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Jubileusz swoich setnych urodzin obchodziła 8 maja 
br. pani Stanisława Sośniak, która całe życie spędziła 
w gminie Klimontów, wychowując dwóch synów, a do-
czekała się czterech wnuków i piątki prawnucząt...
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ŻYCZYMY 200 LAT!!!

Mszą świętą w kościele para� alnym p.w. św. Józefa w Klimontow-
ie celebrowaną przez ks. proboszcza Henryka Hendzla rozpoczęły się 
gminne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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GMINNE OBCHODY 228. ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Społeczeństwo Gminy Klimontów uroczyście obchodziło 19 maja br. 
przypadającą w tym roku 104 Rocznicę Bitwy pod Konarami, a główne 
obchody odbyły się przy obelisku w Konarach. 
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104. ROCZNICA BITWY POD KONARAMI

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się w tym roku pod hasłem „# biblioteka”, za 

którym kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna 
biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przy-
szłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie po-
szukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Promowanie 
biblioteki opatrzonej znakiem „#” ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej 
usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych 
technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne 
znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych [źródło: sbp.pl].
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Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał 7 maja br. 
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach porozumienie 
z Wicewojewodą Bartłomiejem Dorywalskim o do� nansowanie za-
dania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie 
Dziennego Domu „Senior+”. Całkowity koszt zadania publicznego to 
490 093,84 zł., kwota dotacji to 299 619,69zł.

W ramach przedmiotowego zadania publicznego utworzony zo-
stanie Dzienny Dom Senior +, na parterze budynku po byłej mleczar-
ni przy ul. Opatowskiej, który czynny będzie 5 dni w tygodniu (ponie-
działek–piątek), po 8 godzin dziennie i obejmie wsparciem 15 osób 
z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo.

Chcemy umożliwić seniorom korzystanie z infrastruktury pozwalają-
cej na aktywne spędzanie wolnego czasu, na zaktywizowanie i zaanga-
żowanie w życie społeczności lokalnej. Dzienny Dom Senior+ umożliwi 
korzystanie z przygotowanej dla seniorów oferty prozdrowotnej obej-
mującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturo-
wej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Pragniemy zapewnić osobom przeby-
wającym w Dziennym Domu Senior+ wsparcie oraz pomoc adekwatną 
do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

SENIOR+

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek otrzymał 17 maja br. promesy na: 
• przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kro-

bielice;
• przebudowę drogi gminnej Zakrzów – Nowa 

Wieś;
• przebudowę drogi gminnej Byszów – Węgrce 

Szlacheckie.
Wysokość dotacji w ramach zadania związane-

go z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych będzie 
wynosiła 1 003 000,00 zł. 

KOLEJNE 
PROMESY

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się 
jak co roku od 8 do 15 maja – w tym roku pod 
hasłem „# biblioteka”, za którym kryją się ludzie, 
zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkur-
sy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorze-
niona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda 
w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona 
w świadomości społecznej, ale nieustannie po-
szukuje nowych użytkowników i przyciąga ich 
innowacyjnymi usługami. Promowanie bibliote-
ki opatrzonej znakiem „#” ułatwia potencjalnym 
użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, 
świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna 
i korzysta z nowych technologii. Hasztag po-
rządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim pod-
kreśla szczególne znaczenie biblioteki w syste-
mach informacyjnych [źródło: sbp.pl].

Klimontowska biblioteka przygotowała cie-
kawy program dla wszystkich swoich czy-
telników. Obchody Tygodnia Bibliotek rozpo-
częliśmy 8 maja świętując Dzień Bibliotekarza, 
a następnie spotykając się z klubowiczami Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy książ-

kę Agnieszki Walczak-Chojeckiej „Nie czas 
na miłość”. Tak ciekawa fabuła, bohaterowie 
i okoliczności przyrody dały wiele powodów 
do dyskusji. 10 maja przygotowaliśmy coś dla 
szóstoklasistów z PSP im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie. Przeprowadziliśmy dru-
gą edycję Gry Miejskiej „Odkrywamy historię 
naszej miejscowości”. Patronat honorowy nad 
grą objął Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski. Drużyny miały za zadanie odgadnąć 
poszczególne hasła krzyżówki przemieszcza-
jąc się do kolejnych punktów kontrolnych za-
znaczonych na mapie. Tam otrzymywali oni  
zadania do wykonania i odgadnięcia hasła. 
Dodatkowym utrudnieniem był czas wykona-
nia całego zadania. Drużyna, która rozwiąza-
ła prawidłowo hasła i zrobiło to w jak najkrót-
szym czasie, wygrywała Grę Miejską – w tym 
roku była to drużyna klasy VIb, która bezbłęd-
nie rozwiązała wszystkie zadania.

14 maja do naszej książnicy na spotkanie au-
torskie zaprosiliśmy Beatę Andrzejczuk. Au-
torka pisze głównie książki dla dzieci i młodzie-

TYDZIEŃ BIBLIOTEK ży, stworzyła bestsellerową serię „Pamiętnik 
nastolatki”. Pisarka opowiadała o swoich książ-
kach, inspiracjach i świetnym kontakcie z mło-
dzieżą. Rozmawiała z liczną publicznością 
o emocjach, wyobraźni i problemach dorasta-
jącego, młodego człowieka. Poruszane były 
tematy lekkie i przyjemne, ale i te trudne, jak 
na przykład ciężka choroba, uzależnienia, nie-
pełnosprawność czy hejt internetowy. Nie za-
brakło także pytań do autorki ze strony czytel-
niczek, autografów i wspólnego zdjęcia.

