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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

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Fijałkowski

wraz z całą Radą
oraz 

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”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości
– tego wszystkim 
   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ossolinie wspólnie z wychowaw-
cami klas każdego roku przygotowują  tradycyjne palmy wielkanocne. 
Tak było i tym razem. Największe z wykonanych palm mają ponad dwa 
metry wysokości. W proces ich powstawania chętnie angażują się dzie-
ci z wszystkich klas. Pomagają również rodzice. W Niedzielę Palmową 
palmy przynoszone są do Kaplicy Betlejemskiej, gdzie można oglądać 
przez cały okres świąt wielkanocnych.

Iwona StaSzewSka

Nasze
wielkanocne

palmy

Zespół White Shadows to ósemka uczniów 
w wieku od 8 do 13 lat ze Szkoły Podsta-
wowej w Nawodzicach – Piotr Olechowski, 
Gabriela Sajda, Wiktor Orłowski, Jakub Sza-
mański, Wiktoria Maciąg, Aleksandra Mal-
czyk, Oliwia Michta oraz Sylwia Skrzypczak 
– którzy wraz ze swym opiekunem i cho-
reografem Szczepanem Ewiakiem wystąpi-
li 12 grudnia 2017 r. w finałowym show pro-
gramu „Talent Świętokrzyski”, który odbył się 
w Porcie Kultury w Sandomierzu. 

Przypomnijmy, iż zespół White Shadows już 
wcześniej na castingu zakwalifikował się do 
ścisłej dwunastki najlepszych talentów san-
domierskich. Występ zespołu będzie można 
zobaczyć na pewno na jarmarkach klimon-
towskich czy dożynkach gminnych w Nawo-
dzicach. 

Na castingu do programu „Talent Świętokrzy-
ski” swoich sił próbowała również pochodząca 
z Nawodzic Agata Sajda, która zaprezentowa-
ła przed jurorami piosenkę polskiej wokalistki 
Natalii Nykiel „Bądź duży”. Za tak dobre wyko-
nanie tej piosenki Agacie Sajdzie została przy-
znana nagroda specjalna, którą jest wyjazd do 
Brukseli ufundowany przez Beatę Gosiewską – 
posłankę do Parlamentu Europejskiego.

Zespół White Shadows poprzez taniec opo-

wiedział historię i już na próbach przed wej-
ściem na nagranie cieszył się wielkim za-
interesowaniem i uznaniem wśród licznie 
zebranych tancerzy, piosenkarzy, akroba-
tów, sportowców i innych osób, którzy pre-
zentowali bardzo różne talenty artystyczne. 
Poprzez zaprezentowanie nowego układu 
z elementami akrobatyki, breakdence, popin-
gu oraz dupstepu, zespół ze Szkoły Podsta-
wowej w Nawodzicach wywołał największą 
aprobatę publiczności, zajmując ostatecznie 
bardzo dobre trzecie miejsce oraz otrzymu-
jąc 200 złotych ufundowane od władz miasta 
Sandomierz i automatycznie przechodząc do 
kolejnego etapu „Talentu Świętokrzyskiego”, 
na którym zaprezentowali się już w połowie 
stycznia 2018 roku. Warto dodać, że w gło-
sowaniu internatów zespół White Shadows 
zdobył blisko 4000 głosów, co uplasowało go 
na drugim miejscu.

Trzymamy kciuki za naszych młodych 
i zdolnych tancerzy i z niecierpliwością cze-
kamy na dalsze występy.

O przebiegu show „Talent Świętokrzyski” 
można również przeczytać na facebooku tre-
nera Szczepana Ewiaka, gdzie można zoba-
czyć zdjęcia oraz film z konkursu.

Dyrekcja Szkoły w Nawodzicach oraz cho-

Wielki sukces tancerzy oraz Wokalistki z naWodzic W finale shoW „talent sandomierski”
reograf Szczepan Ewiak składają szczególne 
podziękowania dla rodziców zdolnych tan-
cerzy za pomoc w sprawowaniu opieki nad 
dziećmi, jak również Wójtowi Gminy Klimon-
tów Markowi Goździewskiemu za udostępnie-
nie busa na dowóz dzieci na konkurs.

W Ułanowicach otworzono 
w sobotę 13 stycznia br. most 
w ciągu drogi gminnej nr 331037T 
Ułanowice-Olbierzowice od km 
0+015 do km 0+025 (wartość 

Wójt Gminy Klimontów informuje, że projekt pn. „Instalacja systemów energii 
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów” złożony w ra-
mach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014–2020, został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego nr 3550/18 z 21 lutego 2018 r. do dofinansowania. 

Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie 
i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. 

Projekt obejmuje według Raportu Zbiorczego Instalacji OZE Gminy Klimon-
tów wykonanie 107 instalacji fotowoltaicznych, 243 instalacji zestawów kolekto-
rów słonecznych. Kwota dofinansowania projektu: 2 997 720,00 zł, całkowity koszt 
projektu wynosi 6 145 326,00 zł. 

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach dotacji z rezerwy celo-
wej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budże-
tu państwa.

W uroczystościach udział wzięli m.in. pafii pw. św. Wawrzyńca w Ol-
bierzowicach ks. kan. Zbigniew Kuras, proboszcz parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Mydłowie ks. mgr lic. Tomasz Kwaśnik, Poseł na Sejm RP 
Marek Kwitek, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, 
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Sta-
rosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak, Wicestarosta Po-
wiatu Sandomierskiego Wojciech Dzieciuch, Członkowie Zarządu Powia-
tu Sandomierskiego: Marcin Piwnik i Zygmunt Kwasek, Przewodniczący 
Rady Powiatu Tomasz Huk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław 
Nasternak, Sekretarz Powiatu Sandomierskiego Paweł Niedźwiedź, Rad-
ni Rady Powiatu Sandomierskiego: Leszek Galata i Andrzej Suma, Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski, Skarbnik Gminy Klimontów Anna 
Sobolewska, Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Czesław Fijałkow-
ski wraz z Radnymi, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Marty-
niak, mieszkańcy Ułanowic i mieszkańcy Płaczkowic.

Następnie Goście zostali zaproszeni do Świetlicy Wiejskiej w Po-
krzywiance, gdzie zainaugurowano obchody w Gminie Klimontów 
100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z programem ar-
tystycznym pn. „By nie zatarł czas pamięci o naszych korzeniach… o na-
szej historii… o naszej Ojczyźnie” wystąpili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. W podziękowaniu za 
występ dzieci otrzymały od Wójta Gminy Klimontów Marka Goździew-
skiego upominki. Po podziękowaniach organizatorów dla sponsorów 
i przemówieniach okolicznościowych Wójta Gminy Klimontów oraz za-
proszonych gości panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pokrzywiance 
serwowały same smakołyki. Uroczystości zakończyły się zabawą kar-
nawałową prowadzoną przez zespół Amor z Chmielnika.

W gminie KlimontóW uroczyście 
oddano do użytKu noWe inWestycje

informuje

zadania wynosiła 262 275,23 zł w tym dotacja z budżetu państwa 
126 655,00 zł) oraz oddano do użytku inwestycję pn. „Stabilizacja osu-
wiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Uła-
nowice od 1+050 do km 1+170” zrealizowaną w porozumieniu z Powia-
tem Sandomierskim.

Koszt zadania wyniósł 905 156,09 zł, w tym: dotacja: 717 656,00 zł, 
dofinansowanie: Zarząd Dróg Powiatowych – 93 750,05 zł, Gmina Kli-
montów – 93 750,04 zł.

