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Wesołych Świąt
Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt
A w święta,

Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe

Niech Wam pachną na zdrowie.

PASTERKA 
W OSSOLINIE

Stowarzyszenie 

„Nasze dziedzictwo Ossolin”, 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Klimontowie 
oraz 

Parafia Wniebowzięcia NMP 
w Goźlicach 
zapraszają 

na Niezwykłą Pasterkę 
24 grudnia 2018 r.

w Kaplicy Betlejemskiej 
w Ossolinie

Szczegóły na stronie 4

sylwester w klimontowie
Wójt i Rada Gminy w Klimontowie 

zapraszają na tradycyjne spotkanie 
w Noc Sylwestrową w godz. 23:00–1:00 

na Rynku w Klimontowie

W programie:
23:00 – szampańska zabawa z DJ
23:55 – życzenia Wójta Gminy Marka Goździewskiego
24:00 – pokaz fajerwerków i tradycyjna lampka szampana
  1:00 – zakończenie

Wesołych Świąt
A z Gwiazdką!

Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:

Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

W nadchodzącym 

Nowym 2019 Roku

życzą 
Wójt i Rada Gminy

oraz 
pracownicy UG



GŁOS2 KLIMONTOWA

VIII kadencję Rady Gminy w Klimontowie zainaugurowano podczas 
uroczystej sesji, która odbyła się 21 listopada br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Klimontowie. Urząd Wójta Gminy Klimontów oficjalnie objął 
Marek Goździewski, którego po raz drugi wybrano na to stanowisko. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie Dariusz 
Socha wręczył nowo wybranym radnym oraz Wójtowi zaświadczenia 
o zdobyciu mandatu. Wszyscy także złożyli ślubowanie, tym samym 
formalnie obejmując  swoje stanowiska.

Po wybraniu komisji skrutacyjnej dokonano wyboru nowego prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy w Klimontowie. 
Stanowisko przewodniczącego objął Robert Orłowski,  a na jego za-
stępców wybrano Grzegorza Gwizdonia i Piotra Lipca.

W trakcie sesji wybrano także składy stałych Komisji Rady Gminy 
w Klimontowie:

Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Gminy: przewodniczący – 
Grzegorz Mucha, członkowie: Marek Bargiel, Gustaw Borycki, Mo-
nika Cichoń, Grzegorz Gwizdoń, Mieczysława Krasowska, Mirosław 
Kwapiński.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: przewodniczący – 
Gustaw Borycki, członkowie: Halina Aly Amer, Alicja Berbeś, Andrzej 
Ciach, Grzegorz Gwizdoń, Piotr Lipiec.

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: przewodnicząca 
– Monika Cichoń, członkowie: Marek Bargiel, Andrzej Ciach, Rafał 
Król, Mirosław Kwapiński, Piotr Lipiec, Grzegorz Mucha.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Jan Rębacz, członkowie: Hali-
na Aly Amer, Gustaw Borycki, Jerzy Cukrowski, Rafał Król.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodnicząca: Alicja Berbeś, 
członkowie: Gustaw Borycki, Mieczysława Krasowska, Rafał Król.

Od tej kadencji każda sesja Rady Gminy będzie transmitowana w sie-
ci Internet. Bieżące i archiwalne transmisje dostępne są na stronie in-
ternetowej UG Klimontów a także pod adresem: https://www.youtube.
com/channel/UCLThvne3TCQga7gLLcmOWJw/

Pierwsza sesja nowej rady Gminy

PODZIĘKOWANIE DLA WYBORCÓW
Składam serdeczne podziękowania Wyborcom, któ-

rzy po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem i odda-
li na mnie swój głos w wyborach samorządowych na 
Wójta Gminy Klimontów. 

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją 
pracą, wiedzą i doświadczeniem. 

Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.
Z wyrazami szacunku
Marek Goździewski
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Wójt Gminy Klimontów realizując założenia „Programu usuwa-
nia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Klimontów” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów za-
wierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków: 
•	 od	15	listopada	2018	r.	do	15	stycznia	2019	r.
Miejsce składania wniosków: 
•	 Urząd	Gminy	Klimontów	ul.	Zysmana	1	pokój	nr	7
W związku z faktem, iż Gmina Klimontów zamierza ubiegać 

się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację 
tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie li-
sty wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunko-
wych kosztów realizacji zadania.

Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wiel-
kości pozyskanego przez Gminę na 2019 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości na terenie Gminy Klimontów.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związa-
ne z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma 
wybrana przez Gminę Klimontów w trybie zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem 
azbestu z terenu Gminy Klimontów można uzyskać pod nr tel. 
15 866 1100 w. 18.

oGłoszenie o naborze 
wniosków na usunięcie 

wyrobów zawierających 
azbest w 2019 roku

Gmina Klimontów złożyła 14.11.2018 r. wniosek w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej” pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dy-
daktycznej w Gminie Klimontów”. Całkowita wartość wniosku: 740 
541,07 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 574 054,11 zł. 
Złożony	wniosek	jest	na	etapie	weryfikacji.

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski	 	 informuje,	 iż	Zarząd	
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 października 2018 r. podjął 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolej-
ności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach przeprowadzonego naboru z Gminy Klimontów wpły-
nęły dwa wnioski:

zatwierdzona lista oPeracji informująca o kolejności 
PrzysłuGiwania Pomocy na oPeracje tyPu 

„inwestycje w obiekty Pełniące funkcje kulturalne”
•	 Gmina	 Klimontów	 złożyła	wniosek	 pn.	 „Przebudowa i wyposaże-

nie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, uzyskując pierw-
sze miejsce na liście operacji informującej o kolejności przysługiwa-
nia pomocy z maksymalną kwotą dofinansowania 500 000,00 zł. 

•	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Klimontowie	złożył	wniosek	pn.	„Prze-
budowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin”, 
uzyskując drugie miejsce na liście operacji informującej o kolejno-
ści przysługiwania pomocy z maksymalną kwotą dofinansowania 
także w wysokości 500 000,00 zł. 

W październiku zakończono remont mostu w ciągu drogi gminnej 
Rybnica–Nawodzice. Wartość zadania wynosiła 196 114,91 zł, w tym 
dofinansowanie 107 399,00 zł.

inwestycje zakończone w 2018 r.

Także w październiku zakończyła się przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miejscowości Ossolin o długości 310 mb.

 Wartość inwestycji ogółem: 102 714,84 zł, w tym dotacja: 30 000,00 
zł, a udział gminy: 72 714,84 zł.
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Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w gminie Kli-
montów rozpoczęły się o godz. 12:00 odśpiewaniem hymnu Polski 
przed kościołem parafialnym w Klimontowie. Ks. kan. Henryk Hen-
dzel przewodniczył Mszy Świętej za Ojczyznę, po której delegacje 
przy dźwiękach werbla złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Po-
wstańców Styczniowych, przy pomniku płk. Antoniego Wiktorowskie-
go żołnierza Armii Krajowej oraz przy pomniku Walczących o Wolność 
w latach 1939-1945. Uczestnicy na czele z Wójtem Gminy Klimontów 
Markiem Goździewskim i Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem 
Fijałkowskim, w asyście pocztów sztandarowych i przy akompania-
mencie Klimontowskiej Kapeli z radością przemaszerowali wokół kli-
montowskiego Rynku.

Gmina Klimontów przyłączyła się do akcji „Niepodległa do hymnu”, 
której celem było zjednoczenie wszystkich Polaków. W sali Gminnego 
Ośrodka Kultury o godz. 13:00 mieszkańcy gminy odśpiewali Mazurek 
Dąbrowskiego. Następnie przedszkolaki z Przedszkola Samorządowe-
go w Klimontowie przedstawiły program okolicznościowy. Mali artyści 
w podziękowaniu otrzymali od Wójta Gminy słodki upominek i chorą-
giewkę narodową. Wójt Gminy zaprosił wszystkich zebranych do pa-
miątkowego zdjęcia.

Kolejna część obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
odbyła się na Górach Pęchowskich przy Cmentarzu Legionistów Jó-
zefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem pieśni „ 
Matko Boska Częstochowska” przez Natalię Pyszczek, po której wspól-
ną modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległą Polskę po-
prowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Po odegraniu przez Kapelę 
Klimontowską hymnu państwowego przybyłych gości m.in. Jana Ja-
sickiego, prof. Mariusza Wołosa, Włodzimierza Bajaka, ks. kan. Hen-
ryka Hendzla, druhów OSP, dyrektorów i kierowników jednostek or-
ganizacyjnych, przedstawicieli: partii politycznych i stowarzyszeń, 
poczty sztandarowe oraz wszystkich mieszkańców Gminy Klimon-
tów przywitał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. Następnie 
zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień: Wójta Gmi-
ny Klimontów oraz listu od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek, który przeczytał Krzysztof Rybusiński. Słowa podziękowania za 
pamięć o krewnym do obecnych skierował Jan Jasicki, a sylwetkę ka-
pitana przybliżył prof. Mariusz Wołos. Ponadto podczas uroczystości 
można było obejrzeć wystawę fotografii poświęconą kapitanowi Kazi-
mierzowi „Herwinowi” Piątkowi autorstwa Jana Jasickiego i prof. Ma-
riusza Wołosa.

