaniu meldunku i wciągnięciu flagi państwowej na maszt historię klimontowskiej 
jednostki OSP przedstawił jej prezes dh Andrzej Sośniak, po czym nastąpiła ceremonia 
przekazania nowego sztandaru dla strażaków. Po zaprezentowaniu sztandaru zostały wrę-
czone Złote Znaki Związku OSP RP dla jednostki OSP Klimontów i dla dh Mariana Ko-
chanka, medal honorowy im. Bolesława Chomicza dla dh Adolfa Cichonia, złote, srebrne 
i brązowe medale Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki Wzorowego Strażaka.

Druh Bolesław Gradziński podkreślił, że klimontowska jednostka zajmuje pierwsze 
miejsce w naszym województwie pod względem wyjazdów, dodając że to bardzo dobra, 
mobilna jednostka. Strażacy z Klimontowa posiadają wiele cennego sprzętu, wśród którego 
znajdują się ciężkie samochody gaśnicze, samochód ratownictwa drogowego z wyposaże-
niem umożliwiającym udzielenie szybkiej pomocy dla osób uwięzionych w samochodach, 
łodzie motorowe, sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Jednost-
ka OSP z Klimontowa liczy blisko 100 członków.

Ok. godz. 17 rozpoczęła się część artystyczna. Po koncercie orkiestry strażackiej ze 
Skalbmierza na scenie wystąpił zespół Digress z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
Koncert życzeń dla strażaków przygotowała młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie. Na scenie zaprezentowały się również dziewczęta z zespołu Fahren-
heit. Przy dźwiękach strażackiej syreny na scenie pojawił się Ochotniczy Zespół Strażac-
ki, który zaprezentował utwory o tematyce strażackiej. 

Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska. Wystąpiła przy akompaniamencie Włodzi-
mierza Korcza z udziałem Kameralnego Chóru Strzyżowskiego pod dyrekcją Grzegorza 
Oliwy. W trakcie koncertu mogliśmy wysłuchać utwory nowe jak również te, które – jak 
wspomniała pani Alicja – pozwoliły jej na stałe zagościć na polskiej i zagranicznej scenie, 
a wśród nich m.in. „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel 
bieli”. Impreza zakończyła się zabawą strażacką z zespołem.

Anna Piątkowska

ZACHWYCENIE

W moim Klimontowie światła gasną.
Przy świecach ogniska domowego wszyscy zasną.
W rozkołysaniu marzeń zaistnieją.
I swoje zimne serca ogrzeją.

Nie ma zieleni w kasztanowej alei.
Jest szarość, biel śniegu i trochę nadziei.
Pamiętam spacery wśród starych drzew.
Ukrywa się w niepamięci słowików śpiew.

Teraz widok klasztoru i Fary przed oczy powraca.
Co jeszcze? Czy lata młodości czas skraca?
Tamte kwiaty i twarze zaplątane nadrzecznie.
I podróż w tamto rozwłóczenie jest bezpiecznie.

Co za pejzaż przede mną z Zagajów?
Majaczą się dwa kościoły w oddali...
Ten krzyż na rozstaju obrosły prośbami,
Wzrusza i każe wyszeptać modlitwę ustami...

JUBILEUSZ 100-LECIA OSP KLIMONTÓW
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W piątek 11 maja br. w Klimontowie na placu Jana Pawła II przez blisko trzy godziny 
mogliśmy podziwiać samochody z poprzednich epok. A wszystko to za sprawą I Rundy 
Eliminacji Mistrzostw Polski Samochodów Zabytkowych. 

Wśród 40 załóg pokonujących trasę Stalowa Wola – Sandomierz – Klimontów – Ujazd 
– Koprzywnica – Tarnobrzeg mogliśmy spotkać ekipy z Niemiec i Ukrainy. Najstarsze 
auta zostały wyprodukowane w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W gronie pięknych 
aut znalazły się takie okazy jak Oldsmobile z 1932 roku oraz Jaguar XK150 używane przez 
amerykańskich gangsterów. Nie zabrakło także fiatów, porsche, alf romeo, MG, zaporoż-
ców, volkswagenów, mercedesów, audi, BMW, skód, saaba oraz polskich syren 105L. 

Wszystkie zespoły podczas wizyty w Klimontowie wzięły udział w próbie sportowej 
polegającej na przejeździe slalomem pomiędzy pachołkami, precyzyjnym przejeździe po 
desce i zaparkowaniu w kopercie.

Pod takim hasłem dzieci z Przedszkola Samorządowego w Klimontowie wzięły udział 
w II Przedszkolnym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym, zorganizowanym przez Pu-
bliczne Przedszkole w Koprzywnicy.

Grupę starszaków reprezentowali: Magdalena Foch, Kamila Dudek, Wiktoria Cira, 
Julia Sudy, Igor Ciach i Kamil Karbowniczak. Dzieci uczestniczyły w różnych kon-
kurencjach, grach dydaktycznych, zadaniach plastycznych, sprawdzających ich wiedzę 
i umiejętności w zakresie ruchu drogowego. Do przedszkola wróciły z pucharem, dyplo-
mem i upominkami.

Pani Dyrektor oraz dzieci dziękują Wójtowi Ryszardowi Bieniowi za umożliwienie im 
dojazdu na turniej.

MGR MAŁGORZATA BACH

JESTEM 
BEZPIECZNY
NA DRODZE

PO RAZ PIERWSZY W KLIMONTOWIE 

ELIMINACJE MISTRZOSTW POLSKI 
SAMOCHODÓW ZABYTKOWYCH
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W niedzielę 20 maja br. odbył się Inte-
gracyjny Bieg Klimontowski. Była to już 
siódma edycja tej imprezy, w której obok 
osób w pełni sprawnych na linii startu sta-
nęły osoby poruszające się na wózkach, sła-
bowidzące i niewidomi. Bieg w założeniach 
ma integrować osoby niepełnosprawne 
z osobami sprawnymi, propagować ideę pa-
raolimpijską, promować zdrowy styl życia 
i popularyzować biegi. Impreza z roku na 
rok cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem, wielu zawodników startuje w niej 
co roku. Honorowy patronat objęli Wojewo-
da Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koru-
ba, Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień.

Bieg rozegrano na dystansach 10 km 
i 21,097 km. Ponad stu zawodników biegło 
malowniczą trasą wiodącą m.in. wzdłuż za-
lewu w Szymanowicach i aleją kasztano-
wą. Na linii startu nie zabrakło najmłod-
szych, którzy startowali na dystansach od 
100 do 1.600 m. Dla wszystkich chętnych 
rozegrano minipółmaraton na dystansie 
2.100m. Dla wielu startujących bieg to for-
ma relaksu, oderwanie się od codziennych 
problemów, zmierzenie się ze swoimi sła-
bościami. Z klimontowską trasą przyje-
chała zmierzyć się spora grupa osób nie-
widomych i słabowidzących, którzy biega-
ją z przewodnikiem. Na linii startu w bie-
gu dla dzieci stanęła kilkuosobowa gru-
pa dziewcząt z Ośrodka dla Osób Niepeł-
nosprawnych z Mikołowa. Po raz kolejny 
w klimontowskich zmaganiach biegowych 
udział wzięli sportowcy zza granicy. Z roku 
na rok na start decyduje się również coraz 
większa grupa biegaczy z naszej gminy.