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski. Po przemówieniach gości proboszcz parafii pw. św. Waw-
rzyńca w Olbierzowicach ks. Zbigniew Kuras poświęcił wyremon-
towany most. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na 
Sejm RP Marek Kwitek, Wicewojewoda Świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski, Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak, 
Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Radny Po-
wiatu Sandomierskiego Leszek Galata, Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski.

Także w sobotę 13 stycznia br. w Płaczkowicach wyremontowaną 
drogę gminną nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 
2+276 poświęcił proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Mydło-
wie ks. Tomasz Kwaśnik. Symboliczną wstęgę przecięli: Poseł na Sejm 
RP Marek Kwitek, Sołtys Pokrzywianki Andrzej Pyszczek, Sołtys Płacz-
kowic Barbara Gromska.

Wartość zadania wynosiła 520 812,76 zł w tym dotacja z budżetu 
państwa 408 323,00 zł.
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W Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywiance odbyło się 13 lutego br. Spot-
kanie Profilaktyczne Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kli-
montów. Przybyłych gości m.in. Marię Sokal – Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów, Andrzeja Swajdę – Radnego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego, Alicję Berbeś, Halinę Aly Amer, Grzegorza Gwizdonia, 
Marka Bargla, Roberta Orłowskiego, Piotra Lipca – Radnych Gminy Kli-
montów powitał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

Pogadankę o przysługujących prawach m.in. z zakresu zawi-
erania umów, nieprzemyślanych zakupów przez internet czy tele-
fon przeprowadziła Maria Sokal. Pani Maria uświadomiła zebranym 
jak bardzo ważna jest edukacja konsumentów, ale też uczenie ich 
ostrożności i świadomości na temat tego, co tak naprawdę oznacza 
złożenie własnego podpisu pod umową.

Kolejną prelekcję przeprowadził sierżant sztabowy Mateusz Przybyła 
– dzielnicowy Gminy Klimontów, który spotkał się z paniami, aby 
uwrażliwić ich na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa. 
Spotkanie posłużyło także zwiększeniu świadomości mieszkańców o 
tego typu zjawiskach i przekazaniu informacji o tym, jak postępować 
w przypadku zagrożenia. Sierżant sztabowy mówił również o tym jak 
skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. 
Aby mieszkanki wiedziały jak ustrzec się przed zagrożeniami, mun-
durowy mówił m.in. o metodach działania przestępców, ale przede 
wszystkim apelował o ograniczone zaufanie do nieznanych osób. Nie 
zabrakło również informacji, jak ważna jest czujność i dbałość o swoje 
bezpieczeństwo na drodze i konieczności noszenia elementów od-
blaskowych w trakcie pieszych spacerów.

Na zakończenie panie częstowały lokalnymi smakołykami. W spot-
kaniu udział wzięło 150 osób.

spotkanie pań 
z KGWNa terenie ruin zamkowych w Ossolinie 

oraz w kościele parafialnym w Goźlicach krę-
cone były zdjęcia do serialu „Misja skarb”, któ-
ry wyemitowany zostanie w kwietniu na an-
tenie Fokus TV. Serial dokumentuje prace 
Stowarzyszenia Eksploracyjnego na Rzecz 
Ratowania Zabytków „Sakwa”. W ostatnich la-
tach dokonało ono wielu interesujących od-
kryć na terenie całej Polski. W Ossolinie po-
szukiwacze podjęli próbę zbadania dawnych 
zamkowych podziemi.

Renesansową rezydencję magnacką wy-
budował w latach 30-tych XVII wieku Jerzy 
Ossoliński, późniejszy kanclerz wielki koron-
ny i najbliższy współpracownik Władysława 
IV Wazy. Zamek istniał do 1816 roku. Wów-
czas, jego kolejny właściciel – hrabia Antoni 
Ledóchowski – z nie do końca wyjaśnionych 
powodów, nakazał wysadzić go w powie-
trze. Podziemia obiektu przetrwały jednak 
tę eksplozję. Jeszcze nie tak dawno, widocz-
ne było prawdopodobne wejście do nich. 
Okazało się jednak, że obecnie, pod central-
ną częścią zamkowego wzgórza, nie ma już 
żadnych lochów ani tuneli. Najpewniej znisz-
czyły je dwa kolejne wybuchy, który mia-
ły miejsce już w XX wieku. Pierwszy nastąpił 
w styczniu 1945 roku, kiedy ruszała ofensywa 
armii radzieckiej. W tym czasie istniały jesz-
cze dość pokaźne zarysy murów siedziby Je-
rzego Ossolińskiego, a przede wszystkim wi-
doczna z daleka baszta. Rosjanie zburzyli ją, 
a gruz wykorzystali do utwardzenia okolicz-
nych dróg. Pod koniec lat 60-tych w zamko-
wych piwnicach saperzy zdetonowali dużą 
ilość niewybuchów, co zapewne do reszty 
zawaliło istniejące jeszcze, podziemne po-
mieszczenia. 

Eksploratorzy nie opuszczali jednak Ossoli-
na z pustymi rękami. W rejonie zamku udało 
się znaleźć kilka bardzo interesujących przed-
miotów, m.in. srebrny sygnet, który zapewne 
pamięta jeszcze czasy świetności budowli. 

W styczniu Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin” przeprowadziło społeczną ak-
cję porządkowania góry zamkowej w Ossoli-
nie. Spotkała się ona z bardzo pozytywnym 
odzewem. W pracach porządkowych uczest-
niczyło w sumie blisko 20 osób. Efekt okazał 
się bardzo zadowalający. Wykarczowany zo-
stał, również przy wsparciu gminnej grupy 
interwencyjnej, niemal cały szczyt wzgórza 
oraz jego zbocza od strony północnej, dzięki 
czemu odsłonięte są obecnie wszystkie naj-
ważniejsze zachowane fragmenty substancji 
zamkowej. Po raz ostatni tak wyczyszczoną 
górę zamkową można było oglądać przeszło 
sto lat temu. Prace porządkowe również re-
jestrowane były przez ekipę „Misji skarb”. Po 
ich zakończeniu odbyło się wspólne ognisko, 
na które poczęstunek ufundował radny Ma-
rek Bargiel. 

Końcowe sceny odcinka programu „Misja 
skarb” poświęconego Ossolinowi, kręcone 
były w Goźlicach, gdzie eksploratorzy próbo-
wali zbadać kościelne krypty. 

tekSt I zdjęcIa: Rafał StaSzewSkI

Dużo dzieje się na zamku

Windows Store

App Store

Google Play

Aplikacja

e-mail

SMS

W Jednostce OSP Krobielice odbył się 29 grudnia 2017 r. uroczysty 
odbiór wykonania zadania pn.: „Dofinansowanie remontu strażnicy oraz 
zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostki OSP Krobieli-
ce”. Organizatorem spotkania był Zarząd Jednostki OSP Krobielice.

W odbiorze wzięli udział Poseł na Sejm RP Marek Kwitek oraz Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu st. kpt. 
mgr inż. Piotr Krytusa, Wójt Gminy w Klimontowie Marek Goździewski 
oraz strażacy z jednostki OSP Krobielice.