100. Rocznica odzys

Będą wielbłądy, na których przyjadą Trzej Królowie, fajerwerki, 
a także wzbogacona o  nowe sceny inscenizacja bożonarodzenio-
wa. To wszystko stanowić ma oprawę jednej z najoryginalniejszych 
polskich pasterek, organizowanej w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejem-
skiej w Ossolinie.

Ossolińskie pasterki od kilkunastu lat przyciągają tłumy wiernych 
z całego regionu. Należą one do najbardziej rozpoznawalnych świą-
tecznych uroczystości w kraju. W ubiegłym roku od zdjęć z Kaplicy 
Betlejemskiej w Ossolinie rozpoczynało się bożonarodzeniowe wy-
danie „Teleexpresu”. Tegoroczna pasterka ma być jeszcze bardziej wi-
dowiskowa. Dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie 
„Nasze dziedzictwo Ossolin” ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania	Ziemi	Sandomierskiej	oraz	wsparciu	Powiatu	Sandomier-
skiego, udało się uatrakcyjnić inscenizację, która tradycyjnie rozpo-
czyna ossolińskie pasterki. 

– Dodana została do niej nowa scena, rozgrywająca się w progach 
pałacu Heroda – informuje Rafał Staszewski, prezes Stowarzysze-
nia. W tym roku w widowisku wystąpią: Waldemar Chuchnowski, 
Piotr Leszczyński, Marcin Mucha (Trzej Królowie), Piotr Wójcik (św. 
Józef), Nikola Wróblewska (Maryja) oraz Dawid Bryła (Herod). Insce-
nizacja rozpocznie się 24 grudnia o godz. 22:30. Sama pasterka od-
prawiona zostanie o godz. 23, a więc wtedy, gdy w Betlejem wybije 
północ. Na zakończenie mszy świętej, jak co roku, w niebo wystrze-
lą	fajerwerki	dla	uczczenia	faktu	przyjścia	na	świat	Zbawiciela.	Pod-
kładem muzycznych ich pokazu będzie piosenka „Święta noc” nagra-
na przed dwoma laty przez gwiazdę country Cezarego Makiewicza 
i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie. 

Podczas pasterki można będzie otrzymać bezpłatną publikację 
poświęconą Kaplicy Betlejemskiej, wydaną przez Stowarzyszenie 
„Nasze dziedzictwo Ossolin”, dzięki środkom z PROW. 

O artystyczną oprawę pasterki tradycyjnie już zadba Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie. 

świętokrzyska 
Pasterka 

w ossolinie

Poniżej – publikacja poświęcona zabytkowej Kaplicy Betlejemskiej 
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W tym szczególnym dniu oddając hołd legionistom walczącym za 
upragnioną wolność na naszym terenie w obecności ich krewnych zo-
stał upamiętniony jeden z bohaterów - dowódca I Kampani Kadrowej 
kpt. Kazimierz „Herwina” Piątek, poprzez nazwanie wąwozu lessowe-
go prowadzącego z Gór Pęchowskich do Beradza jego imieniem. Przy-
pomnijmy, że kpt. Herwin Piątek walcząc pod Konarami 19 maja 1915r. 
został ciężko ranny a dzień później zmarł w lazarecie wojskowym w Pę-
cławicach Górnych, gdzie go pochowano. W 1938 r. prochy „Herwina” 
i trzech innych legionistów zostały przeniesione na cmentarz legioni-
stów w Górach Pęchowskich. Odsłonięcia znaku z nazwą dokonali Jan 
Jasicki – krewny kpt. Kazimierza „Herwina” Piątka, prof. Mariusz Wo-
łos, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz ks. kan. Henryk 
Hendzel.

Po oficjalnym odsłonięciu znaku z nazwą wąwozu licznie przybyłe de-
legacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod 
Konarami. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych.