SPONSORZY VII BIEGU KLIMONTOWSKIEGO:

• Firma Ubezpieczeniowa „Ergo-Hestia”
• Stok Narciarski Konary
• Las Vegas
• Czesław Stec – Firma „Metal”
• Firma Ochroniarska Karabela – Dom Wczasowy Rabka
• Stacja Paliw Klimontów Zbigniew Bielawa
• Dariusz Kubik – Firma „Darjo” Dom Weselny – Stacja Diagnostyczna
• Ryszard Orlik – AUTO-SZKOŁA „ORLIK” Klimontów
• Leszek Skibiński – Piekarnia
• Jarosław Paczkowski – „Dom na Wichrowym Wzgórzu”
• dr Maria Bryła – Centrum Zdrowia Kobiety – Klinika „KOMED” Kielce
• Dorota i Andrzej Goździewscy – Firma KONKAR
• Marek Kaczmarczyk – Firma DACHY
• Mieczysław Cichoń – Sklep VIKTOR
• Magdalena Bień–Zaroda – Apteka Rodzinna Klimontów
• Pizzeria FANTAZJA Klimontów 
• Jarosław Pyza Sklep Wielobranżowy
• Janusz i Jolanta Goraj – Firma ROMA Sandomierz
• Zbigniew Socha Sklep ILONA 
• EURO-CASCH Tarnobrzeg Andrzej Biesiadecki
• Paweł Sośniak Firma DACHY
• Zakłady Mięsne „SOKÓŁ”
• Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UG w Klimontowie

NAGRODY WRĘCZALI:

• Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień
• Proboszcz Parafii Klimontów ks. Henryk Henzel
• Przełożona Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus s. Helena Lato
• Komandor VII Biegu Integracyjnego Marek Bargiel

PODZIĘKOWANIA DLA:

• Policji
• Straży: OSP Klimontów, Nawodzice, Konary
• Służby medycznej: P. Mrozowska, P. Kwapiński
• Młodzieży: Karina Bargiel, Aleksandra Polit, Sebastian Zieliński
• Sędziom: Krzysztof Dywan, Piotr Lipiec, Cezary Piszczek, Zbigniew Nowakowski
• Biuro Zawodów: M. Ziomek
• Obsługa fotograficzna: A. Tomczyk

Tegoroczną edycją biegu upamiętnili-
śmy s. Helenę Albertynę Herman ze Zgro-
madzenia Sióstr Najświętszego Imienia Je-
zus, która całe swoje życie poświeciła pracy 
dla potrzebujących z Klimontowa i okolic. 
Jej wizerunek został przedstawiony na me-
dalu, który otrzymał każdy uczestnik biegu.

Na dystansie 10 km wśród kobiet naj-
szybsza była Małgorzata Saja przed Pau-
liną Bryłą i Justyną Krasoń, wśród męż-
czyzn pierwszy linię mety przebiegł Pa-
weł Raczyński, a za nim Damian Walczak 
i Sebastian Mucha. Dystans półmarato-
nu najszybciej pokonała Lylia Fliskowicz, 
kolejne miejsca zajęły Magdalena Łączak 
i Danuta Zatorska. W grupie mężczyzn 
najwyżej na podium stanął Sergiej Flisko-
wicz, a obok niego Damian Noga i Piotr 
Kaniewski.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
wszystkich osób, które pomagały przy orga-
nizacji i w trakcie biegu, wśród których wy-
mienić należy strażaków z gminy Klimon-
tów, policjantów z Klimontowa i Sando-
mierza, pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury, wolontariuszy. Specjalne podzię-
kowania kierujemy do lekarzy i pielęgnia-
rek udzielających pomocy medycznej biega-
czom, którzy nie podołali trudom zmagań. 
Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie 
bezinteresowna pomoc finansowa i mate-
rialna wielu sponsorów, zarówno osób pry-
watnych i firm. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie naszej lokalnej imprezy, która sta-
ła się jednym z kluczowych wydarzeń w ka-
lendarzu niejednego sportowca. Ważne, że 
jest tak wiele osób, dla których działalność 
charytatywna jest czymś istotnym. Zapra-
szamy znów za rok.

INTEGRACYJNY BIEG 
KLIMONTOWSKI
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Moje Boisko Orlik i stadion Klimontowianki były 10 maja br. gospodarzami turnieju 
finałowego powiatu sandomierskiego O Puchar Tymbarku. W turnieju wzięła udział re-
kordowa liczba 18 zespołów, ogółem 200 zawodników i zawodniczek w wieku 10 lat. Or-
ganizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów, GKRPA, ŚZPN, Moje Boisko Orlik 
2012, Klimontowianka Klimontów, PSP Klimontów, SP Goźlice oraz Topór Klimontów. 
Sędziami turnieju byli Krzysztof Dywan i Dominik Skórski. 

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna Goźlice/Klimontów, która zapewni-
ła sobie awans do finału województwa w Kielcach, natomiast drużyna chłopców zajęła 
3 miejsce. Najlepszymi strzelcami w naszych drużynach byli: Patryk Konecki, Karol 
Śmiech, Emilka Figacz i Patrycja Zioło.

FINAŁ PUCHARU TYMBARKU W KLIMONTOWIE

Amatorski Teatr „APOSTOLOS” z Klimontowa zagościł 26 maja br. w Lublinie ze 
sztuką „Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy”. Sztuka ta traktuje o niezwykle re-
ligijnym i patriotycznym życiu św. Urszuli Ledóchowskiej, o Jej walce o polskość i mi-
łość do drugiego człowieka. Reżyserem i scenarzystą sztuki jest ks. Wojciech Zasada, 
który umiejętnie powiązał w niej historię Klimontowa z dziejami rodu Ledóchowskich – 
dawniejszych właścicieli tych ziem.

Premiera sztuki odbyła się w 2011 roku w Klimontowie, kolejną jej odsłonę mogliśmy 
przeżywać 17 kwietnia tego roku, w dniu nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Klimontowie Imienia św. Urszuli Ledóchowskiej. To właśnie tego dnia Teatr „Aposto-
los” otrzymał zaproszenie na przyjazd do Lublina od przebywających na Uroczystościach 
w szkole Sióstr Urszulanek.

Wspomnieć należy, że występy Teatru „APOSTOLOS” z Klimontowa cieszą się du-
żym uznaniem. Gra aktorów, jak również wartościowe sztuki reżyserowane przez ks. 
Wojciecha Zasadę oceniane są  dość wysoko. Teatr ma w swoim dorobku wiele przedsta-
wień premierowych – często też gości na scenach dużych miast np. Szczecina, Warsza-
wy lub mniejszych miejscowości: Sandomierza, Opatowa, Niedrzwicy Dużej i wielu in-
nych.

Siostry Urszulanki będąc pod wrażeniem sztuki wystawionej w Klimontowie zapra-
gnęły, aby została ona wystawiona również dla społeczności Lublina. Zaproszenie to sta-
ło się dla Teatru kolejnym wyzwaniem, a zarazem miłym akcentem na drodze dorob-
ku artystycznego – zarówno dla aktorów, jak i dla opiekunów Teatru „APOSTOLOS” – 
ks. Wojciecha Zasady (obecnie Duszpasterza Środowisk Twórczych przy kościele rekto-
ralnym Ducha Świętego w Sandomierzu) oraz Doroty Kwapińskiej (polonistki z Gim-
nazjum im.Papieża Jana Pawła II w Klimontowie). Pobyt Teatru w Lublinie odbył się 
w dość charakterystycznym momencie – na trzy dni przed 73. rocznicą śmierci św. Ur-
szuli Ledóchowskiej. Sam wyjazd natomiast stał się okazją do zapoznania zespołu te-
atralnego z historią Lublina i okolic.

Wspomnienia z wyjazdu...
Po drodze do Lublina odwiedziliśmy Kazimierz Dolny, a kolejnym punktem podró-

ży była wizyta w  hitlerowskim obozie zagłady na Majdanku. Obóz koncentracyjny na 
Majdanku jest drugim co do wielkości (po Oświęcimiu) tego typu obozem nazistowskim 
w Europie. Przez obóz koncentracyjny Majdanek przeszło w czasie II wojny światowej 
300–360 tys. więźniów. Zginęło 230 tys. osób, w tym ponad 103 tys. Żydów. Dla nas 
młodych odwiedziny tego miejsca były prawdziwą i niezapomnianą lekcją historii. To, 
z czym się tu zetknęliśmy bardzo mocno  i głęboko poruszyło każdego z nas.