Zaproszeni goście przemawiając podkreślali jak ważne jest bezpie-
czeństwo na terenie gminy i finansowanie tego typu zadań. Wójt Gmi-
ny w Klimontowie Marek Goździewski zaznaczył, że zawsze wspiera fi-
nansowo zadania adresowane do Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pan Wójt podziękował zaproszonym gościom oraz Komendanto-
wi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. bryg. 
Adamowi Czajce za przydział środków finansowych na to zadanie. Po-
dziękowania również skierował do Wiesława Kwietnia – strażaka OSP 
Krobielice – za zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych na 
remont remizy.

Należy nadmienić, że Gmina Klimontów udzieliła dotacji na kwotę 
5 100,00 zł oraz 2 082,00 zł na bieżący remont. Jednostka pozyskała 
środki z Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego oraz Funduszu 
Ubezpieczeń na kwotę 46 566,78 zł.

W ramach remontu wykonano położenie płytek na ścianach i po-
sadzce, montaż krat okiennych, wymiana oświetlenia, remont wjazdu 
do remizy oraz montaż barierek i bramy garażowej. 

Jednostka OSP Krobielice specjalizuje się między innymi w ratownic-
twie wodnym, nowo zakupiony – sprzęt łódź ratownicza wraz z przy-
czepą pozwolą na bardziej profesjonalną pomoc podczas akcji ratow-
niczych na wodach.

Strażnica OSP KrObielice PO remOncie
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W Ossolinie po raz kolejny odbyła się niezwykła pasterka połączona 
z bożonarodzeniową inscenizacją. W uroczystości uczestniczyły setki 
wiernych z całego regionu. 

Mimo niesprzyjającej pogody w wigilijny wieczór wokół XVII-wiecz-
nej, unikatowej Kaplicy Betlejemskiej, zgromadziły się tłumy. Tutejsza 
pasterka, współorganizowana przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin”, parafię pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Goźli-
cach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, rozpoczyna się 
nieco wcześniej niż w większości polskich świątyń – o godz. 23. To dla-
tego, że o tej porze w Betlejem – miejscu narodzenia Chrystusa – jest 
już północ. 

Pasterkową mszę poprzedza od kilkunastu lat widowiskowa insce-
nizacja. Najpierw uczestnicy uroczystości mają okazję towarzyszyć 
wędrówce Świętej Rodziny, która z centralnego placu miejscowości 
zmierza oświetloną płonącymi ogniskami drogą do zlokalizowanej 
w sąsiedztwie kaplicy żywej szopki. Chwilę później odbywa się insce-
nizacja Pokłonu Trzech Króli. Tym razem monarchowie przyjechali do 
Ossolina na wielbłądach. Sprowadzenie żywych zwierząt, które brały 
udział w inscenizacji, było możliwe dzięki wsparciu finansowemu gmi-
ny Klimontów oraz radnych, którzy przekazali na ten cel prywatne fun-
dusze. 

Aktorami odgrywającymi główne role w ossolińskim spektaklu świą-
tecznym są mieszkańcy tej i okolicznych miejscowości. W rolę Maryi 
wciela się Maja Jabłońska, świętego Józefa gra Piotr Wójcik, a królami ze 
Wschodu są: Waldemar Chuchnowski, Marcin Mucha i Piotr Leszczyński.

Pasterkę tradycyjnie zakończył widowiskowy pokaz fajerwerków. 
W imieniu zarządu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” skła-

dam serdeczne podziękowania firmom i osobom prywatnym, które 
wsparły finansowo organizację naszej uroczystości. W sposób szcze-
gólny dziękuję Wójtowi Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu, 
radnym: Mieczysławie Krasowskiej, Halinie Aly Amer, Halinie Hakamäki, 
Alicji Berbeś, Markowi Barglowi, Grzegorzowi Gwizdoniowi, Piotrowi Lip-
cowi, Czesławowi Fijałkowskiemu, Rafałowi Królowi, Robertowi Orłow-
skiemu, Jerzemu Cukrowskiemu, Grzegorzowi Musze i Andrzejowi Cia-
chowi. Dziękuję radnemu Rady Powiatu Leszkowi Galacie, Starostwu 
Powiatowemu w Sandomierzu, Restauracji „Cykada” w Pęchowie, fir-
mie „Metal” z Lipnika oraz sklepowi „Odido” Anny i Jarosława Sobolew-
skich w Ossolinie. 

Królowie przyjechali na wielbłądach

Zdjęcia: joanna KowalsKa   tekst: Rafał StaSzewSkI

Sto lat skończyła dziewiątego marca br. p. Franciszka Ślusarz 
z Nawodzic. Swoje urodziny Jubilatka świętowała wspólnie z naj-
bliższą rodziną, Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim, 
Radnym Gminy Klimontów Robertem Orłowskim, przedstawiciela-
mi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i swoją panią dok-
tor Ewą Mrozowską. 

Wójt Gminy Klimontów na ręce pani Franciszki podarował kosz sło-
dyczy pamiątkowy grawerton z odwzorowaniem oryginalnego aktu 
urodzenia oraz listy z życzeniami i gratulacjami od Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Świętokrzyskiej Agaty 
Wojtyszek. Na ręce rodziny Wójt przekazał pościel i ciepłą kołdrę, aby 
Jubilatka nie zmarzła w zimowe wieczory i noce. 

Z okazji jubileuszu 100 lat Wójt pogratulował Jubilatce tego pięk-
nego wieku. „…Pani Franciszka przeżywszy tyle lat jest skarbnicą wie-
dzy i doświadczenia, z którego możemy wszyscy korzystać. Rodzina 
i całe grono wnuków, i prawnuków. Dziś jest okazja i chwila, aby podzię-
kować pani za pracę w swoim gospodarstwie oraz wychowanie swojej 
pięknej rodziny. Życzę dużo zdrowia, miłości od rodziny i 200 lat…” – 
powiedział. 

Kosz kwiatów i życzenia jubilatce złożyli także przedstawiciele 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Życzenia i kosz słody-
czy w imieniu swoim i mieszkańców Nawodzic przekazał na ręce Ju-
bilatki Radny Robert Orłowski. Z życzeniami do p. Franciszki przyje-
chała zgodnie z obietnicą Ewa Mrozowska – lekarz rodzinny Jubilatki. 
Pani doktor powiedziała w rozmowie z p. Franciszką, że jak skończy 
100 lat to przyjdzie – i słowa dotrzymała. 

Pani Franciszka Ślusarz wychowała jedyną córkę Janinę i docze-
kała się czworo wnuków i sześcioro prawnuków. Po życzeniach był 
tort i symboliczna lampka szampana. Jubilatka cieszy się dobrym 
zdrowiem – jedyny problem to nogi, trudno jej poruszać się samo-
dzielnie.

stuletni jubileusz

OSP KrObielice

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski informuję, że Jednost-
ka OSP Krobielice zrealizowała zadanie pn. „Dofinansowanie remontu 
strażnicy oraz zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednost-
ki OSP Krobielice”. Gmina Klimontów udzieliła dotacji na kwotę 5 100,00 
zł. Jednostka pozyskała środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego oraz Funduszu Ubezpieczeń na kwotę 46 566,78 zł.

Dzięki takim środkom udało się wykonać remont garażu, wymianę 
bramy garażowej oraz zakupić łódź ratowniczą wraz z przyczepą TYP 
750J, buty specjalne i latarkę do hełmu.

Wójt Gminy Marek Goździewski przeznaczył także środki finansowe 
do remont garażu jednostki OSP Krobielice 2 082,44 zł. W ramach re-
montu wykonano położenie płytek na ścianach i posadzce, montaż 
krat okiennych, wymiana oświetlenia. Wykonano remont wjazdu do 
remizy oraz montaż barierek i bramy garażowej. Jednostka OSP Kro-
bielice specjalizuje się między innymi w ratownictwie wodnym, nowo 
zakupiony sprzęt łódź ratownicza wraz z przyczepą pozwolą na bar-
dziej profesjonalną pomoc podczas akcji ratowniczych na wodach.