Naszych najmłodszych czytelników zapro-
siliśmy do biblioteki na lekcję biblioteczną 
„W krainie książki”. Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Ossolinie zwiedzili bibliotekę, zapo-
znali się z jej zbiorami i ofertą. Dowiedzieli się 
co należy zrobić, aby zostać jej czytelnikiem. 
Poznali bajkę „Trzy świnki”, którą czytał na au-
diobooku Maciej Stuhr, nauczyli się piosenki 
o przygodach trzech świnek a na zakończenie 
wykonali zakładki do książek. 

Od 8 maja w czytelni naszej biblioteki pre-
zentowana jest wystawa „POLSKA 100 LAT”, 
upamiętniająca setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

E.L-N
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Nie często się zdarza, aby tradycyjnie śpiewane „sto lat”, z racji chwili 
mody� kowano w sekwencji życzeń na lat „dwieście”… Tak właśnie było 
8 maja br. w Klimontowie, gdzie obchodziła jubileusz swoich setnych 
urodzin pani Stanisława Sośniak. W tym wyjątkowym dniu Jubilat-
ce towarzyszyła rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Klimontów, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Świętokrzy-
skiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski zwracając się do Sza-
nownej Jubilatki powiedział, że setne urodziny to piękna i skłaniająca 
do zadumy rocznica. Dane było pani Stanisławie Sośniak przeżyć cały 
wiek, doświadczyć radości, ale i trudów z nim związanych, to czas wy-
pełniony pracą i poświęceniem dla rodziny i ojczyzny. Życzył pani Sta-
nisławie dalszych lat w dobrym zdrowiu oraz aby każdy kolejny dzień 
był radosny, pełen życzliwości i miłości osób bliskich. Wójt wręczył Do-
stojnej Jubilatce pamiątkowy grawerton z odwzorowaniem oryginal-
nego aktu urodzenia pani Stanisławy, upominek oraz kosz słodyczy. 

Zacna Jubilatka otrzymała również serdeczne gratulacje oraz życze-
nia od Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. List gra-
tulacyjny oraz kwiaty wręczył doradca Wojewody Świętokrzyskiego 
Wiktor Kowalski, który przekazał również życzenia od Wojewody Aga-
ty Wojtyszek. W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskie-
go i własnym kwiaty, serdeczne gratulacje, wyrazy wielkiego uznania 
i podziękowania za trudy pracowitego życia pani Stanisławie przekazał 
Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Do 
życzeń złożonych Jubilatce dołączyli się również przedstawiciele Za-
kładu Ubezpieczenia Społecznego wręczając pani Stanisławie okaza-
ły kosz kwiatów. 

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był specjalnie na tę oka-
zję przygotowany tort urodzinowy. Uczestnicy tej wzruszającej i nieco-
dziennej uroczystości zaśpiewali Dostojnej Jubilatce „200 lat”. 

Pani Stanisława całe życie spędziła w gminie Klimontów. Wychowa-
ła dwóch synów, doczekała się czterech wnuków i piątki prawnucząt. 
Jubilatka jest osobą pogodną, ceni sobie spokój i mimo swoich stu lat 
cieszy się dobrym zdrowiem.

ŻYCZYMY DWUSTU LAT!
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W Ossolinie odbyły się eliminacje międzyszkolne Wojewódzkiego 
Konkursu Pięknego Czytania, który w tym roku odbywa się pod ha-
słem „Napoleon polskiej prozy”.

Konkurs już od siedmiu lat organizuje miejscowa Szkoła Podstawo-
wa, prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. 
Zadaniem uczestników jest interpretacja fragmentów prozy najwybit-
niejszych polskich literatów. Tym razem tematem konkursu była twór-
czość Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Decyzją jury, w którym zasiedli: ks. Wojciech Zasada – poeta, ani-
mator życia kulturalnego, twórca Teatru „Apostolos” oraz dziennikarze 
– Małgorzata Płaza-Skowron i Józef Żuk, zaproszenia do � nału otrzy-

W klimontowskim GOK odbyła się 2 czerwca br. czwarta edycja Wo-
jewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej SONGOWANIE 2019. 
W konkursie wzięli udział uczestnicy, którzy byli podzieleni na 4 kate-
gorie wiekowe, a pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Organizatorami festiwalu byli: PSP w Klimontowie oraz Klimontowskie 
Stowarzyszenie „Zawsze Razem”, a całe wydarzenie wspierane było � -
nansowo przez Gminę Klimontów w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok oraz Województwo 
Świętokrzyskie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 
roku. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Marszałek Woje-
wództwa  Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski 
Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Klimontów.

Sponsorami konkursu, dzięki którym mieliśmy ciekawe nagrody, na-
grodę główną GRAND PRIX, statuetki, upominki oraz poczęstunek byli: 
Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Longin Bokwa, Urząd Gminy 
w Klimontowie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie-
go, właściciele restauracji CYKADA państwo Beata i Piotr Sudy, Komi-
tet Rodzicielski przy PSP w Klimontowie i Wydawnictwo Macmillian.

Główne cele konkursu to:
• kształcenie sprawności płynnego posługiwania się j. angielskim;
• popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży;
• sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów;
• poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych;
• ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Wszystkich popierają-
cych � nansowo konkurs wyróżniliśmy tytułem Przyjaciela Konkursu 
oraz pamiątkową statuetką.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Paulina Kocha-
nek – nauczyciel j. angielskiego, Edyta Lesiak–Nawrocka – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie, Agnieszka Lipińska – 
przewodnicząca Rady Rodziców, Jerzy Cielecki – nauczyciel muzyki.

Decyzją komisji konkursowej Złote Nutki otrzymali następujący 
uczestnicy przeglądu: Daria Malicka, Michalina Cedro, Julia Łata, Zu-
zanna Omasta, Urszula Szumska, Izabela Drogosz, Martyna Cieśla, 
Adam Bulski, Weronika Klubińska, Gabriela Papaj, Julia Palmowska, 
Aleksandra Gąska, Agata Zawierucha, Joanna Orłowicz, Wiktoria 
Papka i Aleksandra Nowak, a nagrodę specjalną Grand Prix otrzyma-
ła Julia Tłuczkiewicz.