Dzień zakończyliśmy powrotem do  Akademika Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego prowadzonego przez Siostry Urszulanki. Wolne chwile wykorzystaliśmy na prze-
prowadzenie prób przed występami. Pierwszy odbył się  w świetlicy Akademika dla stu-
dentów KUL-u. Publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami – na czele z Siostra-
mi Urszulankami, które ciepłymi słowami podziękowały „...za jakże prawdziwe świa-
dectwo o tak wspaniałej i niezwykłej postaci, jaką była św. Urszula Ledóchowska...”. 
W oczach niejednego widza pojawiały się łzy i widać było, że wzruszenie ogarnia serce, 
kiedy przedstawiamy trudne losy naszej bohaterki.

Tuż po występie w Akademiku, udaliśmy się do Kościoła p.w. Św. Urszuli Ledóchow-
skiej na Mszę święta, po której miał miejsce nasz kolejny – już ostatni występ. Emocje 
były jeszcze większe, gdyż cały kościół wypełniony był po brzegi publicznością. Odczu-
waliśmy wzruszenie, kiedy po występie otrzymaliśmy długie i niekończące się owacje na 
stojąco. Były pochwały za tak piękną sztukę i tak wspaniałe przedstawienie w wykona-
niu nas – młodych osób. Gratulacje zebrali też nasi opiekunowie – ks.Wojciech Zasada 
i Dorota Kwapińska – za kształtowanie tak dobrych postaw. Podkreślano fakt, że prze-
kazujemy  innym poprzez grę aktorską sens misji Matki Urszuli Ledóchowskiej, poma-
gamy  odkrywać głęboki związek postawy religijnej i patriotycznej. Dla nas samych ten 
kolejny występ – dla tak dużej społeczności okazał się jeszcze raz wspaniałą lekcją miło-
ści, historii oraz „lekcją bycia Polakiem”.

Matka Urszula przez całe swoje życie walczyła o polskość, wolność i sprawiedliwość 
w sposób niezwykły – zawsze czyniła to „kochając drugiego człowieka”. My również 
podążając za jej postacią staramy się z miłością kontynuować Jej dzieło, a wizyta w Lu-
blinie z pewnością nam w tym pomogła.

Dziękujemy naszym opiekunom za organizację wyjazdu – natomiast dziękując Sio-
strom Urszulankom z Lublina, które okazały nam tyle dobrego i ciepłego serca pozosta-
wiamy przesłanie w kilku pięknych i ciągle aktualnych słowach: ,,Jeszcze Polska nie 
zginęła, dopóki kochamy”!

ALEKSANDRA MAZUR

TEATR „APOSTOLOS” 
Z GOŚCINĄ W LUBLINIE

CHŁOPCY:
1 miejsce – SP Obrazów
2 miejsce – Trójka Sandomierz
3 miejsce – PSP Goźlice/Klimontów I
4 miejsce – SP4 Sandomierz I

DZIEWCZĘTA:
1 miejsce – PSP Goźlice/Klimontów I 
2 miejsce – SP Niedźwice
3 miejsce – PSP Obrazów
4 miejsce – PSP Goźlice/Klimontów II

KLASYFIKACJA CZOŁÓWKI TURNIEJU:
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Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 
2012 r. Dom Zakonny Sióstr Najświętsze-
go Imienia Jezus – Przedszkole Sióstr Imie-
nia Jezus w Klimontowie realizuje projekt 
„Rodzinna Akademia Językowa”. Zajęcia 
prowadzone są w trzech grupach dostoso-
wanych do wieku dzieci. Razem z dziećmi 
uczą się ich rodzice. Zajęcia prowadzą: mgr 
Anna Bzdyra oraz mgr Edyta Mazur.

Przedszkole to najlepszy czas dla dzie-
ci na rozpoczęcie przygody z tym językiem. 
Wiemy, że znajomość języka angielskie-
go to podstawa, jeśli chcemy znaleźć dobrą 
pracę, rozwijać się zawodowo, podróżować, 
nawiązywać oraz utrzymywać znajomości 
z przyjaciółmi z innych krajów. 

Małe dzieci przyswajają sobie język an-
gielski w sposób naturalny. Co najważniej-
sze bawią się językiem nie będąc świado-
mym, że się w tym czasie uczą. Bezbłędnie 
naśladują wymowę i co najważniejsze nie 
boją się nowych słówek, gdyż bariera języ-
kowa u dzieci zwyczajnie nie istnieje.

Cele zajęć prowadzonych w przedszkolu 
Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie:
• poznanie przez dzieci prostych słów 

i zwrotów angielskich za pomocą rymo-
wanek i piosenek;

• śpiewanie i recytowanie rymowanek i pio-
senek wraz z pokazywaniem czynności;

W Gminnym  Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się już piąta edycja gminne-
go konkursu piosenki anglojęzycznej „Songowanie w naszej szkole”. W konkursie brali 
udział uczniowie klas I–VI szkół podstawowych z Gminy Klimontów. Pomysłodawcą tegoż 
konkursu byli nauczyciele  języka angielskiego w tutejszej szkole: mgr Anna Bzdyra oraz 
mgr Kinga Cieplińska. W konkursie wzięło udział aż 17 zespołów. Uczniowie dużo wcze-
śniej przygotowywali się do występów pod okiem opiekunów.

Jury w składzie: Ryszard Adam Bień, Elżbieta Czajkowska, Urszula Sadowska, Ma-
rek Słowiakowski oraz Mirosław Chmiel bacznie przyglądało się występom, przyznając 
noty. Występy uczniów były na bardzo wysokim poziomie, co można było zaobserwować po 
reakcji zaciekawionej publiczności. Po długich i burzliwych obradach wyłoniono zwycięz-
ców. Zdobywcy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary, maskotki-nutki oraz nagrody. Na-
stępnie wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę „We are the champions”, aby pokazać, że 
przecież wszyscy wykonawcy są zwycięzcami, ponieważ odważyli się zaśpiewać piosenki 
w obcym języku. Zrobili więc pierwszy krok, aby pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie.

RODZINNA AKADEMIA 
JĘZYKOWA

• osłuchanie się z językiem angielskim, co 
pomoże w późniejszej nauce języka;

• nabywanie umiejętności słuchania;
• możliwość interakcji z innymi dziećmi;
• wprowadzenie dzieci w świat języka an-

gielskiego;
• rozbudzenie zamiłowania językiem an-

gielskim.
Nasz projekt umożliwił również rodzi-

com poznanie podstaw języka angielskie-
go. Rodzice bardzo chętnie uczestniczyli 
w zajęciach. Polegały one na zdobywaniu 
umiejętności praktycznych poprzez od-
grywanie scenek z nowo poznanymi słów-
kami, na słuchaniu dialogów z płyt i oglą-
daniu filmów zawierających poznawany 
materiał. Dzięki temu rodzice lepiej rozu-
mieją swoje dzieci i są im w stanie bar-
dziej pomóc w nauce języka i korygowa-
niu błędów. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki projek-
towi wspólnie zbudowaliśmy solidne fun-
damenty podstaw z języka angielskiego, na 
których będzie się opierała dalsza edukacja 
naszych przedszkolaków. 

Mamy nadzieję, że zajęcia będą po-
mocne w kolejnych etapach zdobywania 
wiedzy w tej dziedzinie.