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów 100 rocznicy odzyskania 
Przez Polskę niepodległości Święta Niepodległości wszystkich zebra-
nych Wójt Gminy Klimontów zaprosił na gorącą grochówkę.

kania niepodległości
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Finał Akcji Szlachetna Paczka w PSP im Jerzego Ossolińskiego miał 
miejsce 6 grudnia br. Tradycja robienia paczki przez społeczność na-
szej szkoły trwa już trzynaście lat. Tak jak na przestrzeni lat rozwijała 
się paczka, tak i uczniowie doskonalili się w organizowaniu pomocy 
potrzebującym. Każdego roku dwa tygodnie w szkole tuż przed świę-
tami uczniowie przygotowują dary dla wybranej rodziny. 

Dyżurni Szlachetnej Paczki wraz z koordynatorami gromadzą pu-
dełka, do których są zbierane codziennie produkty żywnościowe, 
kosmetyki	 i	 chemia	gospodarcza.	Zadaniem	dyżurnych	 jest	umie-
jętne pakowanie i segregowanie darów, aby je zabezpieczyć do 
transportu.

szlachetna Paczka w PsP im. jerzeGo ossolińskieGo

W tym roku społeczność szkolna zbierała dary w obu budynkach 
szkoły,	 na	 ulicy	 Szkolnej	 i	 na	 ulicy	 Zysmana,	 skąd	 paczki	 zostały	 za-
wiezione do magazynu w Sandomierzu busem, który został użyczony 
z urzędu gminy. Uczniowie włożyli wiele serca w przygotowanie Szla-
chetnej Paczki, samodzielnie wykonali kartki świąteczne i napisali ży-
czenia.	Zadbali,	aby	w	paczce	znalazła	się	wymarzona	lalka,	a	nauczy-
ciele wraz z pracownikami szkoły zakupili pralkę automatyczną.

Dzięki skoordynowanym działaniom, planowej pomocy i życzliwości uda-
ło się przygotować wyjątkową i bogatą paczkę. Dziękujemy za czas, za dary 
i wszelką pomoc w przeprowadzeniu tej akcji charytatywnej w szkole.

szkolni koordynatorzy Szlachetnej Paczki: Z. KrysZcZyńsKa, M. chMiel
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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
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Uczennice z klasy sportowej PSP w Klimontowie i UKS Orlik Klimontów wzięły udział 25 listo-
pada br. w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Juniorek Młodszych w Ostrowcu Świętokrzyskim na 
hali MOSIR zajmując VI miejsce. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W turnieju 
rywalizowały drużyny z województwa świętokrzyskiego: KP KSZO Ostrowiec, KSP Kielce, ESKA 
Skarżysko, Hetmanka Włoszczowa, Wisła Nowy Korczyn. 

Nasza drużyna była najmłodszą drużyną w turnieju, nie ustępując starszym dziewczętom 
godnie reprezentowała naszą szkołę oraz gminę. 

Organizatorami wyjazdu byli wójt gminy Klimontów  Marek Goździewski oraz dyrektor PSP 
w Klimontowie.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W środę, 24 października br. został rozegrany IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora 
Klasztoru Podominikańskiego	w	Klimontowie.	Miejscem	rozgrywek	była	sala	sportowa	w	Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Turniej był skierowany do dzieci i młodzie-
ży	wszystkich	szkół	podstawowych	z	terenu	Gminy	Klimontów.Zawody	zostały	zorganizowane	
przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” 
przy wsparciu życzliwych osób, bez których trudno byłoby zrealizować omawiane wydarzenie 
sportowe.

Proboszcz Parafii Klimontów ks. Henryk Henzel  o godz. 9:00 przywitał wszystkich i ogło-
sił otwarcie imprezy sportowej. Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydo-
wało także o kolejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach. W turnieju udział wzięło 80 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Klimontów, a sędziami przy poszczegól-
nych	stołach	była	młodzież	z	ZSP	w	Klimontowie.

Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 4 stoły do tenisa stołowego. W każdej z grup zawod-
ników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo a emocje udzielały się nawet do-
świadczonym graczom. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim po-
ziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie 
uczestników. Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników 
- co bardzo cieszyło organizatorów - oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.
Zawody	 rozegrano	 systemem	 turniejowym	według	 przepisów	 P.Z.T.S.	 Ustalono	 także,	 że	

ostatecznymi decyzjami będą decyzje sędziego głównego obecnego przy każdym ze stołów.
Puchar Rektora Klasztoru zdobyła po raz czwarty Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, któ-

ra aż 10 krotnie stawała na podium – w której nauczycielem jest Szczepan Ewiak.	Za	zajęcie	I,	
II, III miejsca uczniowie otrzymali statuetki, wszyscy pozostali medale. Dyplom dla każdej szko-
ły za udział w Turnieju.

