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Serdeczne życzenia 
miłych, spokojnych, zdrowych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych optymizmu i nadziei 
spotkań w rodzinnym gronie,

wiary umocnionej
Zmartwychwstaniem Pańskim, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa
– wszystkim Mieszkańcom 

naszej gminy,
a także miłym Gościom

składają
Wójt Gminy Klimontów

Marek Goździewski
wraz z pracownikami UG

oraz 
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Fijałkowski
wraz z całą Radą

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości
– tego wszystkim 

   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja

Wiosenny ranek i świat słoneczny,

koszyk pisanek i stół świąteczny,

zając z paczkami cicho się skrada

i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie

„Niech radość w sercach długo zostanie”...
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Inwestycje drogowe 
w gmInIe KlImontów

Od stycznia do grudnia 2015 r. Gmina Klimontów zrealizowała następujące 
inwestycje drogowe:
•	przebudowa drogi gminnej Pęchów–Kolonia – Gać:	 830	 mb,	 wartość	 inwestycji	
125.188,79	zł,	w	tym	dotacja	92.943,00	zł	a	udział	Gminy	to	32.245,79	zł;

•	odbudowa drogi gminnej Ułanowice	(przez	wieś):	398	mb,	wartość	inwestycji	55.727,20	zł,	
w	tym	dotacja	44.581,00	zł	a	udział	gminy	to	11.146,00	zł;

•	utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice 
Dolne (przez	wieś):	650	mb,	wartość	inwestycji	134.373,04	zł,	w	tym	dotacja	106.730,00	zł	
a	udział	gminy	27.643,04	zł;

•	zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany:	330	mb,	
wartość	inwestycji	71.210,24	zł,	w	tym	dotacja	50.000,00	zł	a	udział	gminy	21.210,24	zł;

•	zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – 
Nowa Wieś :	914	mb,	wartość	inwestycji	170.334,21	zł,	w	tym		dotacja	90.000,00	zł	a	udział	
gminy	80.334,21	zł;

• odbudowa drogi gminnej Goźlice – Kurów:	 570	mb,	 wartość	 inwestycji	 90.150,39	 zł,	
w	tym	dotacja	69.498,00	zł	a	udział	gminy	20.652,39	zł;

•	odbudowa	drogi	dojazdowej	do	gruntów	rolnych	w	miejscowości	Grabina:	150	mb,	war-
tość	inwestycji	25.917,64	zł,	w	tym	dotacja	12.958,82	zł	a	udział	gminy	12.958,82	zł

•	przebudowa drogi gminnej Nawodzice „Pułanki”:	541	mb,	wartość	inwestycji	94.141,99	
zł,	w	tym	dotacja	65.757,00	zł	a	udział	gminy	28.384,99	zł;

•	odbudowa	 drogi	 gminnej	 w	 miejscowości	 Olbierzowice:	 400	 mb,	 wartość	 inwestycji	
84.845,00	zł,	w	tym	dotacja	44	850,00	zł	a	udział	gminy	39.995,	00	zł;

•	przebudowa	dróg	gminnych	w	miejscowościach	Konary,	Konary-	Kolonia,	Pokrzywian-
ka	 w	 celu	 poprawy	 bezpieczeństwa	 ruchu	 drogowego:	 5.386	mb	 –	 wartość	 inwestycji	
907.17,27,	w	tym	dotacja	445.000,00	zł	a	udział	gminy	462.41,27	zł.

•	utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Pęchów – 
Góry Pęchowskie – Beradz:	1.140	mb,	wartość	 inwestycji	274.025,37	zł,	w	 tym	dotacja	
202.925,00	zł	a	udział	gminy	71.100,37	zł;

•	przebudowa	 drogi	 gminnej	 w	 miejscowości	 Nawodzice:	 334	 mb,	 wartość	 inwestycji	
64.596,28	zł,	w	tym	dotacja	42.544,00	zł	a	udział	gminy	22.052,28	zł;

•	 odbudowa	drogi	gminnej	Konary-Kolonia,	Kolonia	–	Zaoraniec:	928	mb,	wartość	
inwestycji	132.377,15	zł,	w	tym	dotacja	92.609,00	zł	a	udział	gminy	39.768,15	zł;

•	 odbudowa drogi gminnej Ułanowice	 (przez	 wieś):	 820	 mb,	 wartość	 inwestycji	
118.610,13	zł,	w	tym	dotacja	89.722,00	zł	a	udział	gminy	28.888,13	zł;

•	 przebudowa	drogi	gminnej	nr	331032	Pęchów	–	Góry	Pęchowskie	–	Beradz:	440	mb,	
wartość	inwestycji	82.689,64	zł,	w	tym	dotacja	60.133,00	zł	a	udział	gminy	22.556,64	zł;

•	 przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa Wieś – Szymanowice Gór-
ne:	60	mb,	wartość	inwestycji	8.165,97	zł,	w	całości	udział	gminy;

•	 przebudowa	drogi	gminnej	w	miejscowości	Góry	Pęchowskie:	840	mb,	wartość	in-
westycji	138.916,67zł,	w	tym	dotacja	95.214,00	zł	a	udział	gminy	43.702,67	zł;

•	 odbudowa drogi gminnej Rybnica – Nawodzice:	 959	 mb,	 wartość	 inwestycji	
129.065,25	zł,	w	tym	dotacja	31.950,25	zł	a	udział	gminy	97.115,00	zł;

•	 przebudowa	drogi	gminnej	nr	331008	Krobielice	–	Ossolin:	350	mb,	wartość	inwe-
stycji	54.115,39	zł,	w	tym	dotacja	41.914,00	zł	a	udział	gminy	12.201,39	zł.

W ramach umów – porozumień Gminy Klimontów z Powiatem Sandomierskim:
•	przebudowano	drogę	powiatową	nr	0714	T	Pokrzywianka	–	Beradz:	wartość	zadania	to	
2.000.000,00	zł,	w	tym	udział	Gminy	Klimontów	494.694,20	zł;

•	przebudowano	drogę	powiatową	nr	0777	T	Świątniki	–	Byszów	w	miejscowości	Byszów:	
wartość	zadania	to	282.497,00	zł,	w	tym	udział	Gminy	Klimontów	20.023,97	zł.
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Zwolnieni z Teorii	to	ogólnopolska	olimpiada	dla	studentów	i	uczniów	szkół	średnich	
na	projekt	społeczny.	Właśnie	trwa	jej	druga	edycja.	W	ramach	olimpiady	powstają	pro-
jekty,	których	celem	jest	zwrócenie	uwagi	na	pewien	konkretny	problem	i	doprowadze-
nie	do	zmiany	społecznej.	W	wyniku	działań	wielu	zespołów	w	całej	Polsce	organizowa-
ne	są	wydarzenia	publiczne,	przeprowadzane	zbiórki	charytatywne	itp.

Jednym	 z	 realizowa-
nych	projektów	jest	Kwestia 
Czasu.	 Tworzymy	 go	 my,	
uczennice	 sandomierskie-
go	 Collegium Gostomia-
num,	 pochodzące	 z	 gmi-
ny	Klimontów	–	Alicja Ci-
choń,	Klaudia Miller	i	Ewa 
Gawlak.	 Kwestia Czasu	
zwraca	uwagę	na	coraz	po-
wszechniejszy	 problem,	 ja-
kim	 jest	 marnowanie	 cza-
su.	 Działa	 w	 formie	 rekla-
my	społecznej,	która	moty-
wuje	do	działania,	 zachęca	
do	organizacji	i	planowania	
oraz	wyznaczania	sobie	ce-
lów.	 Do	 beneficjentów	 do-
ciera	 głównie	 drogą	 inter-
netową	 –	 przez	 portale	 ta-
kie	jak	Facebook,	Instagram	
czy	 Snapchat.	Dzięki	 temu	
może	osiągnąć	zasięg	ogól-
nopolski.	Na	swoim	fanpa-
ge’u	na	Facebooku	publiku-
jemy	cykliczne	posty	zawierające	materiały	motywacyjne,	wskazówki	dotyczące	plano-
wania	i	informacje	na	temat	różnych	sposobów	osiągania	sukcesu.

Na	koncie	mamy	pierwsze	sukcesy,	które	zapowiadają	obiecującą	przyszłość	projektu.	
W	chwili	obecnej	Kwestia Czasu	jest	w	województwie	świętokrzyskim	drugim	najwyżej	
notowanym	projektem	oraz	najlepszą	reklamą	społeczną.

Bardzo	prosimy	o	wsparcie	projektu,	głównie	przez	obserwowanie	naszej	strony	na	
Facebooku,	ponieważ	im	więcej	mamy	beneficjentów,	tym	większe	mamy	szanse	na	zna-
lezienie	się	w	pierwszej	dziesiątce	rankingu	krajowego,	a	przede	wszystkim	–	na	walkę	
z	problemem	społecznym.

Dziękujemy	wszystkim,	którzy	śledzą	nasze	działania	i	pomagają	nam	przez	zaanga-
żowanie	w	działalność	projektu.	Przede	wszystkim	dziękujemy	gazecie	„Głos Klimonto-
wa”	za	możliwość	zareklamowania	się	w	społeczności	oraz	patronat	medialny.
Nasze strony:
Facebook:	https://www.facebook.com/zwzt.kwestia.czasu/
Instagram:	https://www.instagram.com/kwestiaczasu/
nazwa	na	Snapchacie:	kwestiaczasu

kierownik	zespołu	projektowego	Kwestii Czasu	Alicja Cichoń

KwestIa 
czasu

Helena Adamczak

Rozmowa ze śmieRcią

Ja wiem, że Ty byś chciała
bym ja się ciebie bała,
lecz twardo na swoim stoję 
i ciebie się nie boję.

Bo wiem, że kiedyś przyjść musisz
by na Sąd Boży 
zabrać moją duszę
a ja tu bez niej pozostać muszę.

i obojętnym mi będzie
czy na mej mogile 
wyrosną chwasty czy kwiatki
bo będę spała snem spokojnym
w uściskach ziemi naszej matki.

a kiedy czas już moje szczątki
w puszysty popiół zmieni,
wtedy użyźnię sobą skrawek
tej świętej polskiej ziemi
i spłacę dług wdzięczności 
tej, która mnie żywiła
a po odejściu duszy
do siebie przytuliła.