OPRAC.: S. JOANNA BARTOSZCZYK, 
MGR ANNA BZDYRA

KLASY I–III KLASY IV-VI

I m
ie

sc
e Karol Szemraj

Julia Szemraj
Kinga Kwiatkowska

Oliwia Karbowniczak
Oliwia Cieplińska
Natalia Saniawa

II 
m

ie
js

ce

Adrianna Bień
Martyna Rogala

Karol Bogdański
Dawid Jońca
Klaudia Miller

III
 m

ie
js

ce Natalia Pyszczek
Weronika Rębacz
Olga Pacholczak

Agata Sajda

SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE 
– V EDYCJA 2012

Wyniki konkursu – etap gminny:
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Już po raz trzeci odbyły się 13 kwietnia br. Mistrzostwa Sandomierza na Ergometrach 
Wioślarskich na obiektach MOSIR w Sandomierzu. Ergometr to maszyna, która umożli-
wia treningi wioślarzom. Służy głównie do utrzymania formy podczas sezonu zimowego, 
kiedy wioślarze nie mogą trenować na wodzie. Ergometr wprawia w ruch większość par-
tii mięśni, głównie brzucha, nóg, rąk i barków. Doskonale odwzorowuje czynności wyko-
nywane na wodzie. 

Znakomicie spisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach, którzy zdobyli 
pierwsze trzy miejsca na podium. Ich dystans wynosił 300 m – najszybciej pokonał go Woj-
ciech Kleinglas, drugie miejsce zajął Maciej Miłek, natomiast trzecie miejsce wywalczył 
Grzegorz Garlicki. W kategorii szkół gimnazjalnych wygrała Ilona Kochanek, natomiast 
drugie miejsce zajęła Katarzyna Banaś. W kategorii OPEN KOBIET pierwsze miejsce za-
jęła Magdalena Figacz. W kategorii OPEN MĘŻCZYZN na 1.000 m, po taktycznym ro-
zegraniu finału z czasem 3,41 min. wygrał Krzysztof Dywan, wyprzedzając drugiego za-
wodnika o 50 m. Ponadto w zawodach reprezentacji Topór Goźlice–Klimontów zajmowali 
kolejno miejsca: Sebastian Mucha – 4, Dawid Banaś – 7. W klasyfikacji generalnej z do-
robkiem siedmiu miejsc na podium zajęliśmy pierwsze miejsce.

Historycznym pierwowzorem dla zagadki Sudoku mogą być znane już w średniowieczu „kwadraty magiczne”. 
Były to kwadratowe tabliczki zbudowane z liczb, które dodawane rzędami i kolumnami tworzyły jednakowe sumy. Nie 
były to zagadki czy zadania w dosłownym znaczeniu tych słów. Opisywano je jako ciekawostki matematyczne i dowód 
boskiego porządku. Zdarzało się, że kwadraty takie wmurowywano jako ozdoby budynków, mające świadczyć o ich 
trwałości czy doskonałości konstrukcji.

Podstawę matematyczną współczesnego Sudoku, czyli kwadrat łaciński, opisał sławny matematyk Leonhard Eu-
ler (1707–1783). Na pomysł zaprezentowania nie uzupełnionego do końca kwadratu łacińskiego jako zagadki wpadł 
jednak dopiero Howard Garns układając zagadki dla Dell Pencil Puzzles and Word Games. Zagadkę pod nazwą Number 
Place (Umieszczanie Numerów) opublikowano po raz pierwszy w 1989 r. W Polsce sporadycznie pojawiała się pod na-
zwami „Dziewięć cyfr” albo „Kwadraty”.

Sudoku (zwane także Su Doku), w postaci jaką znamy teraz, to rozrywka która przyszła do nas z Japonii. Nazwa Su-
doku jest skrótem z japońskiego Suji wa dokushin ni kagiru, co można przetłumaczyć jako „liczby muszą pozostać sa-
motne”. Zalety unikalnej łamigłówki Garns'a doceniło w 1994 r. japońskie wydawnictwo Nikoli. Jest ono największym 
producentem zagadek logicznych w Japonii. Posiada w swoim dorobku ponad 200 unikalnych rodzajów zadań. Wiele 
jego pomysłów znanych jest nam z Puzzelandii drukowanej w miesięczniku Wiedza i Życie.

W latach dziewięćdziesiątych dzięki Nikoli udoskonalano Sudoku. Zaczęto stosować symetryczne diagramy. Opra-
cowano „Zasady konstrukcji dobrego Sudoku”. Rygorystycznie stosowano zasadę by „dobre” Sudoku konstruować je-
dynie ręcznie. Trud opłacił się – Sudoku stało się najpopularniejszą łamigłówką Japonii. Obecnie, oprócz zagadek w ga-
zetach, wydawanych jest 5 miesięczników o łącznym nakładzie 660 tysięcy.

Datą chwalebnego powrotu Sudoku do zachodniego świata jest 12 listopada 2004 r., gdy pierwszą opracowana 
według zasad Nikoli zagadka pojawiła się w „The Times”. Okazała się tak wielkim hitem, bowiem konkurencyjne gaze-
ty zdecydowały się naśladować Times'a już po... 3 dniach.

Moda na Sudoku przeszła jak huragan przez Wielką Brytanią, Skandynawię i Amerykę. W Polsce pierwsze „nowo-
czesne” Sudoku zostało wydane 15 czerwca 2005 r. przez tygodnik Polityka.

Obecnie coraz częściej pojawiają się różne, niecodzienne wariacje na temat Sudoku: trójwymiarowe, łańcuchowe, 
szesnastkowe, Sudoku–X i Sudoku–samuraj.

Sudoku to zabawa pozornie prosta, jednak wszystko zależy od stopnia trudności diagramu. Nad niektórymi trzeba 
się porządnie natrudzić. W ten sposób Sudoku ma szansę kształtować u każdego amatora zabawy wytrwałość i upór, 
a także rozwijać umiejętność logicznego myślenia. W obecnej formie nie wymaga liczenia, a jej zasady są dosyć proste. 
Składa się z 81 pól w układzie 9x9 i podzielona jest na 9 mniejszych kwadratów. Rozwiązanie polega na umieszczeniu 
w każdym wierszu i w każdej kolumnie cyfr od 1 do 9. 

Od roku 2005 ogromna liczba najróżniejszych czasopism publikuje plansze do Sudoku. Pojawiły się nawet książki, 
które podają różne sposoby i metody pomocne w rozwiązywaniu tej łamigłówki. Co ciekawe, niektórzy uważają , iż Su-
doku niezwykle rozwija umysł, stanowi świetny trening dla szarych komórek, co z kolei opóźnia proces tworzenia się 
chorób związanych z mózgiem, np. Alzheimera. Dziś Sudoku często zajmuje miejsce zwykłej krzyżówki, dlatego nie na 
darmo nazywa się je „kostką Rubika XXI wieku”.

Konkurs ma na celu popularyzację ła-
migłówek liczbowych wśród młodzie-
ży szkolnej, rozwijanie logicznego myśle-
nia, przewidywania, dostrzegania związ-
ków pomiędzy poszczególnymi etapami 
rozumowania. Gimnazjaliści biorąc udział 
w konkursie prezentują swoje umiejętności 
oraz podejmują dodatkowe działania mają-
ce na celu dodatkową pracę na rzecz swoje-
go rozwoju. Sudoku rozwija bowiem umysł 
i logiczne myślenie – czyli coś, co ma każ-
dy z nas. 

Już po raz drugi w Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Klimontowie odbył 
się powiatowy konkurs ,,Mistrz  Sudoku 
Ziemi Samdomierskiej’’. Patronat hono-
rowy nad konkursem objęli: Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł 
i Wójt Gminy Klimontów  Ryszard Adam 
Bień. W konkursie wzięło udział 18 uczest-
ników z pięciu szkół: Gimnazjum w Lip-
niku, Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza 
w Sandomierzu, Gimnazjum w Zawicho-
ście, Gimnazjum w Sulisławicach, Publicz-
nego Gimnazjum w Łoniowie oraz Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimon-
towie. Zadaniem każdego uczestnika było 
rozwiązanie trzech diagramów łamigłówki. 
Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej 
została osoba, która poprawnie wykonała 
to zadanie w jak najkrótszym czasie.