Dziękujemy także wszystkim zaproszonym gościom, którzy przyby-
li na festiwal.

J. I. KRASZEWSKI – NAPOLEON POLSKIEJ PROZY

SONGOWANIE 2019

mało w sumie osiem osób. W kategorii szkół podstawowych do ko-
lejnego etapu zakwali� kowali się: Anna Sasak (SP w Goźlicach), Filip 
Smardz (SP w Bilczy) oraz Apolonia Staszewska (SP w Ossolinie). W ka-
tegorii klas VII-VIII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do 
� nału zakwali� kowali się: Aleksandra Bogdańska (PSP w Klimonto-
wie), Bartłomiej Stylski (oddział gimnazjalny przy SP nr 4 w Sandomie-
rzu) oraz Grzegorz Świątański (PSP w Obrazowie). W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych kwali� kację uzyskali: Miłosz Adamczak i Julia 
Skrzypczak – oboje z Collegium Gostomianum w Sandomierzu. 

Finał konkursu odbędzie się 30 czerwca podczas Pikniku Rycerskie-
go w Ossolinie. Komisją jurorską pokieruje wówczas znakomity aktor 
Andrzej Seweryn.

Honorowy patronat nad konkursem „Napoleon polskiej prozy” spra-
wuje świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik. 
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Od dziewięciu lat w PSP im. J. Ossolińskie-
go istnieje tradycja organizowania zajęć Zie-
lonej Szkoły. Dotychczas uczniowie wyjeżdżali 
w polskie góry oraz nad Morze Bałtyckie. Wy-
chowawcy starali się zaprezentować swoim 
uczniom najwspanialsze przyrodnicze, geo-
gra� czne i regionalne osobliwości odwie-
dzanych miejsc. Dzieci uczyły się współpra-
cy w grupie, opanowały umiejętność radzenia 
sobie w nowych sytuacjach, budowały pew-
ność siebie i uczyły się samodzielności. Cen-
nym osiągnięciem w tych corocznych zaję-
ciach było uczenie się przez doświadczenie, 
zabawę oraz przeżywanie. Wszystkie emocje, 
które towarzyszyły uczniom podczas Zielonej 
Szkoły utrwalały zdobytą wiedzę i wzmacnia-
ły więzi z grupą rówieśniczą.

W taką wyprawę wybrało się 49 uczniów 
wraz z wychowawcami z klas III gimnazjum 
oraz klasy ósmej, a do tej grupy dołączy-
li uczniowie klas młodszych – z klas od IV do 
VI. Mimo tak zróżnicowanej wiekowo grupy, 
praca okazała się bardzo owocna. Budowanie 
grupy, podział zadań oraz stopniowanie ich 
trudności stawiało dodatkowe wyzwania dla 
wychowawców.

W tym roku wychowawcy zdecydowali się 
na zorganizowanie wyjazdu do Włoch. Miej-
scem docelowym było Rimini – historyczne 
miasteczko położone nad Adriatykiem. Za-
nim dotarliśmy do celu, przemierzaliśmy Cze-
chy, Austrię i wspaniałe Alpy – aż do Włoch. 
Uczniowie mogli podziwiać krajobrazy, obser-
wować organizację transportu w tunelach al-
pejskich, mogli wykorzystać język Angielski 
i niemiecki do komunikacji podczas postojów 
a stacjach obsługi pasażerów. Dzięki temu, że 
wielu uczniów podróżuje od kilku lat, taka dłu-
ga eskapada nie sprawiła im wiele trudu.

Rankiem 28 maja dotarliśmy do portu 
Chioggia, skąd statkiem popłynęliśmy do We-
necji, gdzie oczekiwała pani przewodnik. We-
necja przywitała nas lekkim deszczem, który 
nas nie zniechęcił do zwiedzania. Zachwyce-
ni wspaniałymi zabytkami – Pałacem Dożów, 
Bazyliką św. Marka, niezliczoną liczbą kana-
łów, mostów, pod którymi przepływali tury-
ści w czarnych ogromnych gondolach, stara-
liśmy się wszystko uwiecznić na fotogra� i. 
Zmęczeni, ale wyposażeni w pamiątki, nasyce-
ni pizzą i włoskimi lodami dotarliśmy do por-

tu, by udać się w rejs powrotny. Jeszcze tego 
dnia dotarliśmy wieczorem do Rimini, aby po-
witać piękną piaszczystą plażę, na której rzę-
dy parasoli ze słomkowym dachem sprawia-
ły wrażenie miejsca nierzeczywistego. Od tej 
chwili wszystko stało się nowym doświad-
czeniem- włoska kuchnia, gdzie zamiast zupy 
na pierwsze danie, zawsze podawano maka-
ron i... chleb, a woda była prosto z kranu lub 
lodówki. I jeszcze południowa sjesta, do któ-
rej musieliśmy się dostosować. Nasi ucznio-
wie szybko się tych zachowań uczyli. Potra-
� li robić zakupy w sklepikach i na pobliskich 
stoiskach z owocami dogadując się w bardzo 
ciekawy sposób. Sprzedawcy pochodzili prak-
tycznie z trzech kontynentów, najwięcej z Azji. 
Przy tej okazji rodziło się wiele żartów i kaba-
retowych wręcz sytuacji.

Dużym blokiem zajęć prowadzonych pod-
czas Zielonej Szkoły były sportowe rozgryw-
ki, zawody oraz mecze piłki siatkowej i nożnej 
na pobliskiej plaży. Dzięki temu, że opiekuna-
mi byli też nauczyciele wychowania � zyczne-
go, trenerzy i ratownicy wodni, nasi uczniowie 
mogli popływać w ciepłych i bardzo słonych 
wodach Adriatyku. Te zajęcia najbardziej się 
podobały i trenerzy mieli ręce pełne roboty.