Z wielkim smutkiem piszę te słowa – w dniu 
3 marca 2016 roku zmarła wybitna ludowa poetka 
i zasłużona działaczka kulturalna śp. Helena 
Adamczak, z domu Majewska.

Jej piękne wiersze liryczne opisującej piękno 
rodzinnych stron, a szczególnie ukochanych 
Szymanowic Dolnych, były publikowane na łamach 
„Głosu Klimontowa” i „Gońca Staszowskiego” oraz 
prezentowane w Radiu Kielce.

Rosamond

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, 
że w wieku 80 lat zmarła 

Helena Adamczak
poetka - regionalistka

wieloletni współpracownik naszej gazety

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej 
serdeczne wyrazy współczucia składa

Redakcja „Głosu Klimontowa”
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Władysława Wojna,	 z	 domu	 Rutkow-
ska,	 urodziła	 się	 22.II.1915	 r.	 w	 Zakrzo-
wie,	 jako	 drugie	 dziecko	 Stanisława	 Rut-
kowskiego	 i	Ludwiki	z	Półtoraków.	Pierw-
szym	dzieckiem	była	Maria,	starsza	siostra	
Władysławy.	W	1918	roku	w	wyniku	choro-
by	płuc	zmarł	mąż	Ludwiki	i	ojciec	3-letniej	
Władysławy.	 Owdowiała	 Ludwika	 wyszła	
ponownie	za	mąż	za	Jakuba	Grada.	Z	tego	
związku	Władysława	miała	jeszcze	pięcioro	
rodzeństwa,	z	których	do	dzisiejszego	dnia	
żyje	tylko	jej	siostra	Justyna.	Cała	siódem-
ka	 dzieci	 wychowywała	 się	 w	 małej	 izbie	
wraz	z	rodzicami.	Pomimo	tego,	że	Włady-
sława	 i	Maria	 zajmowały	 się	wychowywa-
niem	młodszego	rodzeństwa,	młodsza	sio-
stra	ukończyła	4	oddziały	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Zakrzowie.	

Pani	 Władysława	 ciężko	 pracowa-
ła	 w	 ponad	 10-morgowym	 gospodar-
stwie,	 gdzie	 zastała	 ją	 II	Wojna	 Światowa	
–	 1.IX.1939	 roku	 na	 zabawie	 dożynkowej	
w	 Zakrzowie	 został	 powołany	 do	 wojska	
jej	ukochany,	Stanisław.	Z	szeregów	wojska	
polskiego	wybranek	dostał	się	do	sowieckiej	
niewoli,	 gdzie	 w	 ciężkich	 warunkach	 spę-
dził	pół	roku.	Po	tym	okresie	żołnierze	Ar-
mii	Czerwonej	przekazali	Stanisława	w	ręce	
niemieckich	 oficerów.	W	niewoli	 niemiec-
kiej	 spędził	 kolejne	 5	 lat.	 Pobyt	 w	 niewo-
li	sowieckiej	wspominał	przez	całe	życie	ze	
łzami	w	oczach.	Natomiast	pani	Władysła-
wa	po	tzw.	wyzwoleniu	została	przesiedlona	
przez	Armię	Czerwoną	dla	bezpieczeństwa	
do	państwa	Barglów	z	Byszowa.	Po	wojnie,	
w	1945	r.	w	Zakrzowie	pojawiła	się	cygan-
ka,	 która	 za	 darmo	 przepowiedziała	Wła-
dysławie	nadejście	dobrej	nowiny	ze	strony	
Heleny,	córki	siostry	Stanisława.	Dobrą	no-
winą	okazał	się	powrót	ukochanego	Włady-
sławy,	całego	i	zdrowego,	z	wojny.	

W	 lutym	 1948	 roku	 Władysława	 Rut-
kowska	i	Stanisław	Wojna	pobrali	się,	speł-
niając	swoje	przedwojenne	obietnice.	Ojco-
wizna	zawsze	była	dla	niej	świętością,	więc	
nie	 wyraziła	 zgody	 na	 wyjazd	 z	 Zakrzo-
wa	na	Ziemie	Odzyskane,	gdzie	czekało	na	
nią	wybrane	przez	Stanisława	gospodarstwo	
rolne,	z	budynkami	z	czerwonej	cegły	kry-
tymi	dachówką	oraz	 z	poniemieckimi	ma-
szynami.	 Pozostała	 na	 niewielkim	 skraw-
ku	ziemi	rodzinnego	majątku.	Życie	wyma-
gało	wiele	trudu.	Mąż	musiał	szukać	pracy	
m.in.	w	cukrowni	we	Włostowie	oraz	w	hu-

cie	w	Ostrowcu	Świętokrzyskim.	Na	Włady-
sławę	spadł	obowiązek	prowadzenia	gospo-
darstwa	domowego	i	wychowania	dzieci.	

Z	małżeństwa	Władysławy	i	Stanisława	
zrodziło	się	troje	dzieci:	Zofia,	Andrzej	i	Le-
okadia.	Zofia	wyjechawszy	na	studia	w	War-
szawie,	nie	powróciła	do	rodzinnego	domu.	
Andrzej	 po	 ukończeniu	 szkoły	 zawodowej	
wyjechał	z	grupą	kolegów	do	pracy	w	Sko-
czowie.	Leokadia	zaś	po	ukończeniu	szkoły	
rolniczej	pozostała	z	mamą,	aby	pomóc	jej	
w	prowadzeniu	gospodarstwa.	

W	 1980	 roku,	 gdy	 Władysława	 miała	
65	lat,	po	ciężkiej	chorobie	odszedł	jej	mąż	
–	 Stanisław.	Kobieta	 zawsze	 była	 pracowi-
ta	i	zaradna,	to	też	wiążąc	koniec	z	końcem	
dzięki	emeryturze	po	zmarłym	mężu,	prze-
żyła	następne	35	lat.	Pracując,	ciesząc	się	ży-
ciem,	rodziną	i	wnukami	dożyła	sędziwego	
wieku.	W	2002	roku	na	 jej	drodze	 stanęły	
kłopoty	kardiologiczne	lecz	dzięki	precyzji	
i	 doświadczeniu	 kieleckich	 lekarzy,	 którzy	
wszczepili	jej	stymulator	serca,	zostały	one	
stłumione.

Setną	 rocznicę	 urodzin	 Jubilatka	 ob-
chodziła	22.XII.2015	roku	wraz	z	dziećmi,	
dziewięcioma	 wnukami	 i	 dziesięciorgiem	
prawnuków,	siostrą	Justyną Szczecina,	Te-
resą Wieczorek,	 Józefem Rutkowskim	 –	
stryjecznym	bratem	oraz	dalszą	rodziną.	

W	 dniu	 tym	 proboszcz	 ks.	 Stanisław 
Wdowiak	 odprawił	 Mszę	 Świętą	 w	 domu	
Jubilatki	w	jej	intencji.	

Stulatkę	w	tym	dniu	odwiedził	również	
Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goździew-
ski z	delegacją,	przedstawiciele	KRUS	i	rad-
ny	sołectwa	Zakrzów	Grzegorz Mucha.	Były	
życzenia,	 prezenty,	 ogromny	 tort,	 poczę-
stunek	oraz	spotkania	po	latach.	Pod	dach	
pani	Władysławy	zawitała	uroczysta,	rzad-
ko	spotykana	rodzinna	atmosfera,	a	piękny	
kosz	100	herbacianych	róż	od	wnuków	był	
zwieńczeniem	uroczystości.	

Pani	 Władysława	 otrzymała	 również	
List	Gratulacyjny	od	Premier	RP	Beaty	Szy-
dło.	Niestety	w	tym	samym	dniu	w	godzi-
nach	 wieczornych	 kobieta	 uległa	 wypad-
kowi,	 przewracając	 się	 na	 korytarzu	 i	 ła-
miąc	kość	udową.	Święta	Bożego	Narodze-
nia	spędziła	w	szpitalu.	Następne	trzy	tygo-
dnie	 leczono	 ją	w	 domu.	W	 świadomości,	
ale	i	w	bólu,	odeszła	18.I.2016	roku.

 historię spisała córka 
 – Leokadia Ordon

REGULAMIN
I EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

„SONGOWANIE 2016”

Organizator konkursu: 
•	 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Cele festiwalu:
•	 uwrażliwianie	na	piękno	twórczości	artystycznej
•	 kształcenie	sprawności	płynnego	posługiwania	się	językiem	angielskim
•	 popularyzacja	śpiewu	wśród	dzieci	i	młodzieży
•	 samokształcenie	muzyczne,	sprawdzenie	siebie
•	 ujawnienie	i	promowanie	młodych	talentów
Zasady uczestnictwa:
Festiwal	skierowany	jest	do	uczniów	szkół	podstawowych	z	terenu	województwa	
świętokrzyskiego.
W	 festiwalu	 brać	 udział	 mogą	 tylko	 soliści.	 Obowiązuje	 podział	 na	 następujące	
kategorie wiekowe:
•	 uczniowie	szkół	podstawowych-	klasy	I-III
•	 uczniowie	szkół	podstawowych-	klasy	IV-VI
Każdy	z	uczestników	prezentuje	jedną	piosenkę	w	języku	angielskim.
Podczas	 występu	 na	 scenie	 może	 znajdować	 się	 tylko	 jeden	 wykonawca.	
Niedopuszczalne	 są	 występy	 wieloosobowe,	 chórki,	 zespoły	 choreograficzne,	
etc.	 Mile	 widziane	 są	 natomiast	 wszelkie	 rekwizyty,	 kostiumy	 i	 charakteryzacja	
uświetniające	występy	solistów.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy:
•	 wysłać	 zgłoszenie	 drogą	 mailową	 na	 adres:	 anna.bzdyra@interia.pl	 (imię	
i	 nazwisko	 uczestnika,	 nazwa	 szkoły,	 klasa,	 tytuł	 piosenki,	 imię	 i	 nazwisko	 oraz	
numer telefonu do opiekuna uczestnika)
•	 podkład	muzyczny	w	formacie	MP3	podpisany	imieniem	i	nazwiskiem	uczestnika,	
nazwą	 szkoły	oraz	 klasą	przesłać	drogą	mailową	na	adres:	 anna.bzdyra@interia.
pl		do	dnia	10	kwietnia	2016	r.	Liczba	uczestników	jest	ograniczona	do	30	osób	–	
decyduje	kolejność	zgłoszeń.
Jury oceniać będzie:
•	 dobór	repertuaru
•	 interpretację	wokalno-sceniczną
•	 ogólny	wyraz	artystyczny
•	 oryginalność	i	pomysłowość
Sprawy organizacyjne:
•	 kolejność	prezentacji	ustala	organizator	
•	 organizatorzy	nie	zwracają	kosztów	przejazdu
•	 uczestnicy	wyrażają	zgodę	na	rejestrowanie,	fotografowanie,	rozpowszechnianie	
materiałów	audiowizualnych	z	festiwalu

•	 organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	zmian	w	regulaminie	festiwalu
Festiwal odbędzie się 11 maja 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie o godz. 10:00.
Laureaci	otrzymają	dyplomy	i	nagrody	rzeczowe	ufundowane	przez	organizatorów	
i	sponsorów.
Ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród	nastąpi	w	dniu	11	maja	2016	r.
Ewentualne	pytania	prosimy	kierować	pisemnie	na	adres	mailowy:	anna.bzdyra@
interia.pl lub telefonicznie na numer: 725 501 968.