Gdy komisja konkursowa w składzie: 
Jadwiga Gawlik, Edyta Lesiak–Nawroc-
ka (pracownicy Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej) oraz Małgorzata Kaczmarczyk 
(bibliotekarz biblioteki Szkoły Podstawo-

wej w Klimontowie) ogłosiła wyniki oka-
zało się, że Mistrzem Sudoku Ziemi Sando-
mierskiej została Klaudia Ordon – uczen-
nica Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Jó-
zefa Mikułowskego–Pomorskiego. 

Wyróżnienia natomiast powędrowa-
ły do Daniela Bobońskiego z Gimna-
zjum w Sulisławicach, Mikołaja Brzozow-
skiego z Gimnazjum nr 1 im. Jana Długo-
sza w Sandomierzu, Katarzyny Czerwiń-
skiej z Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza 
w Sandomierzu, Martyny Łagockiek z Pu-
blicznego Gimnazjum w Łoniowie i Karo-
liny Pietrzyk z Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie.

Czas oczekiwania na wyniki umiliły 
uczestnikom artystyczne występy naszych 
uczniów. Goście mogli obejrzeć szkołę 
oraz nawiązać nowe znajomości z innymi 
uczniami. Dzięki temu konkurs przybrał 
formę nie tylko rywalizacji, ale również za-
bawy w miłej atmosferze.

Za organizację tego przedsięwzięcia od-
powiedzialne były: Barbara Bzdyra oraz 
Bożena Chłodnicka. Nagrody ufundowa-
li: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wójt 
Gminy Klimontów, Wydawnictwo „Logi”, 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu 
Zdroju, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Klimontowie, Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. 

Dziękujemy opiekunom za przygotowa-
nie uczniów do konkursu Sudoku. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy na III edycję 
„Mistrza Sudoku Ziemi Sandomierskiej” 
w przyszłym roku!

II EDYCJA POWIATOWEGO  KONKURSU 
,,MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ’’

CAŁE PODIUM DLA GOŹLIC NA 
ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH
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Na boisku Orlik w Klimontowie odbył się 1 czerwca turniej chłopców rocznik 2000 
w piłce nożnej. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów, Świętokrzyski 
Związek Piłki Nożnej, Klimontowianka Klimontów, Moje Boisko Orlik 2012.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które rywalizowały każdy z każdym. Główną 
nagrodą w tym turnieju był wyjazd najlepszych 3 drużyn na mecz reprezentacji Polski 
z Andorą na stadion Legii Warszawa. 

Najlepszą drużyną okazała się Wisła Sandomierz, drugie miejsce zajęła Juventa Sta-
rachowice, natomiast 3 miejsce zajął Alit Ożarów. 

Wyniki meczy Klimontowianki:
• Klimontowianka – Wisła Sandomierz 1:2 (Karol Flisek)
• Klimontowianka – Juventa Starachowice 0:1
• Klimontowianka – OKS Opatów 2:2 (Bartłomiej Uchański, Alex Witaszek)
• Klimontowianka – Baszta Rytwiany 1:1 (Dominik Dubiel)
• Klimontowianka – Alit Ożarów 1:3 (Karol Flisek)

Moje Boisko Orlik 2012 w Klimontowie było gospodarzem Turnieju im. Marka Wiel-
gusa w piłce nożnej chłopców i dziewcząt w wieku 11 lat powiatu sandomierskiego. Or-
ganizatorami turnieju byli Wójt Gminy Klimontów, GKRPA, ŚZPN,  Moje Boisko Orlik 
2012, Klimontowianka Klimontów, PSP Klimontów, SP Goźlice oraz Topór Klimontów. 

Bezkonkurencyjni w turnieju okazali się zawodnicy z Klimontowa, którzy wygra-
li wszystkie mecze, tym samym awansowali do finału województwa świętokrzyskiego 
w Kielcach. Najwięcej bramek dla naszego zespołu zdobyli Dominik Gach i Dawid Gła-
dowski, natomiast najlepszym bramkarzem został Wiktor Nowak. Opiekunami i trenerem 
grupy byli: Cezary Pyszczek, Krzysztof Dywan i Piotr Lipiec.

W Szkole Podstawowej w Goźlicach odbyły się 23 maja br. zawody lekkoatletyczne 
dla szkół podstawowych z Gminy Klimontów. Organizatorami zawodów byli: Wójt Gmi-
ny Klimontów, Szkoła Podstawowa Goźlice, Topór Klimontów oraz Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

W sobotę 19 maja, na stadionie OSiR w Strawczynie, przy dopingu wspaniałej publicz-
ności, 23 najlepsze drużyny z całego woj. świętokrzyskiego z niespotykaną determinacją 
walczyły w finale turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, którego spon-
sorem była firma Tymbark, a organizatorem – Polski Związek Piłki Nożnej. 

Zawodniczki naszej drużyny bez mniejszych problemów wyszły z grupy pokonując 
dużym stosunkiem bramek pozostałe drużyny. W finale pokonały 3:1 UKS Gacuś Ko-
nieczno, dzięki temu mogą reprezentować województwo świętokrzyskie w półfinale polski 
w Kluczborku, gdzie zagrają z mistrzyniami województw: małopolskiego, podkarpackiego 
i opolskiego. Najlepszą zawodniczką turnieju została Emilka Figacz (Goźlice), natomiast 
najwięcej bramek strzeliła Patrycja Zioło (Klimontów).

TURNIEJ MŁODZIKA 
O PUCHAR WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

DRUŻYNOWY CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW – CHŁOPCY:

1 miejsce – Dominik Skurski
2 miejsce – Antoś Figacz
3 miejsce – Kacper Gawryś

TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY KLAS I-III

CHŁOPCY:
1 miejsce – Sylwester Przewlekły
2 miejsce – Piotr Wiatrowski
3 miejsce – Krystian Przewlekły
DZIEWCZYNKI: 
1 miejsce – Emilka Figacz
2 miejsce – Martyna Kordyka
3 miejsce – Ola Szemraj

DRUŻYNOWY CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

1 miejsce – PSP Ossolin
2 miejsce – PSP Klimontów I
3 miejsce – PSP Klimontów II
4 miejsce – SP Goźlice I
5 miejsce – SP Goźlice II
6 miejsce – SP Goźlice III
7 miejsce – SP Goźlice IV

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW – DZIEWCZYNKI: 

1 miejsce – Ania Wiącek

DZIEWCZYNKI Z KLIMONTOWA I GOŹLIC 
MISTRZYNIAMI WOJEWÓDZTWA

KLASYFIKACJA GENERALNA
 – DRUŻYNY CHŁOPCÓW: 
1 miejsce: SKS Kondycja Kielce
2 miejsce: Juventa Starachowice
3 miejsce: Ożarów II
4 miejsce: Niezwyciężeni Skarżysko

– DRUŻYNY DZIEWCZYNEK:
1 miejsce: PSP Klimontów
2 miejsce: UKS Gacuś Konieczno
3 miejsce: Trójeczka Ostrowiec
4 miejsce: Twist Kunów

TURNIEJ IM. WIELGUSA 
NA ORLIKU W KLIMONTOWIE

KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU 

– CHŁOPCY:

1 miejsce – PSP Klimontów
2 miejsce – PSP Obrazów
3 miejsce – PSP Wilczyce
4 miejsce – SP Daromin

– DZIEWCZĘTA:

1 miejsce – PSP Wilczyce
2 miejsce – PSP Obrazów
3 miejsce – PSP Klimontów



GŁOS KLIMONTOWA 15

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

Już po raz drugi odbyła się na obiekcie Orlik Klimontowska 
Liga Piłki Nożnej. W tym roku w lidze wystąpiło 10 zespołów, któ-
re rozgrywały swoje mecze w każdy piątek, począwszy od 11 maja. 
Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Moje Boisko 
Orlik 2012 Krzysztof Dywan, Szczepan Ewiak. 