W czwartek 30 maja wyjechaliśmy do San 
Marino. Miasteczko zaprezentowała nam pani 
przewodnik, która poprowadziła nas wąski-
mi uliczkami wzdłuż kamiennych, starożyt-
nych murów na wzgórze do twierdzy. Widoki 
z twierdzy na wzgórzu zapierały dech w pier-
siach. U podnóża wzniesienia, spoza obłoków 
wynurzyły się osiedla domków pokrytych ce-
ramiczną dachówką, która tonęła w pióropu-
szu palm i platanów. Byliśmy miło zaskocze-
ni powitaniem przez miejscowych sklepikarzy 
nawołujących w języku polskim, z � agami bia-
ło-czerwonymi w reku, zapraszających do za-
kupu pamiątek i regionalnych towarów.

Ta mała republika utrzymująca się z turysty-
ki doskonale opanowała sposoby oczarowa-
nia przybyłych gości z najodleglejszych zakąt-
ków świata. Niemniej jednak taki polski akcent 
wywołał u uczniów ekscytację, a fakt, że mogli 
rozmawiać po polsku nie tyko dziwił, ale wpra-
wiał w dumę.

Wąskie i strome uliczki, kamienne scho-
dy i wiekowe twierdze oraz roślinność robiły 
ogromne wrażenie.

Pobyt w San Marino dla wszystkich oka-
zał się ciekawym doświadczeniem. Historia 
i współczesność splotły się w sukces trwania 
tej enklawy przez wieki tuż obok Rimini, skąd 
turyści napływają szerokim strumieniem 
każdego dnia wpinając się na szczyt ponad 
700 m n.p.m.

Po powrocie w ośrodku w Rimini czekała 
kolejna niespodzianka. Na holu spotkaliśmy 
grupę sportowców, rówieśników naszych 
wychowanków przybyłych z Korsyki, którzy 
przyjechali na turnieje piłkarskie do Włoch. 
Język francuski okazał się za trudny, ale i tak 
rozmowy w holu przeciągały się do ciszy noc-
nej, komunikacja w języku angielskim i mowa 
ciała pozwoliła nawiązać znajomości.

Doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu 
za granicę, gospodarowanie walutą, przeli-
czanie jej podczas zakupów, umiejętność ko-
munikowania się, dostosowania się do zwy-
czajów, próbowanie nowych smaków oraz 
niezliczona ilość zdjęć i wrażeń estetycznych, 
to dodatkowy bagaż, który każdy przywiózł 
z tej Zielonej Szkoły – wliczając w to wiado-
mości zdobyte podczas zwiedzania Wenecji, 
Rimini, San Marino i Wiednia ze wzgórzem 
Kahlenberg w drodze powrotnej.

W piękny niedzielny poranek, po śniada-
niu pożegnaliśmy włoskie plaże, udając się 
w drogę powrotną. 

Jeszcze mieliśmy przed oczyma starów-
kę w Rimini z Łukiem Triumfalnym, pod któ-
rym nasi uczniowie zatańczyli poloneza, 
co wywołało falę oklasków wśród włoskich 
przechodniów. Jeszcze nie opadły emocje 
związane z podsumowaniem Zielonej Szko-
ły w sobotni wieczór na plaży, gdy ucznio-
wie prezentowali piosenki, scenki kabare-
towe, tańce i wprawki muzyczne, a wszyscy 
zatańczyli taniec belgijski i makarenę w świe-
tle ostatnich promieni słonecznych i przy ko-
jącym szumie morza, a już trzeba było pako-
wać bagaże do autokaru. 

Wszystko dobre, co się dobrze kończy… 
Szlaki zostały przetarte, może przeżycia zwią-
zane z tym wyjazdem skłonią wielu już w do-
rosłym życiu do powrotu i powtórzenia tej 
przygody z innej perspektywy? 

Mamy nadzieję, że sprawdziło się powie-
dzenie: „Podróże kształcą”.

ORGANIZATORZY ZIELONEJ SZKOŁY

W TYM ROKU ZIELONA SZKOŁA W RIMINI
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W Niedzielę Palmową 14 kwietnia br. po raz siódmy w Hali Sporto-
wej PSP w Klimontowie odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne. Te-
goroczne zostało zorganizowane przez Kółko Rolnicze w Nawodzicach 
w partnerstwie z Gminą Klimontów w ramach grantu pn. „Klimontow-
ska Palma Wielkanocna – tradycją kultywowaną w czasie gminnego śnia-
dania wielkanocnego” � nansowanego ze środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Ziemi 
Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Aktywna społeczność 
lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”. 

Przy wspólnym stole zasiadło ponad 300 gości. Przy przepięknie 
przystrojonych stołach, wielkanocne potrawy prezentowały 22 Koła 
Gospodyń Wiejskich, sołectwo Ułanowice oraz Stowarzyszenie „Ra-
zem dla Zakrzowa” – organizacje aktywnie działające na terenie gmi-
ny Klimontów. Uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje wielka-
nocne, zwyczaje i obyczaje lokalne rozpoczęło się mszą św. w kościele 
para� alnym w Klimontowie, podczas której poświęcone zostały wiel-
kanocne palmy. Przybyłych gości powitał Marek Goździewski – Wójt 
Gminy Klimontów. Następnie krótką modlitwę odmówił ks. kanonik 
Henryk Hendzel. Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Szymano-
wic Dolnych w inscenizacji pn. „Dawne zwyczaje i obrzędy Wielkiej Nocy 
w tradycji ludowej Ziemi Świętokrzyskiej” przypomnieli obrzędy i trady-
cje wielkanocne. Po prezentacji wszystkim zebranym gościom życze-
nia świąteczne złożyli: Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski, Janusz 
Stasiak – Prezes LGD Ziemia Sandomierska, Robert Orłowski – Prze-
wodniczący Rady Gminy Klimontów, Marek Gożdziewski – Wójt Gmi-
ny Klimontów. 

Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez tradycyjnego białe-
go barszczu z jajkiem i kiełbasą przygotowanego przez Kółko Rolnicze 
z Nawodzic. Podczas degustacji potraw na przepięknie prezentujących 
się stoiskach Marcin Piwnik pogratulował zaangażowania w organiza-
cję spotkania, twierdząc że jest ono największym w całym regionie. Był 
pod wrażeniem przygotowanych specjałów i prezentacji wielkanoc-
nych kompozycji. 

Po smakowitościach przyszedł czas na rozstrzygnięcie ogłoszo-
nych konkursów. Do konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną 
przystąpiły następujące sołectwa: Pokrzywianka, Nasławice, Klimon-
tów, Węrce Szlachecki, Borek Klimontowski, Konary, Szymanowice 
Dolne, a do konkursu na najlepszą potrawę wielkanocną przystąpiło 
6 sołectw: Klimontów, Dziewków, Przybysławice, Nasławice, Krobie-
lice, Zakrzów. Przedstawione prace konkursowe oceniała niezależna 
komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Słabiak – przewodniczą-
ca, Edyta Lesiak-Nawrocka i Janusz Stasiak. Po burzliwych obradach 
komisja postanowiła przyznać I miejsce w konkursie na najładniejszą 
palmę wielkanocną sołectwu Klimontów za misternie wykonaną pal-
mę, a w konkursie na najlepszą potrawę wielkanocną pierwsze miejsce 
zdobyło sołectwo Krobielice za przygotowany mazurek wielkanocny. 
Pozostałe sołectwa otrzymały dyplomy pamiątkowe. Podsumowując 
konkursy Elżbieta Słabiak jako przewodnicząca komisji złożyła na ręce 
Grażyny Muchy – prezes Kółka Rolniczego, podziękowania dla wszyst-
kich uczestników za trud włożony w organizację niedzielnego przed-
sięwzięcia. 

Szczególną atmosferę świąteczną stworzył klimat i wystrój hali w pal-
my i ozdoby wielkanocne wykonane na warsztatach tradycyjnego wy-
platania palm wielkanocnych, które odbywały się w marcu w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Klimontowie. 

Gminne Śniadanie Wielkanocne to także I Forum Miłośników Tra-
dycji wykonywania palm wielkanocnych na rzecz zachowania obrzę-
dów i zwyczajów Klimontowa. Na zaproszenie Kółka Rolniczego w Na-
wodzicach w śniadaniu udział wzięli: m.in. proboszcz para� i pw. św. 
Józefa w Klimontowie ks. kanonik Henryk Hendzel, Starosta Powiatu 
Sandomierskiego Marcin Piwnik, Przewodniczący Rady Gminy w Kli-
montowie Robert Orłowski wraz z radnymi, sołtysi, Radny Powia-
tu Sandomierskiego Adam Przybylski, Wójt Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski, Z-ca Wójta Edward Przytuła, Prezes LGD Ziemia 
Sandomierska Janusz Stasiak, dyrektor PSP w Klimontowie Elżbie-
ta Czajkowska, zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie Barbara Czuja, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Klimontowie Edyta Lesiak–Nawrocka oraz Prezes Rejonowego 
ZRKiOR w Sandomierzu Elżbieta Słabiak.

GMINNE 
ŚNIADANIE 

WIELKANOCNE
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W sobotę 13 kwietnia w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w San-
domierzu odbyło się XX Jubileuszowe Śniadanie Wielkanocne. Go-
spodarzem tegorocznego śniadania była gmina Klimontów. Koło 
Gospodyń Wiejskich z Szymanowic Dolnych w sposób bardzo wi-
dowiskowy i aktorski zaprezentowało program pn. „Dawne zwycza-
je i obrzędy Wielkiej Nocy w tradycji ludowej Ziemi Sandomierskiej” 
mówiący o tradycjach i obrzędach świąt wielkanocnych a kosz wiel-
kanocny przedstawiło Koło Gospodyń Wiejskich z Olbierzowic na 
czele z Przewodniczącym Rady Gminy Robertem Orłowskim oraz 
Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim. 

Uroczyste spotkanie w murach sandomierskiego zamku było oka-
zją do zaprezentowania lokalnych obrzędów i zwyczajów, związa-
nych z okresem Świąt Wielkanocnych przez przedstawicieli San-
domierza i gmin powiatu sandomierskiego. W imieniu gospodarzy 
licznie przybyłych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli samo-
rządu województwa świętokrzyskiego, samorządu miejskiego, władz 
powiatu sandomierskiego, sandomierskich gmin, duchownych, pra-
cowników instytucji kultury oraz przedstawicieli wielu innych śro-
dowisk powitali: dr Dominik Płaza – dyrektor Muzeum Okręgowe-
go w Sandomierzu, Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza, Marcin 
Piwnik –sandomierski starosta oraz Marek Jońca z zarządu woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

Po powitaniu, zgodnie z tradycją przedstawiciele poszczególnych 
gmin z koszami i palmami, prowadzeni przez Kapelę Klimontowską 
przeszli w korowodzie między uczestnikami prezentując przygotowa-
ne przepiękne palmy i wielkanocne kosze ze święconką. Każda gmina 
zaprezentowała swój kosz w których dominowały przede wszystkim 
pisanki zdobione na różne sposoby, wędliny, lukrowane baby, baran-
ki i inne typowo świąteczne elementy tradycyjnej święconki. Za pre-
zentację kosza i udział w śniadaniu przedstawiciele gmin w podzię-
kowaniu otrzymali symboliczne dyplomy.

XX JUBILEUSZOWE ŚNIADANIE WIELKANOCNE
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Mszą świętą w kościele para� alnym p.w. św. Józefa w Klimontowie 
celebrowaną przez ks. proboszcza Henryka Hendzla rozpoczęły się 
gminne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po na-
bożeństwie przy Pomniku Powstańców Styczniowych na placu Jana 
Pawła II został odegrany hymn państwowy. 