OrGaniZatOrZy

sto lat... ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych 
z województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału 
w I Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 

pt.: „SONGOWANIE 2016”,
który odbędzie się 11 maja 2016 roku o godz.10:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie
Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny Konkursu
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Mieszkańcy	 Śniekóz	 licznie	 zebrali	 się	
23	stycznia	br.	o	godz.	15:00	na	placu	wiej-
skim.	Warunki	atmosferyczne,	jakie	pano-
wały	w	tym	dniu,	nie	kolidowały	z	zamie-
rzeniami	i	nie	pokrzyżowały	planów	miesz-
kańców	na	dobrą	zabawę,	a	wręcz	przeciw-
nie	 –	 stworzyły	 idealne	 okoliczności	 dla	
zimowych	 szaleństw.	 Nie	 to	 jednak	 było	
głównym	 celem	 spotkania.	 Bowiem	 jego	
myślą	 przewodnią	 była	 walka	 ze	 substan-
cjami	psychoaktywnymi,	a	zarazem	uświa-
domienie	mieszkańcom	Śniekóz	jakie	kon-
sekwencje	i	zagrożenia	niosą	ze	sobą	wszel-
kiego	rodzaju	używki.	

Program	 artystyczny	 rozpoczął	 mini-
wykład	 o	 działaniu	 i	 następstwach	 środ-
ków	odurzających,	 systematycznie	urozma-
icany	licznymi	grami,	zabawami	i	konkursa-
mi,	w	których	uczestnictwo	było	nagradzane	
słodkimi	upominkami.	Grupy	konkursowi-
czów,	mimo	głęboko	zakorzenionych	stereo-
typów	nie	stanowiły	tylko	dzieci,	ale	również	

dobra zabawa nIe potrzebuje wspomagaczy
młodzież	 oraz	 osoby	dorosłe.	Gwóźdź	pro-
gramu,	którym	było	przemówienie	dotyczą-
ce	wspomagaczy	wywołał	lawinę	pytań	i	od-
powiedzi,	które	przerodziły	się	w	zagorzałą	
dyskusję	wielopokoleniową.

Następnie	odbył	się	kulig,	który	wywołał	
mnóstwo	uśmiechów	na	twarzach	zarówno	
młodszych	jak	i	starszych.	I	tak	w	atmosfe-
rze	dobrej	 zabawy	zziębnięci	 i	pełni	pozy-
tywnych	 wrażeń	 bieżącego	 dnia	 uczestni-
cy	zasiedli	wokół	ogniska,	gdzie	prowadząc	
liczne	rozmowy	piekli	kiełbaski	 i	degusto-
wali		domowe	wypieki.

Serdecznie	 dziękujemy	 za	 wsparcie	 fi-
nansowe,	 jak	 również	 pomoc	w	 organizo-
waniu	spotkania	Gminnej	Komisji	Rozwią-
zywania	 Problemów	Alkoholowych	 i	Nar-
komanii,	radnej	Mieczysławie Krasowskiej	
oraz	 firmie	 „Kamyk”	 z	 Pokrzywianki	 To-
masza Luzaka.

sołtys sołectwa Śniekozy
Agata Szemraj

W	niedzielę	7	lutego	br.	już	od	godziny15:15	w	sali	wido-
wiskowej	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Klimontowie	za-
częły	pojawiać	 się	pierwsze	dzieci	 zaproszone	przez	Wój-
ta	Gminy	Klimontów,	zaproszone	przez	dyrektorów	szkół	
z	naszej	gminy	na	Wielki	Bal	Karnawałowy.	

Punktualnie	od	godziny	15:30	w	barwnej	i	pełnej	świa-
tła	scenografii	nawiązującej	do	„Kopciuszka” – baśni	braci	
Grimm	–	Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goździewski	ofi-
cjalnie	przywitał	wszystkie	dzieci,	nauczycieli	i	opiekunów,	
po	czym	dał	sygnał	do	rozpoczęcia	zabawy	karnawałowej.	

Zgodnie	 z	 tradycją	 blisko	 150	 uczestników	 rozpoczę-
ło	bal	polonezem	przy	akompaniamencie	zespołu	„Project 
Band”,	który	towarzyszył	uczestnikom	zabawy	do	późnych	
godzin	wieczornych.	Organizatorzy	przygotowali	dla	dzie-
ci	 szereg	niespodzianek:	m.in.	 „szwedzki stół”	 zastawiony	
syto	 słodyczami,	 owocami	 i	 napojami,	 krainę	 łakomczu-
chów	dla	„głodomorków”,	szereg	konkursów	i	zabaw	z	na-
grodami	 –	 między	 innymi	 „tańczące balony”,	 „kukułcze 
jajo”,	„wirujący kapelusz”,	w	których	udział	wzięły	wszyst-
kie	dzieci	zaproszone	na	bal.	Ponadto	Aleksandra Szypen-
bejl	poprowadziła	quiz	wiedzy	z	treści	baśni	pod	tytułem	
„Kopciuszek”.	Każde	dziecko	na	koniec	otrzymało	paczkę	
ze	słodkimi	upominkami.

Całe	przedsięwzięcie	zrealizował	Gminny	Ośrodek	Kul-
tury	w	Klimontowie,	który	w	imieniu	organizatorów		pra-
gnie	 serdecznie	 podziękować:	 dyrektorom	 szkół,	 nauczy-
cielom,	opiekunom	i	rodzicom.	Tak	wspaniały	bal	mógł	się	
odbyć	 dzięki	 wsparciu	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych	 oraz	 państwu	 Monice i Prze-
mysławowi Ziejom,	włascicielom	sklepu	spożywczego.	Za	
nieodpłatną	oprawę	muzyczną	dziękujemy	zespołowi	„Pro-
ject Band”	 i	DJ	 oraz	wszystkim	 osobom,	 którzy	 pomogli	
w	sprawnej	organizacji	tej	szczytnej	imprezy.

to był bal... Rosamond
Koledze Stanisławowi Bryle

Szczupak
Ukochana Koprzywianka płynie poprzez wieki,
Staszek Bryła oddał serce dla tej pięknej rzeki.

Pływają w niej leszcze i królewskie karpie,
Deszcz leje jak z cebra, szczupak wędką szarpie.

Stachu – krzyczy mirek! Rekina ciągniemy –
chyba rekord Polski dzisiaj pobijemy.

Stary sum z wąsami długimi jak wiechy,
Puszek głośno szczeka i biega z uciechy.

Piszą o tym w mediach znani dziennikarze,
Stachu mówi: „kurde”, jeszcze wam pokażę!

Szczupaka olbrzyma, długiego jak rzeka,
Niechaj Prezes Koła na mnie nie narzeka.

Drogi Stanisławie! wszyscy cię kochamy
i na wieloryba z tęsknotą czekamy…
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W	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Klimontowie	odbyło	się	15	lutego	br.	o	godz.	9:00	
spotkanie	Marszałka	Województwa	Świętokrzyskiego	Adama Jarubasa	z	władzami	Gmi-
ny	Klimontów.	

W	spotkaniu	udział	wzięli:	 radny	powiatowy	Marcin Piwnik,	 radny	Sejmiku	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	Andrzej Swajda,	 dyrektor	Departamentu	Polityki	Regional-
nej	UMWŚ	Grzegorz Orawiec oraz	dyrektor	Świętokrzyskiego	Zarządu	Dróg	Wojewódz-
kich	Damian Urbanowski,	a	także	Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goździewski,	Zastęp-
ca	Wójta	Gminy	Klimontów	Edward Przytuła,	skarbnik	Gminy	Klimontów	Anna Sobo-
lewska,	radni	Gminy	Klimontów	oraz	mieszkańcy	gminy.	

Spotkanie	miało	 charakter	 roboczy,	 rozmawiano	 na	 temat	 budowy	 obwodnicy	 Kli-
montowa	w	ciągu	drogi	wojewódzkiej	oraz	planowanych	inwestycjach	w	ramach	Regio-
nalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014–2020.	

Na	zakończenie	spotkania	marszałek	otrzymał	z	rąk	Wójta	Gminy	Klimontów	pamiąt-
kowy	herb	gminy	Klimontów.

spotKanIe 
robocze

W	 siedzibie	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 w	 Klimon-
towie	 odbyło	 się	 13	 stycznia	 br.	 spotkanie	 informacyjne	
w	 sprawie	 rozbudowy	drogi	wojewódzkiej	nr	 758	w	gra-
nicach	 gm.	 Klimontów	 wraz	 z	 budową	 obwodnicy	 Kli-
montowa,	w	którym	wzięli	udział	przedstawiciele	Święto-
krzyskiego	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	w	Kielcach,	Wójt	
Gminy	Klimontów	Marek Goździewski	 oraz	 zaintereso-
wani	mieszkańcy	gminy.	

Celem	spotkania	było	zapoznanie	 społeczności	 lokal-
nej	 z	 planowaną	 inwestycją	 oraz	 wyjaśnienie	 wszelkich	
wątpliwości	z	nią	związanych.

Projektanci	 z	 Biura	 Opracowywania	 Programów	
Projektów	Inżynierii	Komunikacyjnej	„LISPUS”	Marcin	
Dobek	 przedstawili	 aktualny	 stan	 prac	 nad	 dokumen-
tacją.	 Omówiony	 został	 szczegółowo	 przyjęty	 na	 pod-
stawie	 opracowanej	 wielokryteriowej	 analizy	 porów-
nawczej	wariant	 preferowany	do	dalszych	prac	projek-
towych.	Przedstawione	 zostały	najważniejsze	procedu-
ry	 administracyjne	 związane	m.in.	 z	 wydaniem	 decy-
zji	 o	 środowiskowych	uwarunkowaniach,	nabywaniem	
nieruchomości	pod	inwestycje.