Zakończenie turnieju odbyło się 6 czerwca, a każda drużyna 
otrzymała Pamiątkowu puchar i rozdane zostały indywidualne na-
grody: 
• Najlepszy Strzelec Turnieju – Daniel Ferens (Fasolka Pęchów)
• Najlepszy Bramkarz – Piotr Kobyłecki (Fasolka Pęchów)
• Najlepszy Zawodnik – Karol Stępień (St Goźlice)
• Odkrycie Sezonu – Łukasz Zielonka (Junior Klimontów)
• Najmłodszy Zawodnik Turnieju – Dominik Dubiel (Grabina )
• Zawodnik Fair–Play – Jakub Drzymalski (Dolomit Jurkowice)
• Konkurs Żonglerki – Marcin Sudy (Wojak Klimontów)

A tak przedstawia się końcowa tabela:

W Biegu Siarkowca, który odbył się 29 kwietnia br. w Tarno-
brzegu, znakomicie spisali się nasi zawodnicy, zdobywając 3 miej-
sca na podium. W kategorii 10-latków bezkonkurencyjny okazał się 
Patryk Konecki, natomiast drugie miejsce zajął Sylwester Przewle-
kły. W kategorii 12-latków najwyższe miejsce na podium zajął Da-
wid Szemraj. W biegu głównym na 10 km drugie miejsce w swo-
jej kategorii zajął Sebastian Mucha z czasem 38,19 min. Również 
w czołówce swój udział w biegu zakończył Marek Bargiel. Pozo-
stali nasi zawodnicy zajmowali kolejno miejsca: Krystian Prze-
wlekły – 8, Emilka Figacz – 10, Martyna Kordyka – 11, Ola 
Szemraj – 12. Opiekunem grupy była Joanna Ozdoba.

LKS Klimontowianka w ramach projektu przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym realizuje projekt polega-
jący na organizacji zajęć karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Liczba chętnych przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Jest niemal 200 osób ćwiczących w 3 grupach wiekowych. Zajęcia 
prowadzone są przez Sempai (nauczyciela) Zbigniewa Mazura, 
pochodzącego z gminy Klimontów, który posiada czarny pas i 2. 
dan (drugi stopień wtajemniczenia mistrzowskiego). Był uczniem 
ponad 7 lat w angielskim Dojo w Gravesend i Sevenoaks.

Na zaproszenie Zarządu LKS Klimontowianki oraz Sempai 
Zbigniewa Mazura 31 maja br. przybyli do nas goście z Wielkiej 
Brytanii i Przemyśla: Shihan Raymond Bond (5. dan), Sensej Jan 
Wac z Przemyśla (3. dan), Sempai Bal Singh (2. dan), Sempai 
Iqbal Singh (2. dan), Sempai John Fox (2. dan), Martynas Ribo-
kas (3. kyu), Gobin Singh (3. kyu).

Tuż w przeddzień Dnia Dziecka wszystkie grupy miały trening 
na płycie boiska w Klimontowie, niemal 150 osób uczestniczyło 
w treningu przygotowującym do egzaminu na 10 kyu – pas poma-
rańczowy (dawniej biały). Wszyscy uczniowie mieli okazję uczyć 
się od doświadczonych gości, słuchać ich rad oraz zapoznać się 
z umiejętnościami, jakie posiadają angielscy goście. W pocie czo-
ła trenowali, by uwieńczyć egzaminem wiele miesięcy ciężkiej pra-
cy. By należeć w pełni do Wielkiej Rodziny Uczniów Karate Ky-
okushin i by dalej pogłębiać swe umiejętności. Uczniowie przed 
egzaminem byli przygotowywani przez angielskich i przemyskich 
gości. Gdy nadeszła godzina egzaminu pojedynczo wyczytywani 
ustawiali się w Dojo pełni niepokoju ale też pełni energii. Do egza-
minu przystąpiło 80 osób, to niezwykła ilość. W czasach gdy brak 
autorytetów, zasady karate, a co za tym idzie styl życia zgodnie 
z zasadami karate, znalazł jak widać wielu zwolenników.

Dzień Dziecka okazał się dniem szczególnym dla dużej grupy 
dzieci, młodzieży i dorosłych. To było niezwykłe patrzeć na tyle 

osób z błyskiem dumy w oczach, gdy okazało się, że wszyscy zdali 
egzamin. Szczególnie gdy usłyszeli wiele słów pochwały od Shiha-
na Raymonda Bonda oraz od swojego Sempai Zbigniewa Mazura. 
To wielki dzień dla młodych samurai oraz dla ich rodzin, które do-
pingowały im i przybyły na ogłoszenie wyników. 

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że osoby, które uprawiają 
karate są sprawniejsze, pewniejsze siebie, łatwiej radzą sobie w sy-
tuacjach stresowych – na ulicy też czują się bezpieczniej. Oferowa-
ne formuły nauki, zabawy i wypoczynku cieszą się dużą popularno-
ścią, służą integracji środowisk, promują region, jednocześnie od-
ciągając dzieci i młodzież od zjawisk patologicznych.

W dalszym ciągu przyjmowane są osoby chętne ćwiczyć karate. 
Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki – 
w Hali Sportowej w Gimnazjum, od godz. 16:00 (I grupa).

KARATE KYOKUSHIN W KLIMONTOWIE

GOŹLICE NA PODIUM
W BIEGU SIARKOWCA

KLIMONTOWSKA LIGA 
PIŁKI NOŻNEJ 
„ORLIK 2012”

miejsce drużyna punkty
bramki 

(strzelone)
bramki 

(stracone)
bilans 

bramkowy

1 FASOLKA PĘCHÓW 27 58 12 +46

2 WOJAK KLIMONTÓW 21 45 35 +10

3 ST GOŹLICE 18 41 27 +14

4 DOLOMIT JURKOWICE 16 33 16 +17

5 KOPACZE KLIMONTÓW 16 40 23 +17

6 JUNIOR KLIMONTÓW 14 26 23 +3

7 SŁOPTÓW 13 41 45 -4

8 OPTYMIŚCI UŁANOWICE 4 22 57 -35

9 FC GRABINA 3 15 54 -49

10 FC MOON STAR KAMIENIEC 1 17 46 -29

„Klimontowianka” po krótkiej przerwie znów wraca do kla-
sy „O”. Pokonując OKS Opatów zielono–czerwoni zapewnili so-
bie awans już na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek. To 
będzie już czwarte podejście klubu z Klimontowa do klasy okręgo-
wej, po reformie administracyjnej kraju. Wcześniej wywalczył on 
awans w latach 2002/03, 2008/09 oraz 2010/11. Niestety – żadne-
go z tych podejść nie można uznać za udane, gdyż zawsze kończy-
ło się degradacją do A-klasy już po roku.

Działacze z Klimontowa zamierzają przełamać to fatum — 
i tym razem może się im udać, gdyż obecny awans wywalczyli 
w najlepszym stylu ze wszystkich dotychczasowych. Walnie przy-
czynił się do tego Marcin Madejski — zdobywca 26 bramek – li-
der klasyfikacji strzelców.

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego była gospoda-
rzem Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców. Organizatorami turnie-
ju byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa Klimontów, SP 
Goźlice oraz Topór Klimontów. W turnieju wzięło udział 7 zespo-
łów podzielonych na dwie grupy. 

W meczu finałowym spotkały się drużyny SP Goźlice i PSP 
Klimontów – mecz zakończył się remisem 12:12 i w rzutach kar-
nych minimalnie lepsza okazała się PSP Klimontów (wygrywając 
1:2). Kolejne miejsca zajęły drużyny: SP Goźlice, PSP Klimontów 
III, PSP Klimontów II, PSP Klimontów V, PSP Nawodzice i PSP 
Klimontów IV. Sędzią turnieju był Krzysztof Dywan. Najlepsze 
zespoły otrzymały dyplomy oraz słodki poczęstunek.