Organizatorzy przygotowali poczęstunek dla zawodników, zaproszonych gości, opiekunów, 
nauczycieli. W imprezie wzięło udział ponad 90 osób. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
uczestnictwo w turnieju. 
Zapraszamy	do	 udziału	w	 kolejnych	 imprezach	 organizowanych	przez	 Stowarzyszenie	 na	

Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” i wyrażamy nadzieję na 
jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 
uczestniczyli 24 października br. w rozgryw-
kach Powiatu Sandomierskiego w ramach XIX 
Turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, który odbył się na stadionie Wisły 
w Sandomierzu. 
Z	 naszej	 szkoły	 w	 turnieju	 wzięło	 udział	

trzy drużyny chłopców w kategorii U-12 
z klas sportowych oraz V-tych. W turnieju 
uczestniczyło wiele drużyn z naszego po-

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Niedźwicach odbył się 14 
listopada br. powiatowy turniej badmintona w grze indywidualnej 
chłopców.	 Zawody	były	 rozgrywane	 systemem	 rozgrywek	w	dwóch	
grupach: rocznik 2006 i 2007 oraz rocznik 2008 i młodsi. W turnieju 
wzięło udział 18 najlepszych chłopców ze szkół powiatu Sandomier-
skiego , zaś zawody rozegrane zostały zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami. Naszą gminę reprezentowała Szkoła Podstawowa Nawodzice.

Drużyna młodsza chłopców w składzie: Jakub Szymański, Filip Tu-
tak, Nataniel Klimczak, Michał Kopeć i Karol Bieniek oraz drużyna 
starsza chłopców w składzie: Bartosz Wąsik, Jakub Kucharczyk, Woj-
ciech Niedźwiedź i Hubert Smolarczyk zajęła II miejsce w powiecie 
w turnieju badmintona.

wiatu, m.in.: SP nr 1 w Sandomierzu, SP Kli-
montów,	 SP	 Zawichost,	 SP	 Złota,	 ZSO	 Ko-
przywnica, SP Samborzec, SP Głazów, SP 
Świniary. 

Turniej był rozgrywany systemem grupo-
wym. Nasza szkoła wygrała grupę A pokonu-
jąc wszystkie zespoły i zakwalifikowała się do 
półfinału. W półfinale nasza szkoła pokona-
ła	drużynę	ZSO	w	Koprzywnicy,	przechodząc	
do finału rozgrywek, w którym zmierzyła się 
z drużyną ze SP w Samborcu wygrywając 4:1. 

Tym samym uczniowie PSP w Klimontowie 
zajęli I miejsce i awansowali do finałów woje-
wódzkich, które odbędą się na wiosnę w Kiel-
cach.

Opiekunami i trenerami drużyn byli Krzysz-
tof Dywan i Paweł Saniawa.	Zmagania	dzieci	
były częścią wielkiego święta futbolu, w któ-
rym uczestniczyli nauczyciele wychowania fi-
zycznego, trenerzy oraz kibice piłki nożnej  
dopingujący reprezentantów swoich szkół. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mistrzowie    Powiatu    sandomierskieGo

wicemistrzowie Powiatu w badmintonie
Za	 wygraną	 drużynową	 w	 turnieju	 powiatowym	 badmintonie	 dzie-

ci otrzymały pamiątkowe medale, puchary, statuetki oraz dyplomy. Trener 
Szkoły Podstawowej z Nawodzic Szczepan Ewiak oraz dyrekcja SP w Na-
wodzicach składają podziękowania Wójtowi Markowi Goździewskiemu za 
udostępnienie pojazdu i dowóz dzieci na miejsce zawodów oraz organiza-
torom turnieju ze szkoły w Niedźwicach za bardzo sprawną organizację.

Trener drużyny z Nawodzic Szczepan Ewiak życzy dalszych sukce-
sów młodym sportowcom i dziękuje im za ich trud oraz wysiłek po-
święcony na treningi przygotowujące ich do zawodów sportowych. 
Gratulujemy dzieciom z Nawodzic oraz ich trenerowi i życzymy wyso-
kiego miejsca w dalszych turniejach sportowych.
Zdjęcia	z	turnieju	dostępne	są	na	facebooku	trenera	Szczepana	Ewiaka.