OSP KlimOntów

W roku 2017 Gmina Klimontów udzieliła dotacji dla jednostki OSP 
Klimontów w kwocie 5 000,00 zł pn. „Dofinansowanie do remontu po-
sadzki w garażach OSP Klimontów”. Jednostka OSP Klimontów pozyska-
ła na to zadanie z Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego dotację 
w kwocie 15 000,00 zł. W ramach tego zadania został wykonany re-
mont posadzki stanowisk garażowych w remizie OSP Klimontów zwią-
zanych z realizacją zapewnienia gotowości operacyjnej.

W kończącym się roku jednostka OSP Klimontów zrealizowała w ra-
mach Funduszu Sołeckiego zakup materiałów do remontu pomiesz-
czeń szatni dla strażaków w kwocie 2 532,73 zł.

Wójt Gminy Marek Goździewski dofinansował także remont szatni 
w kwocie 599,70 zł oraz zakup drzwi 648,00 zł. Kolejne zadanie zreali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego 2017 to zakup mundurów na 
kwotę 2 498,13 zł. Na umundurowanie strażaków OSP Klimontów, Wójt 
Gminy wydatkował kwotę 878,95 zł. 

OSP Zakrzów
Jednostka OSP Zakrzów w tym roku zrealizowała zadanie pn. „Przy-

gotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratow-
niczo-gaśniczych”. Udział finansowy w tym zadaniu: Środków Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 6 686,33 zł, Gmina 
Klimontów – 668,60 zł.

W ramach tego zadania zakupiono następujący sprzęt: pilarkę Stihl 
MS251, ubranie specjalne UPS, zestaw ratownictwa medycznego R1.

Sprzęt ten pozwoli na podniesienie gotowości operacyjnej jedno-
stek z terenu gminy.

Koncert Świąteczno–noworoczny

inWestycje dla straży 
W 2017 roKu

Po raz 26 w Sali Widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Klimontowie odbył się 
1 lutego br. pełen ciepła i radości Koncert 
Świąteczno–Noworoczny. W imprezie trady-
cyjnie udział wzięły dzieci i młodzież uczęsz-
czające na zajęcia prowadzone przez GOK 
Klimontów.

W wydarzeniu na scenie udział wzięło po-
nad 120 artystów z formacji tanecznych „Gest”, 
Gminnego Studio Piosenki i Muzyki oraz Szko-
ły Muzycznej I stopnia działających w naszym 
ośrodku. Zaprezentowany program artystycz-
ny spotkał się z entuzjastycznym aplauzem 
publiczności.

Po koncercie młodzi artyści usłyszeli od 
Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskie-
go serdeczne słowa uznania a w podziękowa-
niu otrzymali słodkie upominki.

Z dziećmi i młodzieżą na co dzień pracują 
instruktorzy: tanieca – Katarzyna Serafin, mu-
zyki – Marcin Maziarz.

Organizacja tak spektakularnego widowi-
ska mogła odbyć się dzięki pracy i zaangażo-
waniu wielu osób, m. In.: Dariusza Chmielowca, 
Ryszarda Janika oraz mam dzieci uczęszcza-
jących na zajęcia: Agnieszki Dudek, Anny Gro-
nek, Barbary Foch, Małgorzaty Adamczak oraz 
dyrektora i pracowników GOK.
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W niedzielę 28 stycznia w ko-
ściele pod wezwaniem św. Waw-
rzyńca w Olbierzowicach od-
był się wyjątkowy koncert pn. 
„Idzie kolęda, polska kolęda”. Kon-
cert ten zainaugurował obcho-
dy Jubileuszu 100-lecia konse-
kracji kościoła parafialnego. Przy 
wypełnionym po brzegi koście-
le najpiękniejsze polskie kolędy 
i pastorałki zaśpiewała Alicja Ma-
jewska i Włodzimierz Korcz z to-
warzyszeniem Strzyżowskiego 
Chóru Kameralnego pod dyrekcją 
Grzegorza Oliwy. 

Zaproszonych Gości oraz 
mieszkańców parafii Olbierzo-
wice i gminy Klimontów przywi-
tał ks. kanonik Zbigniew Kuras. Po 
koncercie Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski za tak wspa-
niały występ podziękował arty-
stom a w szczególności p. Alicji 
wręczając jej kosz kwiatów i pa-
miątkowy obraz. 

Pani Alicja do jedenastego roku 
życia mieszkała w Olbierzowicach 
w budynku obecnej Świetlicy 
Wiejskiej, gdzie została serdecz-
nie przyjęta przez członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich i poczęsto-
wana lokalnymi smakołykami. 

Organizatorami koncertu byli: 
ks. kanonik Zbigniew Kuras – pro-
boszcz parafii pw. św. Wawrzyń-
ca w Olbierzowicach, Wójt Gminy 
Klimontów Marek Goździewski, 
Sołtys i Rada Sołecka oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Olbierzo-
wicach.

koncert kolęd w olbierzowicach

Sylwestrową zabawę w Gmi-
nie Klimontów tradycyjnie zor-
ganizowano na Rynku Klimon-
towskim. Mieszkańcy gminy 
bawili się w rytm największych 
hitów 2017 roku. 

Noworoczne życzenia punktu-
alnie o północy złożył osobiście 
Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski, a niebo rozświetlił 
pokaz fajerwerków. Następnie 
wszyscy zostali częstowani 
lampką szampana, cukierkami 
oraz otrzymali kalendarze na 
rok 2018. 

W tym roku po raz pier-
wszy mieszkańcy oglądali 
pokaz laserowy wykonany 
przez mieszkańca Klimontowa 
Łukasza Przybyła. 

Zapraszamy znów za rok.

sylwester 2017 już za nami...

W styczniu br. w świetlico–remizie w Pokrzywiance 
odbyło się spotkanie integracyjne w ramach rozpoczę-
cia obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

Na spotkanie to oprócz mieszkańców z Pokrzy-
wianki i sąsiednich wiosek przybyli zaproszeni goście, 
przedstawiciele władz gminnych – Wójt Marek Goź-
dziewski i Skarbnik Anna Sobolewska, powiatowych – 
Starosta Stanisław Masternak, Wicestarosta Wojciech 
Dzieciuch, Członek Zarządu Powiatu Marcin Piwnik 
i radny Leszek Galata, marszałkowskich – Przewodni-
czący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk oraz Rany 
Wojewódzki i Sekretarz Gminy Łoniów Andrzej Swaj-
da, radni wojewódzcy, powiatowi, gminni z Przewod-
niczącym Czesławem Fijałkowskim oraz przedstawi-
ciele władz oświatowych – Dyrektor PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie Elżbieta Czajkowska, 
wicedyrektorzy Barbara Czuja, Barbara Bilska i Dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego Barbara Bilska. Na tą 
uroczystość przybyli również sołtysi z sąsiednich wio-
sek, księża – z parafii Olbierzowice ks. Zbigniew Ku-
ras i parafii Mydłów ks. Tomasz Kwaśnik oraz poseł na 
Sejm RP ziemi sandomierskiej Marek Kwitek. 