W	 ramach	 rozbudowy	 drogi	 wojewódzkiej	 przewi-
duje	się	wykonanie	nowej	nawierzchni	jezdni	szer.	2x3,5	
m,	zatok	autobusowych,	przebudowę	 istniejących	 i	bu-
dowę	 nowych	 obiektów	 mostowych,	 chodników	 oraz	
budowę	nowego	odcinka	drogi	(obwodnicy)	dł.	ok	4	km,	
gdzie	także	planuje	się	budowę	obiektu	mostowego	(es-
takady)	o	długości	ponad	300	m,	która	umożliwi	 swo-
bodny	przepływ	wody,	jeśli	wystąpi	ona	poza	brzegi	Ko-
przywianki.

Planowana	obwodnica	będzie	stanowić	istotne	uspraw-
nienie	warunków	komunikacyjnych.	Ze	szczegółami	pla-
nowanej	inwestycji	można	zapoznać	się	w	tutejszym	Urzę-
dzie	Gminy	–	pok.	nr.	5.

obwodnIca 
KlImontowa

W	miłej	i	radosnej	atmosferze	4	i	6	marca	w	restauracji	Cykada	w	Pęchowie	spotkały	się	Panie	z	sołectw	Zakrzów,	
Goźlice,	Grabina,	Węgrce	Szlacheckie,	Pęchów	obchodząc	swoje	święto	–	„Dzień Kobiet”.	Program	spotkań	był	bardzo	
bogaty,	a	wszystko	zaczęło	się	od	życzeń	złożonych	przez	organizatorów	spotkania	–	radnych	z	tych	sołectw,	Alicji Ber-
beś	i	Grzegorza Muchy,	którzy	rozpoczęli	spotkania	od	powitania	przybyłych	gości	i	zaproszenia	na	uroczysty	obiad.	
Wśród	zaproszonych	gości	oprócz	Wójta	Gminy	Klimontów	Marka Goździewskiego	był	również	radny	powiatu	san-
domierskiego	Leszek Galata.	

Panowie	nie	szczędzili	Paniom	miłych	słów	w	gorących	życzeniach,	były	toasty,	kwiaty,	czekoladki,	poczęstunek,	
a	o	dobrą	atmosferę	dbali	mężowie	obecnych	pań.	Tegoroczne	obchody	Dnia	Kobiet	w	gminie	Klimontów	na	długo	za-
padną	w	pamięć.	Panie	wyglądały	na	zadowolone,	panowie	cieszyli	się,	że	udało	im	się	stanąć	na	wysokości	zadania.	
Dobrze	byłoby,	gdyby	ta	atmosfera	została	z	nami	na	cały	rok.

dzIeń KobIet w gmInIe KlImontów
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Uczniowie	naszej	szkoły	wzięli	udział	12	lutego	br.	w	II 
Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpej-
skim	 pod	 patronatem	 starosty	 sandomierskiego.	 Organi-
zatorami	 zawodów	 narciarskich	 była	 Szkoła	 Podstawowa	
Niedźwicach.	 W	 zawodach	 udział	 brali	 także	 uczniowie	
z	innych	szkół	m.in.:	SP	w	Niedźwicach,	SP	w	Gnieszowi-
cach,	SP	w	Chobrzanach,	SP	w	Koprzywnicy	oraz	SP	w	Kli-
montowie.	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 Kilarski,	Maciej Wójcik,	Mateusz 
Wójcik,	Hubert Koryciński,	Wiktor Konecki,	Ignacy Paw-
łowski,	Filip Dziorek,	Aleksandra Zimnicka,	Julia Wita-
szek,	Jakub Ciach,	Filip Lipiński	i	Kamila Dudek.	Opieku-
nami	uczniów	byli	Paweł Saniawa	i	Magdalena Pawłowska.	
Góra	były	dziewczęta	z	naszej	szkoły:	Aleksandra Zimnic-
ka	zdobyła	I	miejsce	w	kat.	dziewcząt	klas	I-III	a	Kornelia 
Dudek	zdobyła	II	miejsce	w	tej	samej	kategorii.

Paweł Saniawa

Już	po	raz	kolejny	odbyły	 się	8	oraz	11	
marca	 br.	 warsztaty	 taneczne	 dla	 dzieci	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Nawodzicach.	 Za-
jęcia	prowadziło	dwóch	instruktorów	–	Se-
bastian Ocetek,	który	rok	rocznie	występu-
je	na	jarmarkach	klimontowskich	oraz	bie-
rze	udział	w	zawodach	tanecznych	jako	tan-
cerz	i	 jako	juror	w	konkursach	tanecznych	
oraz	Szczepan Ewiak	–	nauczyciel	w	Szko-
le	Podstawowej	w	Nawodzicach.	Instrukto-
rzy	uczyli	dzieci	elementów	tańca	nowocze-
snego	m.in.	break	dance,	dup	step,	electro,	
hip	hop	i	innych	form	tanecznych,	a	w	zaję-
cia	zaangażowani	byli	uczniowie	klas	od	II	
do	VI.	Zwieńczeniem	zajęć	było	zaprezen-
towanie	przez	każdego	z	uczniów	biorących	
udział	w	warsztatach	krótkiego	układu	ta-
necznego,	który	był	oceniany	i	nagradzany.

Jak	się	okazało	wielu	uczniów	to	praw-
dziwe	 perełki	 –	 świetnie	 radzili	 sobie	 i	 to	
nie	 w	 jednym	 stylu	 tanecznym.	 Najlepsze	
wrażenie	na	instruktorach	zrobił	Piotr Ole-
chowski	z	kl.	V,	który	w	swojej	prezentacji	
zaprezentował	 ponad	 25	 różnych	 ruchów	
tanecznych	tańca	hip	hop,	break	dance,	dup	
step,	 poping	 i	 electro,	 równie	 dobrze	 wy-
padli	uczniowie:	Kacper Orłowski	z	kl.	VI	
oraz	Daniel Bara z	kl.	V,	 świetnie	wypadł	
również	 uczeń	 kl.	 III	 Jakub Kucharczyk,	
który	pomimo	młodego	wieku	wykonywał	
skomplikowane	triki	taneczne	tańca	break-

warsztaty tańca 
w sp nawodzIce

II mIstrzostwa szKół podstawowych 
w narcIarstwIe alpejsKIm

dance,	 z	 akrobatyką	 tańca	 nowoczesnego	
bardzo	 dobrze	 poradziły	 sobie	 dziewczęta	
z	kl.	IV:	Natalia Orłowska	i	Nikola Niedź-
wiedź	oraz	Anna Malczyk	z	kl.	III.

Dla	pozostałych	uczniów	należą	się	po-
dziękowania	 za	 zaangażowanie	 oraz	 trud,	
jaki	 włożyli	 w	 ćwiczenia	 tak	 efektowne-
go	ale	 i	zarazem	trudnego	tańca	nowocze-
snego,	 jakim	 są	m.in.	 breakdance	 czy	 dup	
step.	Należy	nadmienić,	iż	uczniowie	szkoły	
w	Nawodzicach	brali	już	udział	m.in.	w	ca-
stingu	do	programu	„Mam talent”,	jak	rów-
nież	zakwalifikowali	się	do	finału	show	pt.	
„Talent Sandomierski”,	 w	 którym	 zajęli	 II	
miejsce	 w	 głosowaniu	 internautów	 zdoby-
wając	w	półfinale	3.861	głosy,	zaś	w	finale	II	
miejsce	 z	wynikiem	6.224	głosów,	 co	dało	
im	 łącznie	 w	 dwóch	 losowaniach	 10.085	
głosów	–	byli	to	Gabriela Sajda,	Piotr Ole-
chowski	 oraz	 Wiktor Orłowski	 –	 a	 gło-
sy	można	było	oddawać	za	pośrednictwem	
smsów	oraz	internetu.	

Choreografowie	 już	 planują	 kolejne	
warsztaty	taneczne	dla	wszystkich	uczniów	
szkoły.	O	przebiegu	warsztatów	tańca	moż-
na	 również	 przeczytać	 na	 stronie	 interne-
towej	Szkoły	Podstawowej	w	Nawodzicach:	
www.pspnawodzice.edupage.org,	 gdzie	
można	 także	 zobaczyć	 pozostałe	 zdjęcia	
z	zajęć	tanecznych.

Szczepan Ewiak
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Uczniowie	klas	czwartych	Publicznej	Szkoły	Podstawo-
wej	im.	Jerzego	Ossolińskiego	w	Klimontowie	przygotowa-
li	dla	rodziców	program	artystyczny	pod	tytułem	„Szkolne 
kolędowanie”.	 Premiera	odbyła	 się	 13	 stycznia	 2016	 roku.	
Dzieci	prezentowały	umiejętności	 recytatorskie,	wokalne,	
instrumentalne	i	taneczne.	

Program	 był	 bardzo	 rozbudowany:	 podkreślał	 walory	
zimy	–	 jako	 	najpiękniejszej	 pory	 roku,	wspominał	dzień	
Świętego	Mikołaja,	 adwent	 i	wieczór	wigilijny.	Nie	zabra-
kło	kolędników	 i	„szkolnego diabełka”,	który	przestrzegał	
przed	niepoprawnością.	Wreszcie	Nowy	Rok	z	niezwykłym	
wdziękiem	obiecał,	że	będzie	lepszy...

Cały	 program	 trwał	 50	 minut,	 a	 nad	 prawidłowym	
przebiegiem	czuwali	nauczyciele:	 Joanna Hamerska,	Ewa 
Kędzierska,	Danuta Kowalska,	Magdalena Domoradzka	
i	Alicja Szemraj.	

