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Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski odebrał 17 września br. 
z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek Promesę na dofi-
nansowanie na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych.
Środki obejmą następujące drogi z terenu Gminy Klimontów: 
– Rozbudowa drogi gminnej nr 331036 T Górki Klimontowskie – Beradz;
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki;
– Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice;
– Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś;
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka;
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice;
– Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie;
– Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie;
– Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice;
– Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka;
– Rozbudowa drogi gminnej nr 331019 T Szymanowice Górne przez wieś;
– Rozbudowa drogi gminnej nr 331041 T Byszów – Węgrce Szlacheckie;
– Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy – Boisko;
– Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś w m. Górki;
– Przebudowa drogi gminnej nr 331022 T Nowa Wieś – Julianów;
– Przebudowa drogi gminnej nr 331030 T Pęchów przez wieś.

Łącznie zostanie przebudowanych i rozbudowanych 9 642 mb dróg 
gminnych a szacunkowa wartość wszystkich inwestycji wyniesie po-
nad 10 milionów złotych, w tym planowane dofinansowanie do 80 % 
z budżetu Państwa.

Szczegółowe informacje z rozdania promes na stronach:
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/sandomierskie–gminy–i–powiat–
otrzymaly–rzadowe–wsparcie–na–remont–drog/ar/c1–14430737 
http://www.radio.kielce.pl/pl/post–91344 
https://www.sandomierztv.pl/wiadomosci/470,wojewoda-przekazala-pro-
mesy-na-inwestycje-drogowe-najwiecej-w-powiecie-prawie-9-milionow-
otrzyma-gmina-klimontow 

dofinansowanie 
na przebudowę 

i rozbudowę 
dróg gminnych

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski z marszałkiem Andrzejem 
Bętkowskim i wicemarszałkiem Renatą Janik uroczyście podpisali 
w środę 18 września br. umowę na dofinansowanie projektu dotyczą-
cego modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Gmina Klimontów zrealizuje projekt: „Energooszczędne oświetlenie 
uliczne na terenie Gminy Klimontów”. 

Wartość całkowita inwestycji: 1 476 513,34 zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 255 036,34 zł. 
Projekt zakłada modernizację 881 sztuk lamp oraz montaż 2 sztuk 

zestawów Odnawialnych Źródeł Energii oraz montaż sterowników 
energetycznych. 

Projekt będzie realizowany na terenie wszystkich miejscowości 
Gminy Klimontów. 

energooszczędne oświetlenie

Pierwsza przebudowana droga wewnętrzna ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 828 222,69 zł.
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informuje

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie  
zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych 

w roku kulturalno–oświatowym 2019/2020

Zajęcia z rytmiki – wtorek, czwartek:
• godzina 1600 – Gest 1
• godzina 1630 – Gest 2
• godzina 1715 – Gest 3
• godzina 1800 – Gest 4
• godzina 1845 – Aerobic

Szkoła Muzyczna I stopnia, Gminne Studio 
Piosenki i Muzyki – środa, czwartek, piątek:

• od godziny 1200 do 1700

zajęcia w roku 
kulturalno-oświatowym 

2019/2020

Dzień 17 września 2019 r. to początek drugiej tury rekrutacji dla uczniów/
uczennic, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęli naukę w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie. Rekrutacja potrwa 14 dni. 
Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi 
umieszczony jest na stronie szkoły www.pspklimontow.pl w zakładce „E-dukacja 
w Gminie Klimontów”. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w sekretariacie 
szkoły oraz w biurze projektu (ul. Szkolna 1 – sala nr 18).

Zachęcamy nowych uczniów do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych 
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu i szybkiego 
złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

zespół projektowy: Dorota rogala,Małgorzata Miłek

rekrutacje 
w ramach realizacji projektu 

„e-dukacja w gminie klimontów” 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Klimontowie złożyła wniosek 
do Instytutu Książki i otrzymała 
dofinansowanie z programu 
„Kraszewski. Komputery dla 
bibliotek 2019”.

komputery 
dla 

biblioteki

Zakupione zostaną komputery i laptop wraz 
z oprogramowaniem, bezprzewodowe czytniki ko-
dów kreskowych, UPS oraz tablica interaktywna. 

Całkowita kwota zadania wynosi 26 300 zł. 
Kwota dofinansowania: 22 100 zł.

 W sierpniu zakończono realizację projektu part-
nerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego 
w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Prioryte-
towa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz Święto-
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w formie 
dotacji celowej stanowiącej do 5% kosztów kwalifikowa-
nych zadania. 

W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie wyposażyła pracownie informatyczne mieszczące się 

 Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski pod-
pisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udzia-
łem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach 
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”, pod nazwą „Realiza-
cja programu usuwania materiałów zawierających azbest 
z terenu Gminy Klimontów”.

Całkowity koszt zadania wyniesie 43 243,68 zł, w 100% 
finansowany przez:
• WFOŚiGW w Kielcach: 21 621,84 zł – 50% kosztów kwa-

lifikowanych;
• NFOŚiGW w Kielcach: 21 621,84 zł – 50% kosztów kwa-

lifikowanych.

w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zy-
smana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudo-
wie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z naj-
nowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. 
Jest to bardzo szybki  sprzęt, o dużych możliwościach, 
który na pewno zmieni sposób nauki. 

Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach 
informatyki, a Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli będzie zdalnie udostępniać interesujące mate-
riały edukacyjne.

Całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł, dofinansowanie 
UE (75% KK): 116 635,13 zł, wkład własny gminy (25% KK): 
38 878,38 zł, w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775,68 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 w Klimontowie przy ul. dr. J. Zysmana 9 rozpoczęło 
działalność Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszuli Ledóchowskiej. 