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski przywitał wszystkich 
zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali rów-
nież przybyli goście: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
Marek Jońca oraz Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sando-
mierzu Piotr Lipiński, który odczytał list od Wojewody Świętokrzyskie-
go Agaty Wojtyszek. 

Wyjątkowego charakteru uroczystości nadał program artystyczny 
pn. „Bóg, Honor i Ojczyzna” zaprezentowany przez uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. 

Przed pomnikami: Powstańców Styczniowych, ppłk. Antoniego Wik-
torowskiego Żołnierza Armii Krajowej oraz Walczących o Wolność w la-
tach 1939-1945 r., przy dźwiękach werbla delegacje złożyły wieńce i wią-
zanki kwiatów. W uroczystościach brali udział przedstawiciele urzędu 
marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego, władze gminy, samorzą-
dowcy, organizacje polityczne oraz mieszkańcy gminy Klimontów. 

Obchody zakończył przemarsz uczestników, pocztów sztandaro-
wych i delegacji ulicami Klimontowa. 

Po części o� cjalnej Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
w asyście Członka Zarządu Województwa świętokrzyskiego Marka 
Jońcy uroczyście przekazali kluczyki i samochód dla jednostki OSP 
Wilkowice – Osolin.

228. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
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Społeczeństwo Gminy Klimontów uroczyście obchodziło 19 maja br. 
przypadającą w tym roku 104 Rocznicę Bitwy pod Konarami. Główne 
obchody odbyły się przy obelisku w Konarach. To tu w dniach 16-23 
maja 1915 roku wojska rosyjskie i austro-węgierskie stoczyły krwawą 
bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami. Niedzielne uroczysto-
ści rozpoczęły się od montażu słowno-muzycznego pn. „Wdzięczni za 
Niepodległość” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 15:00 została odpra-
wiona msza św. pod przewodnictwem ks. Marka Kómura – Dyrekto-
ra Wydziału Duszpasterstwa w Sandomierzu. Po uroczystej mszy św. 
rozpoczęła się część o� cjalna uroczystości, na którą przybyli między 
innymi Anna Paluch – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Marek 
Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech 
Dzieciuch – Wicestarosta Sandomierski, Adam Przybylski – radny Po-
wiatu Sandomierskiego, Szymon Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, Krzysz-
tof Szatan – radny Rady Miasta Sandomierza, Waldemar Maruszczak 
– kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu, radni Gminy 
Klimontów oraz mieszkańcy gminy Klimontów. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabierali: Marek Goź-
dziewski, Marek Jońca, Anna Paluch – która przeczytała list od Woje-
wody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Wanda Luzak – która prze-
czytała list od Posła na Sejm RP Marka Kwitka, a jako ostatni zabrał 
głos Wojciech Dzieciuch. 

Następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku uczestniczące 
w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, odda-
jąc tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć poległych uczczo-
no również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na czele. 

Po zakończeniu części o� cjalnej wszyscy zebrani udali się pod Remi-
zę OSP w Konarach gdzie odbyła się Konarska Majówka. Wszyscy chętni 
wzięli udział w IV Marszu Strażackim szlakiem Bitwy Pod Konarami. Rocz-
nicowe uroczystości Bitwy pod Konarami uświetniła Kapela Klimontow-
ska, która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości.

104. ROCZNICA BITWY POD KONARAMI
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W Szkole w Podstawowej w Niedźwicach odbył się 30 maja br. Po-
wiatowy Turniej Łucznictwa dziewcząt i chłopców, do którego przystą-
piły szkoły podstawowe  z terenu powiatu sandomierskiego –  m.in: SP 
w Zawierzbiu, SP w Niedźwicach, SP w Klimontowie oraz SP w Nawo-
dzicach, która była organizatorem turnieju.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali oddając kilkanaście serii strza-
łów do ustawionych trzech tarcz w odległości 10 metrów każda. Zespo-
ły składały się z 4 zawodników wytypowanych przez trenerów swoich 
szkół. Naszą gminę reprezentowała SP w Nawodzicach, która zajęła 2 
miejsce oraz SP w Klimontowie, która zajęła 4 miejsce. Najlepszą szkołą 
turnieju okazała się SP z Niedźwic, która wywalczyła 1 miejsce.

W składzie medalowej drużyny SP w Nawodzicach byli: Gabriela Saj-
da, Jakub Rębacz, Piotr Olechowski i Wiktor Orłowski. O przebiegu 
turnieju można również przeczytać na stronie internetowej SP w Na-
wodzicach: www.pspnawodzice.edupage.org oraz na facebooku trene-
ra Szczepana Ewiaka, gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z turniejów.

Dyrektor SP w  Nawodzicach Beata Grabek oraz trener mgr Szcze-
pan Ewiak życzą wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów i są dum-
ni ze swoich podopiecznych, którzy mają ogromny talent, a dzięki swo-
jej pracy osiągają sukcesy nie tylko na szczeblu gminnym ale również 
powiatowym i wojewódzkim.

W SP w Niedźwicach odbyły się 25 maja br. Powiatowe zawody szkół 
podstawowych w szermierce dziewcząt do lat 10. Impreza skierowa-
na była do wszystkich  dzieci szkół podstawowych gmin powiatu san-
domierskiego. Podstawowym celem przeglądu była popularyzacja tej 
dyscypliny sportu jakim jest szermierka oraz wymiana pomysłów i do-
świadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Licznie zgroma-
dzona publiczności mogła oglądać różnorodne i ciekawe widowisko. 
Dzieci  za swe walki szermiercze zostały nagrodzone pucharami , dy-
plomami oraz drobnymi upominkami. Organizatorem imprezy była 
Szkoła Podstawowa w Niedźwicach. 