Publiczność	 nie	 pozostała	 obojętna	 na	 popisy	małych	
artystów,	którzy	wykazali		się	talentem,	doskonałym	przy-
gotowaniem	 i	niezwykłą	dojrzałością	 sceniczną.	Gromkie	
brawa	i	łzy	wzruszenia	były	z	pewnością	największą	nagro-
dą	dla	tych	niezwykle	utalentowanych	dzieci.

czwartoKlasIścI 
na scenIe
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HALLERCZYCY-cz.VI I I

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Rozdział VIII
„W	 czasie	 wojny	 francusko–pruskiej	

(1870-71)	podczas	oblężenia	miasta,	 twier-
dza	Belford	 broniła	 się	 przez	 104	 dni.	 Po-
zwoliło	 to	 ma	 pozostanie	 tego	 regionu	
w	obrębie	Francji,	podczas	gdy	Alzacja	i	Lo-
taryngia	zostały	włączone	do	Prus.”

Latem	 (1919)	 42	 pułk	 piechoty	 Błękit-
nej	 Armii	 gen.	 Józefa	 Hallera,	 stacjono-
wał	 w	 twierdzy	 Belford.	 Z	 rozkazu	 władz	
zwierzchnich,	 sierżant	 Leonard	 Tarnaw-
ski	 został	 awansowany	 na	 adiunkta	 (star-
szego	sierżanta	podchorążego),	ponadto	zo-
stał	dowódcą	wartowni	wojskowej.	Na	tere-
nie	 twierdzy	 Belford	 znajdowało	 się	 kilka	
wartowni,	zaś	każdej	z	nich	podlegało	kil-
ka	posterunków,	których	celem	była	obrona	
miasta.	 Jeden	 z	 wartowniczych	 posterun-
ków	znajdował	się	w	pobliżu	starego	cmen-
tarza,	 na	 obrzeżach	 górzystego	 grodu,	 od-
dalonego	 od	 twierdzy	 ok.	 pięciu	 kilome-
trów.	Cmentarz	właściwie	był	już	zamknię-
ty,	 więc	 nikogo	 już	 na	 nim	 nie	 chowano,	
nie	mniej	jednak	zachwycał	widzów	swym	
pięknem	 wiekowych	 cedrów	 i	 wyniosłych	
szmaragdowych	cyprysów	oraz	reliefowych	
kamiennych	pomników	z	różowego	i	białe-
go	 piaskowca.	 Niewątpliwie	 były	 to	 praw-
dziwe	dzieła	sztuki,	wyrzeźbione	misternie	
przez	 francuskich	artystów	dla	uwiecznie-
nia	łaskawej	pamięci	i	uczczenia	zmarłych,	
którzy	spoczywali	na	tym	cmentarzu.	Nie-
powtarzalny	klimat	i	nastrój	tego	szczegól-
nego	miejsca,	panował	tu	zwłaszcza	w	nocy,	
kiedy	 to	 żołnierze	 trzymający	 wartę	 byli	
zmuszeni	maszerować	przez	ten	romantycz-
ny	cmentarz.	Wśród	żołnierzy	krążyły	wie-
ści,	że	na	tym	cmentarzu	po	prostu	straszy,	
być	może	strach	ma	duże	oczy,	więc	nawet	
frontowi	żołnierze	nie	byli	od	niego	wolni	
,	 dlatego	 mówili	 swemu	 dowódcy:	 „panie	
chorąży	na	tym	cmentarzu	straszy!”

Dowódca	warty	–	podchorąży	Leonard	
Tarnawski	 –	 kierując	 się	 dewizą,	 że	 trze-
ba	się	bać	żywych,	a	nie	umarłych,	udał	się	
w	nocy	na	cmentarz,	żeby	sprawdzić	swych	

żołnierzy	 stojących	 na	 warcie	 i	 rozwiązać	
zagadkę	–	kto	straszy	w	miejscu	wiecznego	
spoczynku?

Na	 cmentarzu	 panowała	 głęboka	 cisza	
i	tylko	letni	lipcowy	wiatr	muskał	Leonarda	
po	opalonej	młodej	twarzy,	lecz	gdy	znalazł	
się	pośrodku	głównej	alei	cmentarza,	usły-
szał	dziwne	głuche	dudnienie,	dochodzące	
jakby	 spod	 ziemi	 cmentarza.	 Żołnierz	 za-
trzymał	 się	 na	 chwilę,	 nic	 nie	 słyszy,	 lecz	
gdy	tylko	postawił	stopę	na	ziemi,	usłyszał	
znowu	silne	łomotanie	(walenie)	niczym	tę-
tent	 końskich	 kopyt	 lub	 jakby	 ktoś	 uwię-
ziony	w	 grobie	 domagał	 się	 wypuszczenia	
go	na	wolność.	Nagle	ogarnęło	go	 twórcze	
olśnienie	i	zrozumiał,	że	pod	ziemią	znajdu-
ją	 się	ogromne	katakumby	pokryte	cienką	
warstwą	murawy,	które	na	 skutek	 żołnier-
skiego	marszu	w	nocnej	ciszy,	wydają	ory-
ginalne	grobowe	echo.

Żołnierz	uśmiechnął	się	ogarnięty	bło-
gim	 spokojem	 duszy	 i	 przybrawszy	 zna-
mienny	wyraz	twarzy	jak		na	dowódcę	przy-
stało	 pomaszerował	 dziarskim	 krokiem	
w	stronę	posterunku,	przy	którym	stali	na	
warcie	jego	koledzy.	Jakie	było	ich	zdziwie-
nie,	 gdy	 ich	 dowódca	 przemówił	 do	 nich	
śmiejącym	się	głosem:	„Koledzy!	Już		wiem	
co	na	tym	cmentarzu	straszy?	Następnie	za-
brał	 zaskoczonych	 żołnierzy	 na	 cmentarz	
i	 wytłumaczył	 im	 co	 mówi	 do	 nich	 echo	
uwięzione	w	cmentarnych	katakumbach.

Nazajutrz	 szczęśliwi	 żołnierze	 rozma-
wiali	o	tym	w	wojskowym	kasynie	popijając	
wytrawne	czerwone	wino	bordeaux	i	paląc	
mocne	 papierosy	 Gauloises.	 Była	 to	 mar-
ka	 francuskich	 papierosów	 produkowana	
przez	 francusko	–	 hiszpański	 koncern	Al-
tadis.	Ze	względu	na	ciemny	tytoń	sprowa-
dzany	 do	 Francji	 z	 Syrii	 i	 Turcji	 nazywa-
no	je	we	Francji	Brunes,	nie	posiadały	filtra	
i	miały	charakterystyczny	smak.

Rosamond
Misi Terczyńskiej w dniu imienin

Pocałunek Wiosny

Skowronek dziś głośniej śpiewa,

Zakochany w czerwonej róży.

Szczęście me odbite w oczach Twych.

Gdy słońce wchodzi do winnic,

W tęsknocie za majowymi bzami,

Fijołki spowite błękitnym welonem

Rozwieją ciemność leśnych drzew.

Zielony grzebień wiosny rozczesuje

Złociste warkocze płaczącej wierzby,

Nad szumiącym, wartkim potokiem,

W ukochanym, uroczym Tyczynie.

Romantyczny	 smak	 miała	 także	 ma-
laria,	 która	 powtórzyła	 się	 podchorąże-
mu	Tarnawskiemu	we	 Francji,	 chory	 zno-
wu	znalazł	się	w	lazarecie,	czyli	w	wojsko-
wym	 szpitalu.	 Na	 szczęście	 nawrot	 mala-
rii	 chorzy	 przechodzą	 lekko,	 a	 przypadki	
śmiertelne	 należą	 do	 rzadkości.	 Medycy-
na	we	 Francji	 była	 na	wysokim	 poziomie,	
zwłaszcza	w	wojskowym	szpitalu,	gdzie	le-
czono	 hallerczyków	 –	 żołnierzy	 Błękitnej	
Armii.	Malaria	objawiała	się	w	postaci	wy-
sokiej	 gorączki,	 bolesnej	 kolki	wątrobowej	
oraz	żółtej	karnacji	skóry,	leczono	ją	chini-
ną,	ścisłą	dietą,	a	chory	st.	sierż.	podchorąży	
Leonard	Tarnawski	otrzymywał	do	wypicia	
pół	szklanki	jakieś	zielonego	lekarstwa,	po	
którym	spał	dwa	dni,	lecz	się	przebudził	po-
czuł	się	jakby	cudownie	uzdrowiony.

Natomiast,	gdy	Leonard	przebywał	jesz-
cze	 w	 wojskowym	 szpitalu	 w	 Palermo	 na	
Sycylii,	kiedy	to	zachorował	na	malarię	po	
raz	 pierwszy,	 wybrał	 serię	 bolesnych	 za-
strzyków,	które	zapewne	uratowały	mu	ży-
cie.	W	1919	roku	nie	stosowano	jeszcze	pe-
nicyliny,	wiec	gdy	ktoś	zachorował	na	zapa-
lenie	płuc,	lekarze	stosowali	cięte	bańki,	do-
piero	w	1928	roku,	szkocki	bakteriolog	i	le-
karz	 Aleksander	 Fleming	 wynalazł	 peni-
cylinę,	dzięki	której	uratował	wiele	 istnień	
ludzkich,	 a	po	upływie	17	 lat	 został	 laure-
atem	 międzynarodowej	 nagrody	 Alfreda	
Nobla.

Cięte	 bańki	 nie	 należały	 do	 przyjem-
ności	 lecz	miały	 bolesny	 charakter	 ponie-
waż	 doktor	 wojskowy	 osłuchiwał	 chorego	
na	zapalenie	płuc	żołnierza,	a	przez	 lekar-
skie	słuchawki	słyszał,	gdzie	jest	najbardziej	
chore	miejsce,	które	nacinał	chirurgicznym	
skalpelem,	 natomiast	 siostra	 zakonna	 peł-
niąca	 rolę	 dzisiejsze	 pielęgniarki,	 stawiała	
w	tym	miejscu	szklaną	bańkę.	W	zależności	
od	wzrostu	chorego,	na	jego	plecach	stawia-

W	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Klimontowie	odby-
ły	się	konsultacje	społeczne	do	opracowywania	„Mapy Za-
grożeń”	 na	 terenie	 powiatu	 sandomierskiego,	 z	 udziałem	
przedstawicieli	 władz	 samorządowych	 oraz	mieszkańców	
gminy	Klimontów.	W	spotkaniu	uczestniczyli	m.in.	miesz-
kańcy,	 przedstawiciele	władz	 samorządowych	 gminy	Kli-
montów	oraz	radni	i	sołtysi.