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ 
CHŁOPCÓW

LKS KLIMONTOWIANKA 
WRACA DO KLASY O



GŁOS KLIMONTOWA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie to szkoła 
z wieloletnią tradycją, w skład której wchodzą: Liceum Ogólno-
kształcące, Technika oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ra-
mowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowa-
dza zasadnicze zmiany  w ramowych planach nauczania dla 
szkół ponadgimnazjalnych, w których wdrażanie nowej podsta-
wy programowej rozpocznie się 1 września 2012 r. Kierując się 
ustaleniami zawartymi w nowej podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego oraz dobrem i potrzebami młodzieży szkolnej 
w naszej szkole przyjęto następujące rozwiązania w odniesieniu 
do poszczególnych typów szkół.

Od nowego roku szkolnego, tj. 1 września 2012 r. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych ma do zaoferowania klasy o nachyle-
niu profilowym. W Liceum Ogólnokształcącym są to kierunki:
• humanistyczno–medialny z rozszerzonym programem na-

uczania z języka polskiego, języka obcego, historii. To wyma-
rzona klasa dla uczniów, którzy wykazują zainteresowania 
przedmiotami humanistycznymi, pragną rozwijać swoje twór-
cze pasje czy zgłębiać tajemnice świata mediów. Klasa huma-
nistyczno medialna jest przeznaczona przede wszystkim dla 
młodych ludzi ciekawych świata, pomysłowych, kreatywnych, 
z bogatą wyobraźnią, którzy odnajdują sens w realizowaniu 
własnych projektów i urzeczywistnianiu oryginalnych pomy-
słów. Odnajdą swoje miejsce także i ci, którzy jeszcze nie mają 
sprecyzowanych planów na przyszłość, bo klasa daje szerokie 
możliwości wyboru przyszłych kierunków kształcenia.

• promedyczny z rozszerzonym programem nauczania z bio-
logii, chemii i języka obcego. Jest to klasa dla młodzieży, któ-
ra pragnie rozwijać swoje zainteresowania naukami przyrod-
niczymi: biologią, chemią, ekologią Program tej klasy przezna-
czony jest głównie dla osób, którym marzy się kariera w kierun-
ku medycznym, farmaceutycznym, weterynaryjnym, ale także 
dla tych, którzy swoje plany na przyszłość wiążą z ochroną śro-
dowiska. Profil promedyczny daje możliwość przygotowania na
wielu ciekawych kierunkach politechniki czy uniwersytetu.

• politechniczny z rozszerzonym programem nauczania z mate-
matyki, fizyki, informatyki. To na pewno wymarzony kierunek
dla młodzieży, która posiada uzdolnienia w kierunku przed-
miotów ścisłych. Nauka w tej klasie nie będzie należała do ła-
twych, ale wysiłek z pewnością się opłaci, gdyż w przyszłości 
zaowocuje karierą inżyniera, informatyka czy oficera.

• sportowy, który gwarantuje rozszerzony program nauczania 
z wychowania fizycznego, języka obcego, biologii i chemii. To 
kierunek dla tych, którzy marzą o karierze sportowej i akade-
mii wychowania fizycznego, bo sport jest ich prawdziwą pa-
sją. Swoje miejsce w tej klasie znajdą też ci, którzy szukają swe-
go miejsca w życiu, nie mają sprecyzowanych planów na przy-
szłość, a ruch i rozwój fizyczny idzie w parze z ich temperamen-
tem i stylem życia.

Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych zadbał nie tylko o przy-
szłych licealistów, ma także wiele do zaoferowania uczniom 
technikum. Obok funkcjonującego już technikum mechaniczne-
go i handlowego w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli 
pochwalić się nowymi kierunkami: technikum obsługi turystycz-
nej i technikum ekonomicznym. Pragniemy przedstawić krótką 
charakterystykę każdego kierunku:
• technikum obsługi turystycznej – można kontynuować na-

ukę na studiach związanych z turystyką (turystyka i rekreacja, 
obsługa ruchu turystycznego, zarządzanie turystyką i hotelar-
stwem), geografią, ochroną środowiska. Absolwent technikum
obsługi turystycznej będzie mógł kontynuować naukę na stu-
diach wyższych lub podjąć pracę w agencjach turystycznych, 
domach wczasowych, biurach podróży, gospodarstwach agro-
turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach ad-
ministracji zajmujących się promocją turystyki. Uczeń kończą-
cy szkołę będzie mógł prowadzić własną działalność turystycz-
ną z zakresu świadczenia usług turystycznych. Rozwój turystyki 
naszego regionu  w ostatnich latach spowodował wzrost zapo-
trzebowania na profesjonalistów  z zakresu obsługi turystycz-
nej, którzy w odpowiedni sposób zadbają o zorganizowanie 
wypoczynku polskim i zagranicznym turystom. Absolwenci tej 
szkoły na pewno będą umieli sprostać ich oczekiwaniom.

• technikum ekonomiczne – wyposaża absolwenta w wiedzę 
potrzebną do studiowania na kierunkach: ekonomia, finan-
se i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny, stosun-
ki międzynarodowe, marketing, logistyka, transport, towaro-
znawstwo, administracja, informatyka, turystyka i rekreacja. To 
kierunek dla przyszłych biznesmenów, przedsiębiorczych mło-
dych ludzi, którzy sami chcą pokierować własną przyszłością. 
Szkoła wykształci w przyszłym absolwencie orientację marke-

tingową, nauczy zasad nowoczesnej rachunkowości, podstaw 
prawnych, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych. 
To z pewnością idealny kierunek dla ludzi kreatywnych.

Przez cały czas funkcjonują kierunki wciąż cieszące się nie-
zmienną popularnością:
• technikum handlowe – daje kwalifikacje w kierunku: zarzą-

dzanie i marketing, finanse i rachunkowość, ekonomia, logisty-
ka, informatyka, ekonometria, administracja, turystyka i rekre-
acja. Młodzież po ukończeniu szkoły będzie przygotowana do 
podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsię-
biorstwach handlowych o różnych formach własności jako spe-
cjalista od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgo-
wości. Uczeń zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności niezbęd-
nych do uruchomienia własnej firmy handlowej. To na pewno
kierunek dla młodych przedsiębiorczych ludzi.

· technikum mechaniczne – ta oferta kierowana jest głów-
nie do chłopców, którzy interesują się mechaniką samocho-
dową. Uczniowie po ukończeniu szkoły mają szansę zatrud-
nienia w warsztatach naprawy samochodów, stacjach dia-
gnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, salo-
nach sprzedaży samochodów, firmach wytwarzających części
do samochodów, firmach zajmujących się sprzedażą części sa-
mochodowych, a przede wszystkim we własnych warsztatach 
mechaniki pojazdów samochodowych. To wymarzony kieru-
nek dla tych uczniów, dla których mechanika samochodowa 
i motoryzacja to pasja i hobby. I to głównie oni wybiorą ten kie-
runek, choć zapraszamy także i dziewczęta. Wybierając kieru-
nek mechaniczny uczeń wybiera nie tylko zawód z ogromny-
mi tradycjami, ale też przede wszystkim zapewnia sobie duże 
możliwości zawodowe na przyszłość.  Obecnie każde gospo-
darstwo czy firma wyposażone są w pojazd samochodowy, 
który będzie potrzebował naprawy i konserwacji.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych coś dla siebie znaj-
dą również uczniowie, którzy chcą szybko zdobyć upragniony 
zawód. Nasza szkoła proponuje im kształcenie w atrakcyjnych 
na rynku zawodach: ślusarz z certyfikatem spawacza, sprze-
dawca, piekarz, cukiernik, kucharz,  fryzjer. Powyższe kierun-
ki znajdują się w klasie wielozawodowej. Te kierunki pozwolą na-
szym absolwentom na szybkie usamodzielnienie się, zdobycie 
wymarzonego zawodu, rozwijanie się w kierunku, który cieszy 
się zainteresowaniem na rynku pracy, dzięki czemu staną się po-
żądanymi przyszłymi pracownikami.