Z niecierpliwością czekamy na następny taki turniej i dalsze sukcesy 
naszych małych zawodniczek bo jak zapewnił nas Szczepan Ewiak na-
sze dzieci są tak zdolne, że jeszcze nie raz będziemy  mogli o nich usły-
szeć, gdyż ich umiejętności sportowe  są coraz większe.

Klasy� kacja generalna szkół: 1 m. – SP Niedźwice, 2 m. –  SP Nawo-
dzice, 3 m. – SP Tarnobrzeg.

W gminnej siłowni w Klimontowie obył się 24 maja br. Powiatowy tur-
niej tenisa stołowego w dwóch kategoriach: żeńskiej i męskiej, a skiero-
wany był do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Klimontów, ale w kon-
kursie wzięły również udział m.in. zawodniczki z Niedźwic czy Zbigniewic. 
Ogółem w turnieju wzięło udział około 20 uczestników. 

Konkurs pt. „Sport – rozsądny wybór młodego człowieka” był podsu-
mowaniem pogadanek, w ramach których młodzież została zapoznana 
z pozytywnymi aspektami sportu i zdrowego życia i negatywnymi skut-
kami działania takich używek jak alkohol czy nikotyna. Przez udział w tym 
konkursie młodzież wzmocniła poczucie własnej wartości, które będzie 
motywowało ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Organizatorami konkursu byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Wójt Gminy Klimontów oraz SP w Nawodzicach i in-
struktor siłowni Szczepan Ewiak. Celem konkursu było upowszechnienie 
kultury � zycznej oraz sportu w środowisku lokalnym, popularyzacja gry 
w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, propagowanie 
wzorców kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych, akty-
wowanie do czynnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wolnego od 
uzależnień oraz podnoszenie indywidualnych zdolności w tenisie sto-
łowym. Za pozyskane środki zostały zakupione nagrody i upominki dla 
uczestników turnieju m.in: trenażer spin rad, siatka joola buddy, okładziny 
joola, spodenki joola oraz puchary, medale, dyplomy i drobne upominki.

Klasy� kacja medalowa: kat. żeńska – 1. Natalia Juda – Zbigniewice, 
2. Gabriela Sajda – Nawodzice, 3. Anna Ambroziak – Niedźwice; kat.
męska – 1. Jakub Rębacz – Nawodzice, 2. Szczepan Ewiak – Kroblice 
Pęchowskie, 3. Bartosz Walicki – Nawodzice. 

Opis i zdjęcia z turnieju dostępne są na stronie faceebooka Szczepana 
Ewiaka – instruktora siłowni gminnej.

SPORT • POWIATOWY TURNIEJ ŁUCZNICTWA • SPORT

SPORT • POWIATOWE ZAWODY W SZERMIERCE • SPORT

SPORT • TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO • SPORT
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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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Uczniowie PSP w Klimontowie wzięli aktywny udział w turnieju reprezentując szkołę i naszą 
gminę zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. W kategorii U-12 nasze dziewczyny z kla-
sy sportowej wywalczyły III miejsce w województwie świętokrzyskim, przegrywając w pół� -
nale tylko jeden mecz z drużyną KSP Kielce. W kategorii U-10 chłopcy zajęli wysokie IV miejsce 
w województwie, przegrywając pół� nał z Koroną Kielce oraz ulegli drużynie SP Mirzec walcząc 
o III miejsce. Oprócz tych drużyn wystąpiły jeszcze dwie drużyny chłopców z Klimontowa w ka-
tegorii U-8 (ci najmłodsi) i U-12 (starsi) kończąc turniej na etapie grupowym – zajmując VII i VIII 
miejsce. 

Turniej rozgrywany był systemem grupowym. Duże wyróżnienie dla naszej szkoły jak i gmi-
ny otrzymała uczennica z klasy sportowej Aleksandra Adamczyk, ponieważ została wybra-
na najlepszą zawodniczką turnieju w kategorii U-12 oraz została powołana na konsultację do 
kadry województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wyjazdu na turniej był wójt gminy Kli-
montów Marek Goździewski oraz dyrektor PSP w Klimontowie Elżbieta Czajkowska, którym 
serdecznie dziękujemy za umożliwienie wyjazdu na turniej, a zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Po wygraniu eliminacji powiatowych dziewczęta z PSP w Klimontowie reprezentowały po-
wiat sandomierski. Na tym poziomie rozgrywek już nie było przypadkowych drużyn. Nasza 
drużyna Czarodziejki Klimontów w kategorii wiekowej U-8 dzielnie reprezentowała naszą szko-
łę. Dziewczęta zachwycały swoją grą i zaangażowaniem w rozgrywkach. W kolejnych meczach 
ogrywały swoje rówieśniczki z innych powiatów. W � nale wygrały z drużyną dziewczynek z Bie-
lin 4:0 i przypieczętowały tytuł Mistrzyń Województwa w kategorii U-8. Trener dziewczynek 
Cezary Pyszczek jest dumny z zaangażowania w grze i przestrzegania zasad fair play oraz po-
stawy swoich zawodniczek, którymi były: Gabriela Kołacz – kapitan, Amelia Nowaczek – z-ca 
kapitana,  Wiktoria Hajduk, Magdalena Król, Wiktoria Chrzelest, Małgorzata Sikora, Amelia 
Mucha  oraz Nikola Irena Kosior, która wygrała w kategorii dziewczyny z najdłuższymi włosa-
mi  – 50 centymetrów długości.

Dziewczynki świetnie się bawiły, w nagrodę były często fotografowane przez głównego fo-
tografa turnieju. Na pochwałę zasługują również mamy zawodniczek, które bardzo głośno do-
pingowały swoje pociechy co nie umknęło uwadze prowadzącego, który nazwał je „Super Ma-
mami”.

Dziękujemy Markowi Goździewskiemu – Wójtowi Gminy Klimontów za wspieranie naszej 
drużyny na wszystkich szczeblach rozgrywek.