Spotkanie	poprowadził	komendant	Komisariatu	Policji	
w	Koprzywnicy	mł.	asp.	Wiesław Kopeć	wspólnie	z	naczel-
nikiem	Wydziału	Prewencji	podinsp.	Pawłem Przyłuckim,	
zastępcą	naczelnika	Wydziału	Prewencji	Komendy	Powia-
towej	Policji	w	Sandomierzu	asp.	szt.	Mariuszem Kusikiem	
oraz	 dzielnicowymi,	 przedstawiając	 uczestnikom	 obecny	
stan	bezpieczeństwa	na	terenie	gminy.

Uczestników	zapoznano	również	z	celami	i	założenia-
mi	konsultacji	społecznych	prowadzonych	w	związku	z	po-
wstającymi	mapami	bezpieczeństwa.

Uczestnicy	 konsultacji	 w	 Klimontowie	 postulowali	
m.in.	aby	zwracać	wiekszą	uwagę	na	bezpieczeństwo	w	ru-
chu	drogowym	oraz	dewastacje	mienia	społecznego.

W	spotkaniu	opłatkowym,	które	odbyło	się	29	grudnia	
2015	r.,	oprócz	strażaków	z	jednostek	Ochotniczych	Straży	
Pożarnych	z	terenu	gminy	Klimontów	udział	wzięli	przed-
stawiciele	władz	gminnych	oraz	zaproszeni	goście.	

Przybyłych	 powitał	 Wójt	 Gminy	 Klimontów	 Marek 
Goździewski,	który	podsumował	mijający	rok	i	podzięko-
wał	strażakom	za	dobrą	współpracę.

Po	wspólnej	modlitwie	poprowadzonej	przez	ks.	kano-
nika	Henryka Hendzla	oraz	ks.	kanonika	Ignacego Koziń-
skiego	i	ks.	kanonika	mgr	Stanisława Wdowiaka	uczestni-
cy	spotkania	połamali	się	opłatkiem	i	złożyli	sobie	życze-
nia	noworoczne.

no	od	15	do	20	 lekarskich	baniek,	których	
zadaniem	było	wyciągniecie	chorej	krwi	na	
zewnątrz.	 Bańki	 utrzymywano	na	 plecach	
chorego	od	10	do	15	minut.	Następnie	nie-
uniknioną	 koniecznością	 była	 bolesna	 de-
zynfekcja	 spirytusem	krwawiących	pleców	
chorego	żołnierza,	który	z	powodu	takiego	
zabiegu	krzyczał	z	bólu	w	niebogłosy.

Po	przeprowadzeniu	dezynfekcji,	w	celu	
uniknięcia	 zakażenia,	 siostra	 zakonna	po-
sługująca	 w	 lazarecie,	 owijała	 tułów	 cho-
rego	 najpierw	mokrym,	 a	 później	 suchym	
prześcieradłem,	 następnie	 przykrywała	 go	
kocem	 wojskowym,	 zaś	 po	 upływie	 2	 go-
dzin,	siostra	zmieniała	choremu	opatrunek	
w	postaci	mokrego	prześcieradła.	Jeśli	cho-
ry	miał	silny	organizm	to	przeżył	zapalenie	
płuc	dzięki	ciętym	bańkom,	natomiast	jeże-
li	był	 słabego	zdrowia	 lądował	w	kostnicy.	
Niestety	 podczas	 działań	 wojennych	 nikt	
się	 tym	 za	 bardzo	 nie	 przejmował	 i	 prze-
chodził	do	porządku	dziennego.

Inny	 śmiertelny	 przypadek	 to	 tyfus	
brzuszny,	 choroba	 żołnierza	który	nie	wy-
trzymał	 ścisłej	diety,	wstał	w	nocy	z	 łóżka	
i	wszedł	do	 szpitalnej	 kuchni,	 gdzie	ukro-
ił	sobie	pajdę	chleba	i	zjadł	z	wielkim	ape-
tytem.	Niestety	wkrótce	dostał	 bardzo	 sil-
nych	 boleści	 (skrętu	 kiszek)	 i	 zmarł.	 Jakiś	
inny	żołnierz	cierpiał	z	powodu	przestrze-
lonego	ścięgna	w	nodze,	pewnego	razu	ścię-
gno	mu	uciekło	 lecz	 sprytny	 lekarz	 –	 chi-
rurg	usiadł	na	tej	chorej	nodze,	złapał	prze-
rwane	ścięgno	palcami,	wyciągnął	i	zszył	na	
żywca.	Takie	 dramatyczne	przeżycia	mieli	
polscy	 żołnierze	 –	 hallerczycy,	 w	 wojsko-
wym	szpitalu	w	Beltford	we	Francji,	 gdzie	
leczył	się	st.	sierż.	podchorąży	Leonard	Tar-
nawski,	który	po	wyjściu	ze	szpitala	został	
przeniesiony	do	Paryża.

mapa zagrożeń

spotKanIe opłatKowe
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Na	 stoku	 w	 Konarach	 odbyły	 się	 6	 lutego	 br.	 III Mi-
strzostwa w Narciarstwie i Snowboardzie o Puchar Rektora 
PWSZ w Tarnobrzegu,	zorganizowane	przez	Samorząd	Stu-
dencki	 PWSZ,	 Klub	Uczelniany	 AZS	 PWSZ	 Tarnobrzeg,	
GB	Sport	z	Rzeszowa,	Dirty	Dance	Studio	z	Mielca.

W	zawodach	wzieło	udział	ok	60	zawodników.	Hono-
rowy	 patronat	 nad	 imprezą	 objęli:	 Rektor	 PWSZ	 w	 Tar-
nobrzegu	 dr	 Paweł Maciaszczyk,	 Prezydent	 Tarnobrze-
ga	Grzegorz Kiełb,	Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goź-
dziewski,	Dyrektor	Tarnobrzeskiego	Domu	Kultury	Piotr 
Markut.

W	 Publicznej	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Jerzego	 Osso-
lińskiego	w	Klimontowie	 odbył	 się	 14	 stycznia	 br.	Nowo-
roczny Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców	klas	VI	z	te-
renu	 gminy	 Klimontów.	 Miejscem	 rozgrywania	 turnieju	
była	sala	gimnastyczna	w	PSP	w	Klimontowie.	W	turnieju	
udział	wzięło	ogółem	30	uczniów.	Organizatorami	turnie-
ju	byli	nauczyciele	wychowania	fizycznego	PSP	w	Klimon-
towie	–	mgr	Paweł Saniawa,	mgr	Piotr Lipiec	oraz	mgr	Ali-
cja Szemraj.	

W	 turnieju	uczestniczyli	 uczniowie	 ze	 Szkoły	Podsta-
wowej	w	Nawodzicach	 	oraz	PSP	w	Klimontowie	wraz	ze	
swoimi	 	 opiekunami.	 Turniej	 został	 rozegrany	 systemem	
„każdy	z	każdym”.	W	klasyfikacji	 końcowej	 I	miejsce	 za-
jęła	klasa	VIa	z	PSP	w	Klimontowie,	II	miejsce	zajęła	klasa	
VIc	z	PSP	w	Klimontowie,	III	miejsce	zajęła	Szkoła	Podsta-
wowa	w	Nawodzicach	a	IV	miejsce	klasa	VIb	z	PSP	w	Kli-
montowie.	

Najlepszym	 zawodnikiem	 turnieju	 okazał	 się	 Bartło-
miej Korcyl	z	PSP	w	Klimontowie,	natomiast	tytuł	najlep-
szego	bramkarza	turnieju	zdobył	Kacper	Pyszczek.	Funda-
torem	nagród,	pucharów	oraz	dyplomów	dla	uczniów	był	
Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goździewski.

Paweł Saniawa

W	PSP	im.	Jerzego	Ossolińskiego	w	Klimontowie	odby-
ły	się	15	lutego	br.	Mistrzostwa Gminy Klimontów	w	mini	
piłce	nożnej	chłopców	rocznik	2006.	

Znakomicie	 spisała	 się	 drużyna	 z	 Goźlic	 w	 składzie:	
Kacper Gawryś,	Kacper Szemraj,	Klaudiusz Ordon	i	An-
tek Figacz,	która	z	kompletem	punktów	wywalczyła	pierw-
sze	miejsce.	

Organizatorami	 zawodów	 byli:	 Wójt	 Gminy	 Klimon-
tów,	Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoho-
lowych,	SP	Goźlice,	SP	Ossolin,	PSP	Klimontów	oraz	UKS	
Orlik	Klimontów.

TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW:
1 miejsce: SP Goźlice – 12 punktów (bilans bramkowy 12-5)
2 miejsce: PSP Klimontów I – 7 pkt. (9-7)
3 miejsce: PSP Klimontów II –  4 pkt (6-9)
4 miejsce: SP Ossolin – 2 pkt (8-9)
5 miejsce: PSP Klimontów III – 2 pkt (0-6)

W	hali	Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	Staszowie	odbył	się	
29	stycznia	br.	już	po	raz	11	Zimowy Turniej Tenisa Stoło-
wego	chłopców	i	dziewcząt	.	W	turnieju	wzięło	udział	oko-
ło	50	zawodników	i	zawodniczek.	Naszą	gminę	reprezento-
wały	SP	z	Nawodzic,	SP	z	Goźlic	oraz	dziewczęta	z	UKS	Or-
lik	Klimontów	uczęszczające	do	Gimnazjum	im.	Jana	Paw-
ła	II	w	Klimontowie.	

W	 kategorii	 szkół	 podstawowych	 SP	 z	 Nawodzic	 nie	
miała	sobie	równych	i	zdeklasowała	rywali	zarówno	w	ka-
tegorii	 dziewcząt,	 jak	 i	 w	 kategorii	 chłopców,	 zajmując	
wszystkie	6	miejsc	na	podium!!!	Dobrze	zaprezentowały	się	
również	dziewczęta	z	Goźlic,	które	w	kategorii	szkół	gim-
nazjalnych	wywalczyły	I	i	II	miejsce.	Chłopcy	i	dziewczęta	
z	naszej	gminy	wywalczyli	łącznie	aż	9	medali	w	dwóch	ka-
tegoriach	wiekowych.	Trenerami	zwycięskich	drużyn	byli:	
SP	Nawodzice	–	Szczepan Ewiak	,	Gimnazjum	Klimontów	
–	Krzysztof Dywan,	opiekę	nad	zawodnikami	sprawowała	
również	Aneta Cieplińska,	ucząca	w	SP	w	Nawodzicach.