Przed rozpoczęciem uroczystości w świetlico–re-
mizie w Pokrzywiance odbył się uroczysty odbiór 
inwestycji drogowo–mostowych na terenie wiosek 
Ułanowice, Pokrzywianka, Płaczkowice, gdzie swo-
ją obecnością zaszczycił nas również Wicewojewoda 
Świętorzyski Andrzej Bętkowski. 

W budynku świetlico–remizy po części artystycz-
no–muzycznej pt. „By nie zatarł czas pamięci o naszych 
korzeniach… o naszej historii… o naszej Ojczyźnie…” 
w wykonaniu uczniów PSP im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie – Natalii Pyszczek, Kamila Kosma-
cińskiego, Karoliny Fudali, Natalii Strojewskiej, Kingi 
Sajdy, Kacpra Gromskiego, Bartłomieja Ciacha, Igora 
Ciacha, Bartosza Goździewskiego, Bartosza Śledzia, 
Karola Zająca, Bruno Nowosielskiego, Patrycji Pięty, 
Martyny Mygi, Aleksandry Lipiec, Dominika Dryzdow-
skiego – odbyły się przemówienia zaproszonych go-
ści, wręczenie uczniom pamiątkowych nagród przez 
wójta Marka Goździewskiego i dyrektor Elżbietę Czaj-
kowską oraz pozostałym uczestnikom spotkania, któ-
rzy wzięli udział w „Teście historycznym o naszej Oj-
czyźnie…”. 

Po tym spotkaniu odbyła się wspólna degustacja 
potraw przygotowanych przez panie z KGW Pokrzy-
wianka, wspólna zabawa przy muzyce, a ponadto dla 
najmłodszych uczestników uroczystości nauczycie-
le Krzysztof Dywan i Paweł Saniawa przygotowali gry, 
zabawy i konkurencje sportowe z pamiątkowymi na-
grodami. 

Bardzo serdecznie chcemy podziękować tym 
wszystkim dzięki którym ta uroczystość mogła się 
odbyć a więc naszym darczyńcom, wójtowi Marko-
wi Goździewskiemu, dyrektor Elżbiecie Czajkowskiej, 
pracownikom Urzędu Gminy: Danucie Potockiej i Syl-
wii Nowak-Czerwińskiej, dyrektorowi i pracownikom 
GOK-u: Marcinowi Śledziowi i Tomaszowi Ferencowi 
oraz członkom OSP, KGW, Rady Sołeckiej, sołtysowi 
i radnemu z naszej wioski oraz pozostałym mieszkań-
com Pokrzywianki, którzy się aktywnie zaangażowa-
li w tą uroczystość. 

Na koniec starajmy się pamiętać o słowach, które 
kiedyś powiedział marszałek Józef Piłsudski: 

„…Naród, który nie pamięta o swojej historii – prze-
szłości przestaje być suwerennym narodem…”.

noworoczne spotkanie integracyjne
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W hali sportowej im. Jana Pawła II w Klimon-
towie odbył się w sobotę 17 lutego br. „II tur-
niej piłki nożnej ku pamięci Sebastiana Koguta”. 
Rywalizację w grupach prowadziło 8 drużyn: 
Sami Swoi 1, Sami Swoi 2, KSZO Ostrowiec, Het-
man Włoszczowa, Zryw Zbigniewice, FC Goźli-
ce, Cykada, Oldboys Klimontów.

W trakcie turnieju odbyło się 14 meczy dru-
żynowych, mecz pokazowy grup młodzieżo-
wych Klimontowianki Klimontów zorganizo-
wany przez trenera Karola Boryckiego, a także 
występ zespołu tanecznego GEST IV z Gmin-

II turnIej pIłkI nożnej ku pamIęcI SebaStIana koguta

Powiatowe turnieje  w drużynowym tenisie stołowym odbyły się 
12 stycznia br. w Zespole Szkół w Łoniowie oraz 19 stycznia br. na hali 
Szkoły Podstawowej w Dwikozach.  Zawody były rozgrywane w dwóch 
grupach, zaś o miejscu na podium decydowała liczba i kolejność, a tak-
że wygranie mecze w swojej grupie. W turniejach wzięło udział po 6 
szkół z terenu powiatu sandomierskiego, zaś zawody rozegrane zosta-
ły w systemie „pucharowym” zgodnie z obowiązującymi przepisami 
gry w tenisa stołowego.

Warto nadmienić, że obie drużyny dziewcząt z SP w Nawodzicach, 
które reprezentowały naszą gminę nie dość że zakwalifikowały się do 
półfinału wygrywając wszystkie mecze w swoich grupach, to weszły 

do finału rozgrywek turnieju, gdzie rywalizowały ze sobą o 1 i 2 miej-
sce. W kategorii dzieci do klasy 6 dziewczęta nie miały sobie równych 
i zdeklasowały swoje rywalki, wygrywając wszystkie mecze w swojej 
grupie i wychodząc z niej do finału bez straty seta. Jak podkreśla orga-
nizator turnieju taka sytuacja nie zdarza się często, co świadczy o bar-
dzo dobrym przygotowaniu pod względem techniczny i taktycznym 
drużyny w składzie: Marta Bieniek, Natalia Orłowska, Julia Dąbrowska 
i Anna Malczyk.

W kategorii młodzieżowej rocznik klas 7 i starszych, a więc i gim-
nazjalnych, do ścisłego finału turnieju zakwalifikowali się zawodnicy 
z SP Nawodzice oraz SP Klimontów i SP Łoniów. Młodzieżowa drużyna 
chłopców z Nawodzic wygrała wszystkie mecze w swojej grupie i w fi-
nale spotkała się z drużyną SP Łoniów wygrywając 3–0 i tym samym 
zajmując 1 miejsce  w turnieju tenisa stołowego. Na podium stanęli: 
Bartek Walicki, Jakub Rębacz i Wiktor Orłowski. Także młodzieżowa dru-
żyna dziewcząt zakwalifikowała się do finału zajmując wysokie 2 miej-
sce w turnieju i podobnie jak chłopcy awansując do półfinału woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Radość ze wspaniałego występu była tym większa, iż organizatorzy 
turnieju w Łoniowie nie spotkali się z tak dobrze przygotowaną mło-
dzieżą – i to z jednej miejscowości, czego odzwierciedleniem było zdo-
bycie przez nich największej liczby punktów.

Warto zaznaczyć, iż za wygraną w drużynowym turnieju tenisa sto-
łowego dzieci i młodzież otrzymały pamiątkowe dyplomy. Trener zwy-
cięskich Nawodzic Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach składają podziękowania Wójtowi Markowi Goździew-
skiemu za udostępnienie pojazdu i dowóz dzieci na miejsce zawodów.

Trener zwycięskiej drużyny, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Na-
wodzicach Szczepan Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym sportow-
com i dziękuje im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przy-
gotowujące ich do zawodów sportowych. Gratulujemy zwycięzcom 
z Nawodzic oraz ich trenerowi i życzymy wysokiego miejsca w dal-
szych turniejach sportowych.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są oraz na facebo-
oku trenera Szczepana Ewiaka.

podwójny triumf sp nawodzice w zawodach tenisowychBezpieczne Ferie na stoku w Konarach
Podczas tegorocznych ferii zi-

mowych jak co roku niemal 120 
dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu gminy miało okazję uczyć 
się 12 i 13 lutego jazdy na nartach 
pod okiem instruktorki. Akcja zor-
ganizowana została przez Wójta 
Gminy Marka Goździewskiego we 
współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Klimontowie i Policją. 