W kwietniu bieżącego roku przeprowadzono w szkole kon-
trolę mającą na celu ocenę dwóch typów szkół: Technikum 
Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Raport z ewalu-
acji, dostępny dla każdego, zamieszczony na platformie inter-
netowej www.npseo.pl, to efekt końcowy pracy zespołu wizy-
tatorów ds. ewaluacji w szkole. Jest źródłem informacji na te-
mat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań 
stawianych szkołom przez państwo. Tworzy opis pozwalający 
rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim zainteresowa-
nym dowiedzieć się, jak wartościowe są działania podejmowa-
ne w szkole. Czy uczniowie czują się w niej bezpiecznie, czy na-
uczyciele stwarzają im warunki do rozwoju na miarę ich możli-
wości, czy szkoła inspiruje do aktywności, czy ocenia sprawiedli-
wie i w sposób sprzyjający uczeniu się, jaką ma koncepcję dzia-
łania. Każdy zainteresowany dowie się więc z raportu, jakie szko-
ła proponuje zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze,  listę ak-
cji społecznych, inicjatyw artystycznych czy rozgrywek sporto-
wych, w których uczestniczą uczniowie. Sprawdzi, jakim sprzę-
tem dysponuje szkoła, o której zaczynają się lekcje, czy jest mo-
nitoring, czy jest problem z palaczami. Raport z ewaluacji poma-
ga rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich 
dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kon-
tynuować edukację. Nasza szkoła uzyskała w pięciostopnio-
wej skali ocen (od A do E) wysoki wynik B. Jest to oczywiście 
efekt wieloletniego trudu i pracy , jaki włożyli nauczyciele i pra-
cownicy, a także uczniowie w rozwój szkoły.

Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szkoła ma 
bogatą ofertę kółek zainteresowań: kółka przedmiotowe z bio-
logii, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, a także kół-
ko fotograficzne, filmowe, turystyczne. W ramach działalności 
tych kółek uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, po-
głębiać wiadomości. Koło turystyczne, cieszące się dużą popu-
larnością wśród młodzieży, ściśle współpracuje z sandomier-
skim oddziałem PTTK, organizuje corocznie rajdy po ziemi kli-
montowskiej, Bieszczadach, Roztoczu, zimowy obóz narciarski. 
Młodzież należąca do kółka fotograficznego i filmowego bierze
udział w licznych projektach i konkursach  odnosząc na tym polu 
duże sukcesy.Szkoła dba nie tylko o rozwój intelektualny, ale 
także i o fizyczny swoich uczniów. Organizuje różne turnieje i za-

wody sportowe. W lutym tego roku zorganizowano po raz dru-
gi międzyszkolny turniej w piłkę halową, w którym wzięło udział 
10 szkół z powiatu sandomierskiego i opatowskiego.

W szkole działa również sklepik szkolny prowadzony przez 
uczniów Technikum Handlowego, którzy zdobywają w ten spo-
sób wiedzę na temat małego biznesu, kształcą umiejętności nie-
zbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej. Różne i licz-
ne projekty, w których szkoła bierze udział, pozwalają młodzie-
ży na rozwijanie zainteresowań, kreatywności, samodzielno-
ści, pracę w zespole, poznawanie świata, inwestowanie w swo-
ją przyszłość. W szkole realizowane były już projekty związane 
z przedsiębiorczością, np.: „Firma w mojej gminie”, „Portfolio mło-
dego przedsiębiorcy” czy „Szkolna Giełda Turystyczna”. W ramach 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich: „Kół-
ko fotograficzne”, „Szkoła kołami się toczy”, „Szkoła przetrwania
– rajd”. W szkole bardzo prężnie działa koło krwiodawców, któ-
rzy regularnie oddają krew ratując innym życie. Wśród uczniów 
mamy również dawców szpiku kostnego. Grono krwiodawców 
z każdym wyjazdem się powiększa i mamy nadzieję, że zapał 
młodzieży nie minie.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w Ogól-
nopolskim programie profilaktycznym „Mam haka na raka”, któ-
ry miał na celu profilaktykę raka jelita grubego. Rozstrzygnię-
cie nastąpi pod koniec roku szkolnego. Młodzież zaangażowa-
ła się również w Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Drugie ży-
cie elektrośmieci”, mający na celu ochronę naszego środowiska. 
Ich praca i poświęcenie zaowocowały zajęciem trzeciego miej-
sca w Polsce.

ZSP w Klimontowie kontynuuje współpracę z Politechniką 
Świętokrzyską, której celem jest ułatwienie absolwentom szko-
ły podjęcie studiów na tej uczelni. W ramach współpracy pro-
wadzony jest projekt „W drodze do kariery z Politechniką Święto-
krzyską – szansa na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych” skierowany do uczniów szkoły. Młodzież uczestniczy 
też w projekcie współtworzonym przez Unię Europejską w ra-
mach Funduszu Społecznego: „Akademia- program rozwojowy 
dla szkół zawodowych z powiatu sandomierskiego”. Młodzież bar-
dzo chętnie bierze też udział w kolejnym projekcie współfinan-
sowanym przez Unię Europejską: „Młodzi przedsiębiorcy na start”. 
Są to certyfikowane kursy językowe Business English.

Z dużym powodzeniem młodzież startuje też w licznych za-
wodach, konkursach, olimpiadach oraz turniejach, np. rokrocz-
nie zajmując miejsca na podium w turnieju szkół ponadgimna-
zjalnych w Sandomierzu, na etapie ogólnopolskim w konkur-
sie wiedzy ekonomicznej, konkursie wiedzy pożarniczej czy zaj-
mując trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie Sprawiedliwy 
Handel.

Co roku 2 lub 3 uczniów (po jednym z każdego typu szkoły) 
za wyniki w nauce zostaje nagrodzonych stypendium ministe-
rialnym. To wszystko jest możliwe, ponieważ szkoła dysponu-
je nowoczesną bazą dydaktyczną: dwiema pracowniami kom-
puterowymi, bogato wyposażoną biblioteką, mobilnymi pra-
cowniami językowymi, nowo oddanym budynkiem z salą gim-
nastyczną, bogatym zapleczem dydaktycznym i salami fitness.
Szkoła wyposażona jest w monitoring, który sprawia, że uczeń 
czuje się i jest bezpieczny. Każdy uczeń posiada indywidual-
ną szafkę na ubranie w szatni, co na pewno znacznie poprawia 
bezpieczeństwo przechowywanych rzeczy i usprawnia zmianę 
odzieży.

Priorytetem ucznia szkoły średniej jest pomyślne zdanie eg-
zaminu dojrzałości. Na tym polu ZSP w Klimontowie również 
ma powody do radości, bo według rankingu szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu sandomierskiego pod względem Edukacyj-
nej Wartości Dodanej (EWD) szkoła zajęła wysoką pozycję, je-
śli chodzi o maturę z matematyki. Została zaliczona do szkoły 
sukcesu. Matura z języka polskiego również nie daje powodów 
do zmartwień, ponieważ według rankingów szkoła została wy-
różniona zbliżając się do kategorii - szkoła wsparcia pozwala na 
obiektywną ocenę pracy szkoły, pod względem nabytej wiedzy 
i umiejętności, która uwidacznia się podczas egzaminu matural-
nego. Warto podkreślić, że powyższy wynik świadczy o bardzo 
dobrej pracy nauczycieli tej szkoły ze wszystkimi uczniami, za-
równo tymi zdolnymi, jak i tymi mniej zdolnymi.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie jest na 
pewno szkołą z przyszłością. Więcej szczegółów na temat Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej pod adresem: www. z-s-p. net. 

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Klimontowie zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych uczniów i rodziców do sekretariatu szko-
ły codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu uzyskania 
szczegółowych informacji o szkole.

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