O	sukcesie	naszych	młodych,	ale	i	wielkich	zarazem	ta-
lentów	można	przeczytać	na	stronie	internetowej	SP	w	Na-
wodzicach:	www.pspnawodzice.edupage.org,		gdzie	można	
także	zobaczyć	zdjęcia	z	turnieju.

A oto KlASyfiKAcJA MeDAlowA:
Kategoria Szkół Podstawowych – dziewczęta:
1 miejsce: Klaudia Grębowiec – SP Nawodzice
2 miejsce: Marta Dąbrowska – SP Nawodzice
3 miejsce: Marta Bieniek – SP Nawodzice
Kategoria Szkół Podstawowych – chłopcy:
1 miejsce: Bartłomiej lasota – SP Nawodzice
2 miejsce: Sebastian Golonka – SP Nawodzice
3 miejsce: Kacper orłowski – SP Nawodzice
Kategoria Szkół Gimnazjalnych – dziewczęta:
1 miejsce: Martyna Kordyka – Gimnazjum Klimontów
2 miejsce: emilia figacz – Gimnazjum Klimontów

Znakomicie	zakończyły	się	dla	naszych	zawodniczek	–	
Martyny Kordyki,	Emilki Figacz	 i	Oli Szemraj	Mistrzo-
stwa Powiatu Sandomierskiego w Tenisie Stołowym Dziew-
cząt,	rocznik	2000	i	młodszy.	Dziewczęta	uczęszczające	do	
Gimnazjum	im.	Jana	Pawła	II	w	Klimontowie	reprezentu-
jące	UKS	Orlik	Klimontów,	mimo	że	były	dwa	lata	młod-
sze	od	swoich	rywalek,	bez	straty	seta	wywalczyły	pierw-
sze	miejsce	w	powiecie.	Nasze	zawodniczki	wszystkie	me-
cze	wygrały	w	stosunku	3:0	z	reprezentantkami	Łoniowa,	
Samborca	i	Sandomierza.	

Trenerem	 naszych	 utalentowanych	 zawodniczek	 jest	
Krzysztof Dywan.

III mIstrzostwa 
w narcIarstwIe 
I snowboardzIe

noworoczny turnIejgoźlIce najlepsze

nasze 
tenIsIstKI stołowe 

najlepsze
w powIecIe

sandomIersKIm

trIumf szKoły 
podstawowej 
z nawodzIc
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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
p. Wiesław Kwiecień       607-530-913
p. Andrzej Sośniak         691-538-255
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI      15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 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	SP	w	Dwikozach	odbył	się	15	grudnia	2015	r.	Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego	
dziewcząt	i	chłopców,	do	którego	przystąpiły	szkoły	podstawowe	z	terenu	powiatu	sando-
mierskiego,	m.in:	SP	w	Goźlicach,	SP	w	Kleczanowie,	SP	w	Starym	Garbowie,	SP	w	Złotej,	
SP	w	Nawodzicach	oraz	organizator	turnieju	–	SP	Dwikozy.	Zawodnicy	i	zawodniczki	ry-
walizowały	w	dwóch	kategoriach	tj.	gry	pojedynczej	(singiel)	oraz	gry	podwójnej	(debel),	
zaś	turniej	rozegrany	został	systemem	pucharowym	zgodnie	z	przepisami	ITTF.

Podwójne	zwycięstwa	odnotowała	 jako	 jedyna	z	 całego	powiatu	SP	w	Nawodzicach,	
zajmując	kolejno:	1	miejsce	(dziewczęta)	–	Klaudia Grębowiec	 i	Marta Dąbrowska	oraz	
2	miejsce	(chłopcy)	–	Sebastian Golonka	 i	Bartłomiej Lasota,	 i	 tym	samym	awansowa-
ła	do	dalszego	etapu	rozgrywek	czyli	do	półfinału	województwa	świętokrzyskiego	w	teni-
sie	stołowym.

Należy	przypomnieć,	iż	22.10.2015	r.	odbył	się	Gminny Turniej Tenisa Stołowego,	gdzie	
SP	z	Nawodzic	wygrała	turniej	oraz	aż	sześciokrotnie	stawała	na	najwyższym	podium	–	
i	to	we	wszystkich	z	sześciu	kategorii	wiekowych,	z	podziałem	na	chłopców	i	dziewczyn-
ki,	w	kategoriach	do	klas	III,	klas	IV	oraz	klas	VI	z	terenu	gminy	Klimontów.	W	Turnieju	
Gminnym	wzięło	udział	około	75	dzieci	z	naszych	szkół	podstawowych.	O	przebiegu	tur-
nieju	można	również	przeczytać	na	stronie	internetowej	SP	w	Nawodzicach	:	www.pspna-
wodzice.edupage.org,	gdzie	można	zobaczyć	zdjęcia	z	turnieju.

Wszystkim	uczestnikom	Dyrektor	SP	w	Nawodzicach	mgr	Wiesława Latała	oraz	tre-
ner	zwycięskiej	szkoły	mgr	Szczepan Ewiak	życzą	dalszych	sukcesów	i	są	dumni	ze	swoich	
podopiecznych,	którzy	mają	ogromny	talent	a	dzięki	swojej	pracy	osiągają	sukcesy	nie	tyl-
ko	na	szczeblu	gminnym	ale	również	powiatowym	i	wojewódzkim.

Tabela punktowa (dziewczęta i chłopcy):

miejsce dziewczęta chłopcy

I SP Nawodzice SP Kleczanów

II SP Złota SP Nawodzice

III SP Kleczanów SP Stary Garbów

IV SP Dwikozy SP Złota

V ------------------------------- SP Goźlice

VI ------------------------------- SP Dwikozy

Klasyfikacja końcowa szkół:

W	36. Międzynarodowych Biegach Syl-
westrowych	 w	 Szydłowie	 prym	 wiedli	 za-
wodnicy	z	zagranicy.	Bieg	na	10	km	wygrał	
Witalij Shafar	 z	Ukrainy,	 wśród	 kobiet	 po	
raz	trzeci	z	rzędu	triumfowała	Svetlana Ku-
delicz	 z	Białorusi.	Padł	rekord	 frekwencji	–	
w	biegach	wzięło	udział	 niemal	 pół	 tysiąca	
uczestników.	

Znakomite	 trzecie	 miejsce	 spośród	 40	
startujących	 zawodników	 zdobył	 Sylwe-
ster Przewlekły	(SP	Goźlice).	Pozostali	nasi	
zawodnicy	 zajmowali	 kolejno	 miejsca:	 6	
–	Kacper Moskal	 (SP	Goźlice),	 10	–	 Julka 
Sowińska	(SP	Ossolin),	11	–	Kacper Szem-
raj	(SP	Goźlice),	a	kolejne	miejsca	w	pierw-
szej	 dwudziestce:	 Tomasz	 Osuch,	 Kamil	
Osuch,	Mateusz	Augustyn,	Piotr	Olechow-
ski,	Adam	Leśniewski,	Filip	Kusal,	Bartło-
miej	 Mazur,	 Hubert	 Smolarczyk,	 Bartło-
miej	Kusal,	Konrad	Wiącek,	Dawid	Szem-
raj i Damian Kaczorowski.	

W	biegu	na	715	m	wygrała	Magdalena 
Zielińska,	 trzecie	 miejsce	 na	 tym	 samym	
dystansie	wśród	mężczyzn	zdobył	Krzysz-
tof Dywan.	

Łącznie	 drużyna	 UKS	 Orlik	 Klimon-
tów	 w	 klasyfikacji	 generalnej	 wywalczyła	
12	miejsce.

W	Szkole	Podstawowej	w	Ossolinie	od-
były	 się	26	 lutego	br.	 II Mistrzostwa Gmi-
ny Klimontów w Skoku Wzwyż.	Organiza-
torami	 Mistrzostw	 byli:	 Wójt	 Gminy	 Kli-
montów,	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Ossolinie,	
Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	 Proble-
mów	 Alkoholowych.	 W	 zawodach	 wzięło	
udział	100	zawodników	z	pięciu	szkół,	któ-
rzy	rywalizowali	w	pięciu	kategoriach	wie-
kowych.	 Poziom	 był	 wyrównany,	 a	 o	 wy-
granej	 decydowały	 centymetry.	 Wszyscy	
zawodnicy	 otrzymali	 pamiątkowe	medale,	
dyplomy	a	nagrodą	główną	będzie	wyjazd	
najlepszych	 zawodników	 na	 Mistrzostwa 
Powiatu Sandomierskiego	na	stadion	lekko-
atletyczny	w	Sandomierza	w	maju	br.	

Najlepsze	miejsca	poszczególnych	kate-
gorii	wiekowych	wywalczyli	:
•	kl.	I	–	chłopcy:	Oskar Wojtowicz	(Goźli-
ce),	Kamil Osuch	(Goźlice),	Krzysztof Le-
siak	 (Konary);	dziewczęta:	Kinga Szczur	
(Konary),	Julia Pacholczyk	(Ossolin),	Oli-
wia Michta	(Nawodzice).

•	kl.	 II	 –	 chłopcy:	 Kacper Nowakowski 
(Ossolin),	 Marcin Wiatrowski	 (Goźlice),	
Dawid Miłek	 (Goźlice);	dziewczęta:	Julia 
Sowińska	(Ossolin),	Natalia Bara	(Nawo-
dzice),	Wiktoria Kania	(Konary).

•	kl.	 III	 –	 chłopcy:	 Kacper Wróblewski 
(Ossolin),	Jakub Kucharczyk	(Nawodzice),	
Piotr Mazur	 (Ossolin);	dziewczęta: Nata-
lia Dudek	 (Konary),	Anna Malczyk (Na-
wodzice),	Zuzanna Grabowska	(Konary).

•	kl.	IV	–	chłopcy:	Dominik Skurski	(Goźli-
ce),	Karol Jońca	(Nawodzice),	Bartłomiej 
Mazur	 (Ossolin);	 dziewczęta:	 Karolinka 
Pawlik	(Ossolin),	Wiktoria Jaworska	(Po-
stronna),	Natalia Orłowska	 (Nawodzice),	
Natalia Smykiel	(Konary).

•	kl.	V-VI	–	chłopcy:	Sylwester Przewlekły 
(Goźlice),	Wojciech Pacholczak	(Postron-
na),	Bartosz Walicki	(Nawodzice);	dziew-
częta:	Kinga Lachtora	(Postronna),	Marta 
Dąbrowska	 (Nawodzice),	Andżelika Ku-
rzępa	(Goźlice).