Poza nauką jazdy na nartach 
dla dzieci były przygotowane po-
gadanki dotyczące bezpieczeń-
stwa zarówno na stoku jak i pod-
czas spędzania wolnego czasu. 
Strażacy pokazywali dzieciom jak 
należy wykonywać sztuczne od-
dychanie oraz jak należy reago-
wać w przypadku gdy ktoś ule-
gnie wypadkowi.

W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie 
odbyła się w sobotę 10 stycznia br. XIII edycja Halowego Turnieju Pił-
ki Nożnej „OLDBOYS“ o Puchar Wójta Gminy Klimontów Marka Goź-
dziewskiego. 

Kibice piłkarscy obserwowali wiele widowiskowych sytuacji me-
czowych, celnych strzałów i efektownych parad bramkarskich.

W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn: Oldboys Cepeliada Kra-
ków, Oldboys Sparta Dwikozy, Oldboys Alit Ożarów, Oldboys Klimon-
towianka Klimontów, Oldboys Tłoki  Gorzyce i Oldboys AKS Busko-
Zdrój.

Nasza drużyna zajęła ostatecznie czwarte miejsce, a na podium 
stanęli zawodnicy z Krakowa, Gorzyc i Ożarowa. 

Puchar w kategorii „Najbardziej Wartościowy Gracz” otrzymał Zbi-
gniew Koseła – zawodnik Oldboys AKS Busko-Zdrój. 

Najlepszy strzelcem turnieju został Dariusz Kosiór – zawodnik Old-
boys Klimontowianka Klimontów. 

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Andrzej Żylski – 
zawodnik Oldboys Cepeliada Kraków. 

Uroczystego wręczenia pucharów dokonał Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski.

Turniej Piłki nożnej „oLDBoYS“

nego Ośrodka Kultury w Klimontowie pod 
opieką instruktor Katarzyny Serafin. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sami Swoi 1, 
drugie – Sami Swoi 2, a trzecie – Cykada. Puchar 
w kategorii Króla Strzelców otrzymał Michał Miko-
sa, Najlepszego Bramkarza – Patyryk Majchrowski, 
Najlepszego Piłkarza – Konrad Stępień. Uroczyste-
go wręczenia pucharów dokonał Zastępca Wój-
ta Gminy Klimontów Edward Przytuła. 

W turnieju udział wzięło 86 zawodników, 
w trakcie całego dnia halę odwiedziło około 
160 kibiców.
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Młodzi adepci piłki nożnej 
wraz z niektórymi rodzicami  wy-
brali się 18 lutego br. na obóz 
zimowy do Zawoi – dużej wsi 
w południowej Polsce, położo-
nej na południu kraju przy grani-
cy ze Słowacją, w województwie 
małopolskim, powiecie suskim, 
gminie Zawoja. Obóz trwał 4 
dni. Każdego dnia czekały na nas 
nowe atrakcje, nie mieliśmy cza-
su na nudę. 

W niedzielę 18 lutego o go-
dzinie 9:00 wyruszyliśmy na 
obóz z Klimontowa. Dotarliśmy 
na miejsce w porze obiadowej, 
a po rozdzielenie pokoi, zjedze-
niu obiadu i krótkim odpoczyn-
ku podzieliliśmy się na dwie gru-
py – jedna udała się na łyżwy na 
lodowisko znajdujące się nie da-
leko hotelu, natomiast druga na 
trening piłki nożnej w miejsco-
wej hali sportowej. Po powrocie 
każdy udał się do pokoju gdzie 
mógł odpocząć. Pragnę zazna-
czyć, iż pokoje jak i cały budynek 
był w stylu góralskim, co wpro-
wadziło nas w  tamtejszy klimat. 

Drugiego dnia po śniadaniu 
grupa, która poprzedniego dnia 
była na hali poszła na lodowisko, 
a ta która była na lodowisku po-
szła na halę. Na lodowisko we-
szli również rodzice. Nie każdy 
potrafił jeździć na łyżwach, więc 
śmiechu było co niemiara. Po po-
wrocie zjedliśmy obiad – trze-
ba przyznać, że posiłki były wy-
śmienite. Po obiedzie udaliśmy 
się do muzeum w Babiogórskim 

Parku Narodowym, gdzie dzie-
ci mogły zapoznać się z przyro-
dą, walorami turystycznymi oraz 
dziedzictwem kulturowym re-
gionu Babiej Góry. Po powrocie 
braliśmy udział w kuligu – jadąc 
na bryczkach śpiewaliśmy, po-
dziwiając przepiękne krajobra-
zy oraz zachód słońca przebija-
jący się przez konary drzew. Ku 
naszemu zaskoczeniu po powro-
cie czekało na nas ognisko z kieł-
baskami. Kiedy wszyscy myśleli, 
że to już koniec atrakcji okaza-
ło się, że zaplanowane są jesz-
cze warsztaty dla dzieci – każde 
dziecko miało okazje zaprojekto-
wać oraz pomalować wystruga-
nego w drewnie ptaszka oraz za-
brania go sobie po wysuszeniu 
na pamiątkę, natomiast młodsza 
grupa chwilę wcześniej rozegrała 
sparing z drużyną Wilgi Kraków.

Trzeci dzień  zaczął się od spa-

oBÓZ spoRtoWY ZaWoJa 2018

ringu z UKS Karol Wadowice. Po-
tem mieliśmy wycieczkę do Wa-
dowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W Wadowicach zwiedziliśmy ry-
nek oraz Dom Rodzinny Papieża. 
Mieliśmy okazje skosztować kre-
mówek papieskich, uważanych 
za najlepsze w Polsce. W hotelu 
czekała na nas kolejna atrakcja – 
cały wieczór zabawiali nas gawę-
dziarze: śpiewali, tańcowali i żar-
towali.

Czwartego dnia przyszła pora 
powrotu do domu – ale nie od 
razu. Rano udaliśmy się na wieżę 
widokową – pomimo mgły wido-
ki były niesamowite, a w drodze 
powrotnej dzieci miały okazje 
zobaczyć małą sarenkę – nie-
malże na odległość wyciągnięcia 
ręki. O godzinie 14:00 wyjecha-
liśmy z Zawoi – wszystkie dzieci 
z uśmiechem na twarzy wróciły 
do Klimontowa i z niecierpliwo-

Nowa powstała klasa sportowa w Szkole Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie uczestniczyła w obozie sportowym 
w Bochni. Organizatorem wyjazdu byli Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski oraz dyrektor PSP Klimontów Elżbieta Czajkowska. 

Podczas pobytu w Bochni uczniowie uczestniczyli w zajęciach na 
hali sportowej, gdzie doskonalili technikę i taktykę gry w piłkę noż-
ną, uczyli się jazdy na łyżwach (jazda na wprost, do tyłu, po łuku, za-
trzymanie oraz przekładanka do przodu po łuku i do tyłu), na basenie 

ścią czekają na kolejne zmagania 
sportowe.

Trenerami i opiekunami grupy 
byli: Krzysztof Dywan i Karol Bo-
rycki oraz rodzice dzieci będą-
cych na obozie: Agnieszka i Zbi-
gniew Szymańscy, Barbara i Paweł 
Janikowie, Ilona i Grzegorz Kosiar-
scy, Magdalena i Mariusz Zaro-
dowie, Małgorzata i Wojciech Ży-
łowiczowie oraz Helena Gronek, 
Danuta Pawlik, Jolanta Wiatrow-
ska, Maria Bilska, Barbara Sucho-
jad, Anna Augustyn.