XIX Finał Wojewódzki Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, w którym wzięły 
udział najlepsze drużyny w naszym województwie, został rozegrany w Nowinach koło Kielc 28 
i 29 marca br. 

* * *

* * *
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Na kandydatów czekają pro�le: 

Dla absolwentów szkoły podstawowej proponujemy czteroletnie liceum ogólno-
kształcące.

Absolwenci gimnazjum mogą wybrać trzyletnie liceum ogólnokształcące.

Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami można składać 

w sekretariacie dawnego gimnazjum. 
Formularze dostępne są w sekretariacie szkoły. 

Kryteria rekrutacji zamieszczone są w regulaminie dostępnym w sekretariacie dawne-
go gimnazjum.

Klimontów 
z dziedzictwem wieków

-

Główne obchody odbyły się przy obelisku w  Konarach. 
To tu w dniach 16-23 maja 1915 roku wojska rosyjskie i au-
strowęgierskie stoczyły krwawą bitwę, która do historii prze-
szła jako bitwa pod Konarami. Niedzielne uroczystości roz-
poczęły się od montażu słowno-muzycznego pn.  „Wdzięczni 
za niepodległość” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 15 
odprawiono uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem 
ks.  Marka Kumóra, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa 
w Sandomierzu. 

Po mszy rozpoczęła się część o�cjalna uroczystości, w któ-
rej uczestniczyli m.in. doradca wojewody świętokrzyskiego 

Anna Paluch, członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego Marek Jońca, wicestarosta sandomierski Wojciech 
Dzieciuch, radny powiatu sandomierskiego Adam Przybylski, 
wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz, radny Rady Miasta San-
domierza Krzysztof Szatan, kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Sandomierzu Waldemar Maruszczak, a  także kli-
montowscy radni oraz mieszkańcy gminy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przyszedł czas na 
przemówienia. Głos zabrali m.in. członek zarządu wojewódz-
twa Marek Jońca oraz wójt Marek Goździewski. Anna Paluch 
przeczytała list od wojewody, a Wanda Luzak  list od posła 
na  Sejm RP Marka Kwitka. Jako ostatni zabrał głos wice-
starosta sandomierski Wojciech Dzieciuch. Następnie przy 
dźwiękach werbla uczestniczące w  uroczystościach dele-
gacje złożyły przed pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów, 
oddając tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć 
poległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu 
Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Paw-
łem Ciepielą na czele. Po zakończeniu części o�cjalnej wszy-

-

-
bielice

Szlacheckie
Wysokość dotacji w ramach zadania związanego 

z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych będzie 
wynosiła 1 003 000 zł.

scy zebrani udali się pod remizę OSP w Konarach, gdzie 
odbyła się Konarska Majówka. Rocznicowych uroczy-
stościom towarzyszył IV Marsz Strażacki Szlakiem Bitwy 
pod Konarami. Muzyczną oprawę obchodów zapewniła 
Kapela Klimontowska.

PROMESY

PROWADZIMY
NABÓR 
do Liceum 

W sobotę, 27 kwietnia br. w sali GOK w Klimontowie (stara remiza 
OSP Klimontów) odbyło się strażackie spotkanie – sesja historyczna pt. 
„Wkład strażaków ziemi sandomierskiej w odzyskanie niepodległo-
ści przez Polskę”. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski oraz prezes OSP w Klimontowie dh Mirosław 
Kwapiński. 

Spotkanie było zorganizowane w okresie trwającego jubileuszu 100-
lecia uzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Podczas 
spotkania zostały przedstawione postacie druhów strażaków z Ziemi 
Sandomierskiej, których życie i działalność związana była z ruchem 
niepodległościowym oraz budowaniem struktur ochrony przeciwpo-
żarowej nowego, niepodległego Państwa Polskiego. Było to nie tyl-
ko tworzenie nowych jednostek OSP, organizowanie szkoleń strażac-
kich, sanitarnych, ale także działalność w sferze kultury: organizowanie 
orkiestr strażackich, czy grup teatralnych co przyczyniało się  do roz-
woju świadomości wspólnotowej i narodowej lokalnych społeczno-
ści. Przedstawione zostały multimedialne prelekcje zawierające archi-
walne fotogra� e pokazujące Ziemię Sandomierską i strażaków z tego 
trudnego okresu historii naszej Ojczyzny. W programie sesji historycz-
nej przedstawiono trzy prezentacje: 
– Ziemia Sandomierska w latach odzyskiwania niepodległości (1914 – 

1918) – prelegent Marek Lis, regionalista, autor wielu publikacji hi-
storycznych 

– Wkład strażaków Ziemi Sandomierskiej w odzyskanie niepodległo-
ści – prelegent Wiesław Chmielewski, regionalista, historyk i kroni-
karz strażacki, autor licznych publikacji 

– Postać i działalność druha Antoniego Oleszka – prelegent Mirosław 
Kwapiński, prezes OSP Klimontów.
Spotkanie zgromadziło znamienitych gości, druhów strażaków oraz 

osoby zainteresowane historią strażactwa sandomierskiego. Podczas 
spotkania odczytano list Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek, która podziękowała organizatorom spotkania za dbałość i tro-
skę o kultywowanie ważnej dla wszystkich Polaków pamięci o naro-
dowych bohaterach. Wyraziła również wyrazy uznania za wytrwałość 
i o� arność, z jaką każdego dnia strażacy ochotnicy spieszą na pomoc 
potrzebującym. W przededniu strażackiego święta podziękowała ze-
branym strażakom za ich codzienne postawy będące dowodem doj-
rzałości, odpowiedzialności i poszanowania ludzkiego mienia i życia. 

Spotkanie umiliły piosenki zaprezentowane przez Wiktorię Haję, Julię 
Piętkę i Natalię Pyszczek z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

STRAŻACKIE SPOTKANIE