•	klasyfikacja generalna szkół:	SP	Ossolin	–	
16	pkt;	SP	Goźlice	–	15	pkt;	SP	Nawodzice	
–	13	pkt;	SP	Konary	–	10	pkt;	SP	Postron-
na	–	8	pkt.

Powiatowe Centrum Sportu	 w	 Staszowie	 było	 organizatorem	 Międzywojewódzkiego 
Turnieju Żaków	(chłopców	urodzonych	w	roku	2007	i	młodszych).	Nasza	drużyna,	w	któ-
rej	chłopcy	trenują	dopiero	pół	roku,	spisała	się	bardzo	dobrze	rywalizując	z	rówieśnikami,	
którzy	rzemiosło	piłkarskie	doskonalą	już	od	3	lat.	Dla	naszych	chłopców	był	to	pierwszy	
takiej	rangi	turniej,	w	którym	mogli	rywalizować	z	najlepszymi	drużynami	z	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego,	podkarpackiego	 i	mazowieckiego.	 Jako	 jedyna	drużyna	z	powiatu	
sandomierskiego	wywalczyliśmy	9	miejsce	spośród	12	zespołów.	W	meczu	o	9	miejsce	po-
konaliśmy	Alit	Ożarów	2:0	(1:0),	a	bramki	zdobyli	Kacper Miłek	i	Jakub Kończak.	Ponad-
to	APUKS	Orlik	Klimontów	reprezentowali:	Filip	Dziorek,	Filip	Baran,	Michał	Jakubczyk,	
Kacper	Moskal,	Antoni	Figacz,	Tomasz	Osuch,	Hubert	Smolarczyk,	Dawid	Ura,	Mikołaj	
Bień	oraz	trener	Krzysztof Dywan.	Jako	jedyna	drużyna	turnieju	nie	popełniliśmy	w	sze-
ściu	meczach	żadnego	faulu	i	dało	to	nam	puchar	fair-play,	a	wszyscy	nasi	zawodnicy	otrzy-
mali	 pamiątkowe	medale.	Otrzymaliśmy	 jeszcze	 jedno	wyróżnienie,	 które	 zdobył	 Jakub 
Kończak	jako	Najlepszy	Zawodnik	Turnieju	wśród	zawodników	ur.	w	2008	r.	i	młodszych.	

nawodzIce najlepsze 
w gmInIe I w powIecIe

1 miejsce: SP NAWODZICE 
2 miejsce: SP KLECZNÓW 
3 miejsce: SP ZŁOTA

4 miejsce: SP STARY GARBÓW
5 miejsce: SP GOŹLICE
6 miejsce: SP DWIKOZY

oprac. mgr Szczepan Ewiak

sylwester 
przewleKły 

trzecI w szydłowIe

ossolIn meKKĄ 
sKoKu wzwyż

aKademIa pIłKarsKa 
uKs orlIK KlImontów

Mecze grupowe UKS orlik:
UKS	Orlik	Klimontów	–	Stal	Mielec	–	0:1
UKS	Orlik	Klimontów	–	Pogoń	Staszów	0:0
UKS	Orlik	Klimontów	–	Siarka	Tarnobrzeg	0:6
UKS	Orlik	Klimontów	–	Korona	Kielce	I	0:2
UKS	Orlik	Klimontów	–	Powiślanka	Lipsko	0:0
Mecz	o	9	miejsce	UKS	Orlik	Klimontów	–	Alit	Ożarów	2:0

tabela Końcowa turnieju:
1	miejsce	–	Siarka	Tarnobrzeg
2	miejsce	–	Baszta	Rytwiany
3	miejsce	–	Korona	I	Kielce
4	miejsce	–	Stal	Mielec	

(...)
9	miejsce	–	UKS	Orlik	Klimontów
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Czy Twoje dziecko już zastanawia 
się nad wyborem szkoły ponadgim-
nazjalnej?

Decyzja o wyborze szkoły nie należy do 
łatwych, tym bardziej, że szesnastolatek nie 
ma jeszcze sprecyzowanych ostatecznie 
zainteresowań i najzwyczajniej w świecie 
nie wie, co chce robić w życiu.

Wystarczy jednak rozejrzeć się wo-
kół i zauważyć, że wszystko, czego szuka-
my jest tak naprawdę w zasięgu ręki. Prze-
cież wybierając  szkołę ze swojego otocze-
nia zapewniamy swojemu dziecku bezpie-
czeństwo, bo jest w środowisku, które ono 
zna i my znamy. Gwarantujemy mu komfort 
nauki, gdy bez uciążliwych dojazdów może 
o odpowiedniej godzinie wrócić do domu, 
odpocząć i zająć się nauką na następny 
dzień. To również nasz własny wkład w roz-
wój środowiska lokalnego, bo przecież bez 
młodzieży miejscowość przestanie się roz-
wijać. Wystarczy porównać Klimontów 
podczas wakacji i w czasie roku szkolnego.

Dlatego wybierz, Szanowny Czytel-
niku, dla swojego dziecka Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. 
ZSP to szkoła z wieloletnią tradycją, w skład 
której wchodzą:
• Liceum Ogólnokształcące o profilu:

– politechnicznym,
– promedycznym,
– humanistyczno-medialnym.

• Technikum:
– mechaniczne,
– obsługi turystycznej,
– handlowe.

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
– ślusarz,
– fryzjer,

– kucharz,
– piekarz,
– cukiernik,
– sprzedawca, 
Na pewno Twoje dziecko znajdzie tu kie-

runek, który będzie go w pełni satysfakcjo-
nował. Pamiętaj, że decyzja o szkole ponad-
gimnazjalnej w znacznej mierze zaważy na 
przyszłości dziecka. Bywa również, że mło-
dzi ludzie kierują się wyborem najlepszej 
koleżanki czy kolegi. Warto więc przedys-
kutować z dzieckiem kilka spraw i upewnić 
się, czy wybrana szkoła po gimnazjum na 
pewno jest w pełni świadomą decyzją.

Zapomnijmy o szumnych i modnych na-
zwach profili nauczania w szkołach z oko-
licznych miejscowości. Zastanówmy się, czy 
tamten profil da mojemu dziecku napraw-
dę to, co obiecuje w nazwie. Pomyślmy, czy 
po np. liceum o profilu mundurowym na-
prawdę nasze dzieci od razu zostaną poli-
cjantami, strażakami czy celnikami?

Małe szkoły skuteczniej przygotują 
uczniów do wejścia w dorosły świat, do 
zdania egzaminu dojrzałości. Uczeń nie 
jest anonimowy, co zapobiega szerzeniu 
się patologii.

W rankingu szkół z 2014 r. pod wzglę-
dem zdawalności matury wg czasopisma 
,,Perspektywy” nasza szkoła, czyli Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych, uplasowała się 
na 11 miejscu w województwie święto-
krzyskim wśród szkół z Kielc i Ostrowca Św., 
a tylko w towarzystwie jednej szkoły z San-
domierza. Zapewniło jej to elitarny tytuł 
,,Brązowej Szkoły”. Inne szkoły z Sandomie-
rza i Opatowa pozostały daleko w tyle. 

Więcej informacji znajduje się na stro-
nie: www.perspektywy.pl. 

zespół szKół ponadgImnazjalnych w KlImontowIe 
to dobry wybór!

Zdawalność egzaminu maturalne-
go w 2015 r. jest również satysfakcjonują-
ca, 100% uczniów w liceum zdało maturę, 
w technikum 88%. Wyniki te dają dużo do 
myślenia wszystkim, którzy poważnie my-
ślą o swojej przyszłości.

W ZSP wszyscy uczniowie znajdą coś 
dla siebie. Różne i liczne projekty, w których 
szkoła bierze udział, pozwalają młodzieży na 
rozwijanie zainteresowań, kreatywności, sa-
modzielności, pracę w zespole, poznawanie 
świata, inwestowanie w swoją przyszłość.

W tym roku szkolnym pracownia in-
formatyczna została wyposażona w nowy 
sprzęt komputerowy.

Szkoła posiada również odpowied-
nio przygotowane ośrodki egzaminacyjne 
dla technika handlowca, technika mecha-
nika i technika obsługi turystycznej. Dzię-
ki temu uczniowie mogą dobrze przygoto-
wać się do egzaminu zawodowego i zda-
wać go w swojej własnej szkole, co na pew-
no wpływa dodatnio na wynik końcowy 
egzaminu.

Dla wszystkich uczniów uczęszczają-
cych do ZSP szkoła ma bogatą ofertę kó-
łek zainteresowań. W ramach działalności 
tych kółek uczniowie mogą rozwijać swo-
je zainteresowania, pogłębiać wiadomości. 
Koło turystyczne, cieszące się dużą popu-
larnością wśród młodzieży, ściśle współpra-
cuje z sandomierskim oddziałem PTTK, or-
ganizuje corocznie rajdy po ziemi klimon-
towskiej, Bieszczadach, Roztoczu.

W szkole bardzo prężnie działa koło 
krwiodawców, którzy regularnie oddają 
krew ratując innym życie. Od czterech lat 
jesteśmy wśród szkół na pierwszym miej-
scu w powiecie z sumą ponad 200 litrów 
krwi. Wśród uczniów mamy również daw-
ców szpiku kostnego.

Szkoła jest również miejscem przyja-
znym dla osób niepełnosprawnych. Jest 
odpowiednio przystosowana do osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Posiada również własny dobrze wyposażo-
ny gabinet lekarski.

Od 2015 r. dla uczniów ZSP jest loso-
wany bezpłatny kurs prawa jazdy. Pierwsze 
losowanie odbyło się 8 maja, a dziś dwoje 
zwycięzców ma już zdany egzamin. Kolejne 
losowanie już wkrótce.

Co roku 2 lub 3 uczniów (po jednym 
z każdego typu szkoły) za wyniki w nauce 
zostaje nagrodzonych stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-
montowie jest na pewno szkołą z przyszło-
ścią. Więcej szczegółów na temat Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimonto-
wie znajdą Państwo na stronie internetowej 
pod adresem: www. zspklimontow.pl. 

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Klimon-
towie zapraszają wszystkich zainteresowa-
nych uczniów i rodziców do sekretariatu 
szkoły codziennie w godzinach od 8:00 
do 15:00 w celu uzyskania szczegółowych 
informacji o szkole.