W imieniu wszystkich uczest-
ników obozu chcemy podzięko-
wać sponsorom wyjazdu, który-
mi byli: Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski, Restauracja 
Cykada Beata i Piotr Sudy, Apte-
ka Rodzinna Magdalena i Mariusz 
Zaroda, a także wszystkim rodzi-
com będącym na obozie za po-
moc przy opiece nad dziećmi.na ZimOWiSKu  W bOcHni (doskonalili naukę pływania oraz poznali nowy dla nich sport jakim 

jest waterpolo czyli piłka wodna) oraz zmierzyli się w meczu sparin-
gowym z MKS Bochnia na Hali Widowiskowej wygrywając 13-12. 

Uczniowie oprócz zajęć sportowych uczestniczyły w zajęciach pla-
stycznych, zajęciach z matematyką na wesoło oraz zwiedziły Bazy-
likę Św. Mikołaja oraz Kopalnię Soli w Bochni. Pobyt w kopalni był 
bardzo ekscytujący dla dzieci (zwłaszcza przejażdżka kolejką torową 
oraz mecz piłki nożnej w kopalni). 

Trenerami i opiekunami grupy byli: Joanna Brzyszcz, Magdalena 
Pawłowska, Paweł Saniawa i Krzysztof Dywan.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Niedźwicach odbył się  11 grudnia 2017 roku 
wojewódzki turniej unihokeja. Zawody były 
rozgrywane systemem gry „każdy z każdym” 
zaś o miejscu na podium decydowała liczba 
bramek i kolejność punktowa, a także wygra-
nie poszczególnych meczów. W turnieju  wzię-
ło udział 6 drużyn, zaś zawody rozegrane zo-
stały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Naszą gminę reprezentowała drużyna SP Na-
wodzice, która zakwalifikowała się do ścisłego 
finału turnieju wraz z drużynami SP Koprzyw-
nica i SP Niedźwice.

Drużyna dziewcząt z SP Nawodzice wy-
grywając najwięcej meczy uplasowała się na 
pierwszym miejscu na podium, wygrywając 
cały turniej. Skład zwycięskiej drużyny to: Ga-
briela Sajda, Marta Bieniek, Natalia Orłowska, 
Katarzyna Rębacz, Julia Dabrowska, Anna Mal-
czyk, Wiktoria Maciąg i Emilia Szemraj. Dzięki 

wygranej w wojewódzkim turnieju unihokeja 
dziewczęta z Nawodzic zakwalifikowały się na 
Mistrzostwa Polski, które odbędą się na prze-
łomie kwietnia i maja 2018 roku w Elblągu.

Dwa dni wcześniej, grudnia 2017 roku, na Ogól-
nopolskim Turnieju Unihokeja w kategorii chłop-
ców drużyna SP Nawodzice w składzie: Bartosz 
Wąsik, Wojciech Niedźwiedź, Jakub Kucharczyk, 
Hubert Smolarczyk, Dawid Malczyk, Karol Jońca 
i Krystian Orłowski zajęła trzecie miejsce.

Radość ze wspaniałego występu była tym 
większa, iż organizatorzy turnieju w Niedź-
wicach nie spotkali się z tak dobrze przygo-
towanymi dziećmi i młodzieżą i to z jednej 
miejscowości, czego odzwierciedleniem było 
zdobycie przez nich największej liczby punk-
tów. Warto zaznaczyć , iż najlepszym bramka-
rzem turnieju wojewódzkiego została Julia Da-
browska, zaś najlepszą zawodniczka turnieju 
– zdobywając 7 bramek – Marta Bieniek.

Szkoła PodStawowa Nawodzice miStrzem województwa w uNihokeja

Klasyfikacja generalna 

i miejsca medalowe: 

kat. SP dziewczęta

1. miejsce: SP Nawodzice

2. miejsce: SP Koprzywnica

3. miejsce: SP Niedźwice

kat. SP chłopcy

1. miejsce: SP Garwolin

2. miejsce: SP Niedźwice

3. miejsce: SP Nawodzice

Za wygraną w tak prestiżowych turniejach 
unihokeja dzieci otrzymały pamiątkowe me-
dale, puchary, statuetki oraz dyplomy. Trener 
zwycięskich Nawodzic Szczepan Ewiak oraz 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nawodzi-
cach składają podziękowania Wójtowi Marko-
wi Goździewskiemu za udostępnienie pojazdu 
i dowóz dzieci na miejsce zawodów.

Trener zwycięskiej drużyny, nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Nawodzicach Szcze-
pan Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym 
sportowcom i dziękuje im za ich trud i wysiłek 
poświęcony na treningi przygotowujące ich 
do zawodów sportowych. Gratulujemy zwy-
cięzcom z Nawodzic oraz ich trenerowi i ży-
czymy wysokiego miejsca w dalszych turnie-
jach sportowych.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego 
dostępne na facebooku trenera Szczepana 
Ewiaka.

Na stoku w Konarach odbył się Finał Wojewódzki w Narciarstwie Alpej-
skim Szkół Podstawowych. Szkołę Podstawową w Ossolinie reprezento-
wali: Michał Mucha, Jakub Kosiarski, Jakub Pawlik i Apolonia Staszewska. 
Zawody zorganizowane zostały przez Szkołę Podstawową w Niedźwi-
cach. W sumie na starcie stanęło ponad stu młodych narciarzy. 

Jakub Kosiarski z kl. IV zajął w swojej kategorii wiekowej II miejsce, 
zdobywając tytuł wicemistrza województwa świętokrzyskiego. Apolo-
nia Staszewska wywalczyła V miejsce w najmłodszej kategorii dziew-
cząt. Uczestnicy finału trzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, 
które wręczyli: wójt Klimontowa Marek Goździewski, burmistrz Ko-
przywnicy Marek Jońca, radny Sejmiku Województwa Andrzej Swajda, 
członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Zdzisław Nasternak, reprezentujący święto-
krzyskie Kuratorium Oświaty dyr. Zbigniew Wojciechowski oraz przed-
stawiciele sponsorów.

iwOna StaSzewSKa

Na zdjęciu (na drugim stopniu podium) – Jakub Kosiarski z SP w Ossolinie, 
który wywalczył tytuł wicemistrza województwa. 

JaKub KOSiarSKi
drugi na StOKu
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

teLeFoNY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
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 przesyłać na adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: Danuta Potocka, Sylwia Nowak–Czerwińska. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

DRUK: Drukarnia Nadwiślańska Plus, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.
 telefony: 15 823 5542, 880 202 326, 609 379 001

e-mail: drukarnia@dnplus.pl     www.dnplus.pl

PUbLICZNA SZKOłA PODSTAWOWA
im. jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY    601-760-862
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Udanie zakończył się dla naszych zawod-
ników Turniej o Puchar Starosty w Staszowie. 
Organizatorem wyjazdu na zawody był Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski. Pod-
czas całego turnieju przegraliśmy tylko jeden 
mecz. 

TURNIEJ STAROSTY

WYNIKI SPOTKAŃ:
UKS Orlik Klimontów – Pogoń II Staszów 4-0 (Kończak 2, Zaroda, Szaniawski)
UKS Orlik Klimontów – Baszta II Rytwiany 4-1 (Kończak 2, Zaroda, Wrona)
UKS Orlik Klimontów – Piast Osiek 4-1 (Kończak 2, Zaroda, Żyłowicz)
UKS Orlik Klimontów – Czarni Połaniec 0-0
UKS Orlik Klimontów – Baszta Rytwiany 0-1

Historycznego wyczynu dokonali nasi mło-
dzi zawodnicy rozgrywający Świąteczny Tur-
niej Piłkarski Drużyn w kategorii Orlika po-
konując Koronę Kielce 1–0. Bramkę na wagę 
zwycięstwa zdobył głową z 15 metrów na hali 
Kacper Nowakowski zapewniając naszej dru-
żynie miejsce na podium oraz został wybrany 
najlepszym zawodnikiem całego turnieju. 

HiStOrYcZna WYgrana Z KOrOnĄ Kielce
Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Kli-

montów Marek Goździewski oraz UKS Orlik Kli-
montów. Nasza drużyna grała w składzie: Ma-
teusz Augustyn, Tomasz Szymański, Dominik 
Szymański, Dawid Ura, Kacper Nowakowski, An-
toni Figacz, Kacper Moskal. Trenerem naszego 
zespołu był Krzysztof Dywan. 

W tym samym dniu młodsi zawodnicy 
uczestniczyli w turnieju w Dwikozach, zajmu-
jąc miejsce poza podium. Bilans spotkań – wy-
grane z Koprzywianką Koprzywnica 6–0 i Basz-
tą II Rytwiany 3–0, remis z Wisłą Sandomierz 
1–1 oraz nieznaczne przegrane ze Starem Sta-
rachowice 1–2 oraz Basztą Rytwiany 1–2. 

Najlepszym strzelcem został Olaf Żyłowicz, 
zdobywając 6 bramek. Drużyna grała w skła-
dzie: Olaf Żyłowicz, Miłosz Zaroda, Igor Adam-
czyk, Michał Sudy, Piotr Sałata, Igor Zawierucha, 
Michał Madej, a trenerem był Andrzej Dywan.

Nasza drużyna grała w składzie: Jakub Koń-
czak, Jakub Bogdański, Jakub Szaniawski, Olaf 
Żyłowicz, Bartłomiej Wrona, Igor Adamczyk, Mi-
łosz Zaroda, a trenerem był Krzysztof Dywan. 

Po zakończonym turnie-
ju każdy otrzymał pamiąt-
kowy medal, a każda dru-
żyna puchar.

Klasa sportowa w Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie będzie 
uczestniczyła w pilotażowym programie Fair 
Play dzięki staraniom Wójta Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego oraz Dyrektor PSP Kli-
montów Elżbiety Czajkowskiej. 

Z całej Polski zakwalifikowało się tylko 13 
miejscowości, co jest dużym wyróżnieniem dla 
naszej szkoły i gminy. Uczniowie klasy sporto-
wej przez najbliższe miesiące będą poznawali 

zasady tej gry, aby na jesieni tego roku wystar-
tować w Mistrzostwach Polski w Mrągowie.  
Fair Play Program to grywalizacja, a grywaliza-
cja, to jak najlepsze wykonywanie zadań. Za-
danie nr 1 realizowane przez uczestników do-
tyczy metody gry football, następnie kolejne 
zadania będą do wykonania. W dużym skró-
cie w football3 to inny sposób gry w piłkę noż-
ną: gra na trzy części, bez sędziów, koncentru-
je się na fair play, równości i pracy zespołowej, 
daje młodym ludziom umiejętności potrzeb-
ne do rozwijania się poza boiskiem. 

Football3 jest obecnie popularyzowany przez 
organizację Streetfootballworld w ponad 50 kra-
jach na świecie – w Polsce znany od 2009 r. 

Koordynatorem i szkoleniowcem został 
Krzysztof Dywan, który został wybrany przez 
Zarząd MSIS w Warszawie. 



W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych prowa-
dzony jest nabór uczniów do klas pierwszych 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, czte-
roletnich: Technikum Handlowego i Technikum 
Mechanicznego.

Szkoła należy do najlepszych placówek 
oświatowych w powiecie sandomierskim. 
Świadczą o tym przede wszystkim wysokie 
wyniki końcowe uzyskane przez uczniów 
kończących szkołę. Na ten poziom wyników 
składają się egzaminy maturalne i egzaminy 
zawodowe.

Szkoła uczestniczy w różnych projektach 
unijnych. Od 2016 roku realizuje projekt pod 

tytułem „Kompetencje kluczem do kariery”, 
którego celem jest zwiększenie atrakcyjności 
i jakości kształcenia w ZSP, z jednoczesnym 
wzbogaceniem kompetencji kluczowych 
uczniów biorących udział w szkoleniach oraz 
stażach zawodowych. Jedną z atrakcyjniej-
szych form uczestnictwa w projekcie są bez-
płatne praktyki zagraniczne, na które wy-
jeżdżają każdego roku wszyscy uczniowie 
Technikum Handlowego i Technikum Mecha-
nicznego.

Zapraszamy gimnazjalistów kończących 
szkołę i ich rodziców do szerszego zapozna-
nia się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Po-

ZeSPÓŁ SZKÓŁ POnadgimnaZJalnYcH im. ŚW. urSZuli ledÓcHOWSKieJ W KlimOntOWie ZaPraSZa…

nadgimnazjalnych w Klimontowie i wybrania 
tej szkoły. 

Rozwijajmy i pielęgnujmy instytucje kul-
turalno- oświatowe w naszym środowisku. 
Wspierajmy się lokalnie. Oby nie spełniła się 
współcześnie przykra mądrość o Polakach wy-
powiedziana przez Jana Kochanowskiego 350 
lat temu: 

„Cieszy mię ten rym: 
„Polak mądr po szkodzie”:
Lecz jesli prawda i z tego nas zwodzie, 
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.” 

zSP klImontów

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z języka angielskiego w ra-
mach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” wzię-
li udział w dniach 19–21 lutego br. w spotkaniu z wolontariuszami Eu-
roweek’u, których poznali jesienią w czasie wyjazdu na obóz językowy 
do Międzygórza. Przedsięwzięcie to nie doszłoby do skutku gdyby nie 
zaangażowanie p. Alicji Koneckiej oraz p. Iwony Judy. 

Nasi goście przyjechali do nas z różnych zakątków świata: Seto z In-
donezji a Diana z Peru. W czasie ich pobytu uczniowie brali udział 
w różnego rodzaju aktywnościach mających na celu poszerzenie ich 
horyzontów w zakresie kultury i współpracy. 

Diana w sposób ciekawy i przystępny dla młodzieży zaprezento-
wała historię swojego kraju, jego kulturę, a także tradycje. Niezwy-
kle integracyjnym czynnikiem było wspólne śpiewanie piosenek oraz 
tworzenie filmu promującego naszą szkołę. Uczniowie, szlifując swo-
je umiejętności językowe oprowadzili wolontariuszy po Klimontowie 
oraz opowiedzieli o najważniejszych zabytkach. 

Dzięki uprzejmości organizatorek, Diana i Seto mieli okazję zwie-
dzić Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Sandomierz oraz odwiedzili stok 
narciarski w Konarach. Było to dla nich wielkie przeżycie, ponieważ 
mogli jeszcze bardziej poznać i zrozumieć naszą kulturę. W tych 
dniach młodzież bardzo zżyła się z wolontariuszami i pod koniec wi-
zyty trudno było im się rozstać. Dzięki temu spotkaniu uczniowie sta-
li się bardziej pewni siebie i otwarci na świat. Wspólnie spędzony czas 
został utrwalony na zdjęciach, co pozostanie pamiątką dla uczniów 
i wolontariuszy.

GŁOS KLIMONTOWA

egzotyczni goŚcie 
w naszej szKole