Dzięki staraniom władz gminy, radnych i rodziców na sesji Rady gminy 15 lu-
tego 2019 r. została podjęta Uchwała nr VII/46/19 w sprawie przejęcia od Powia-
tu Sandomierskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z zakre-
su edukacji publicznej, według której z dniem 1 września 2019 r. Gmina Klimontów 
przejęła kompetencje prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli 
Ledóchowskiej od Powiatu Sandomierskiego. 

Szkoła oferuje uczniom naukę w trzech profilach: humanistycznym, medycznym 
i politechnicznym. W bieżącym roku szkolnym utworzono klasę po szkole podsta-
wowej oraz po gimnazjum. Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i wykwa-
lifikowaną kadrą nauczycielską. Uczniowie uczęszczający do miejscowego liceum 
mogą korzystać z bogatej oferty szkoły: bezpłatne wyjazdy na basen, obiady i do-
jazdy. 

Misją szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w roz-
wijającym się świecie XXI wieku i troska o wychowanie w klimacie szacunku, bez-
pieczeństwa i przestrzegania norm społecznych. 

Zapraszamy chętnych uczniów do skorzystania z oferty szkoły.

zapraszamy do liceum
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Głęboka modernizacja 
enerGetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

na terenie Gminy

Gmina Klimontów zakończyła prace budowlane przy budynku Urzędu Gminy w Klimontowie 
oraz Szkoły Podstawowej  w miejscowości Konary. Projekt został dofinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efek-
tywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizo-
wanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

• Przy budynku Urzędu Gminy w Klimontowie  wykonano: docie-
plenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną 
mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację insta-
lacji c.o., wymianę oświetlenia, zastosowanie automatyki pogodowej 
i fotowoltaiki, montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowa-
nych do ścian.

Wykonawca zadania: P.P.H.U.  „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 Klimon-
tów, na podstawie umowy z dnia 20.09.2018 r. na kwotę: 298 700,00 zł, 
kwota dofinansowania ze środków EFRR: 226 179,82 zł.

• Przy budynku Szkoły Podstawowej w Konarach wykonano: izola-
cję termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki drzwiowej, 
wymianę kotła na paliwo olejowe 45 kW z pełnym oprzyrządowa-
niem, modernizację instalacji c.o., zastosowanie automatyki pogodo-
wej i fotowoltaiki, wymianę oświetlenia, montaż instalacji odgromo-
wej i urządzeń mocowanych do ścian.

Wykonawca zadania: P.P.H.U.  „KAROCEZA” Konary 42, 27-640 
Klimontów, na podstawie umowy z dnia 14.12.2018 r. na kwotę: 
338 000,00 zł,  kwota dofinansowania ze środków EFRR: 142 268,72 zł.

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo 
w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że 
dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż ró-
wieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają 
także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają wię-
cej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go sa-
modzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz 
nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie 
z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną 
przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierw-
sze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłod-
szych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Pol-
sce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czy-
telniczy start.

Serdecznie zapraszamy po odbiór Wyprawki, w której dzieci znajdą książkę, dosto-
sowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyż-
sze standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszu-
ra informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz 
o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie. Udział w naszym pro-
jekcie jest całkowicie bezpłatny! 

Więcej informacji na stronie: www-wielki-czlowiek.pl

przyjdź z dzieckiem do biblioteki 
i odbierz wyprawkę
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Nauka przez zabawę jest przyjemna i skuteczna, a co najważniejsze 
pokazuje, że zdobywanie wiedzy to pasjonująca przygoda. 

„Planeta Robotów” to jeden z trzech rodzajów warsztatów znajdują-
cych się w ofercie projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” dofinanso-
wanego z Unii Europejskiej w kwocie 477180,45 zł. 

Warsztaty „Planeta Robotów” rozwijają wiedzę techniczną oraz pa-
sję do tworzenia, uczą pracy w zespole, kreatywności, logicznego my-
ślenia i rozwiązywania problemów. Przygotowują uczniów do od-
niesienia sukcesu zawodowego w takich dziedzinach, jak: robotyka, 
mechatronika, automatyka czy informatyka. Głównym celem warszta-
tów było skonstruowanie i zaprogramowanie robota, który wykonu-
je polecenia. W trakcie warsztatów wykorzystywane były nowoczesne 
zestawy klocków LEGO Mindstorms EV3, które zyskały wielką popular-
ność wśród dzieci. Ich szczególną zaletą jest połączenie znanych i lu-

planeta robotów
bianych przez dzieci klocków LEGO z nowoczesnymi czujnikami i sil-
nikami, których montaż i programowanie przy pomocy komputerów 
stanowi dla dzieci wspaniałą zabawę. 

W okresie od 25 maja do 31 sierpnia 2019 r. trzydziestu dwóch 
uczniów uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych „Planeta Robo-
tów”. Zajęcia odbywały się w czterech grupach po osiem osób. Każdy 
z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat potwierdzający udział 
w zajęciach oraz zdobycie zakładanych w programie zajęć umiejętno-
ści. Zajęcia cieszyły ogromnym zainteresowaniem, uczniowie bardzo 
chętnie w nich uczestniczyli.

Od września kolejni uczniowie rozpoczęli zajęcia w trzech rodzajach 
warsztatów: „Bezpieczna cyberprzestrzeń”, „Scratch dla początkujących” 
oraz „Planeta Robotów”.

zespół projektowy: Dorota rogala, Małgorzata Miłek

Koło Gospodyń Wiejskich z Klimontowa zo-
stało nominowane do udziału w plebiscycie 
MISTRZOWIE AGRO 2019 w kategorii Kół Go-
spodyń Wiejskich. 

Klimontów zajął pierwsze miejsce w powie-
cie sandomierskim i tym samym zakwalifiko-
wał się do konkursu wojewódzkiego. Nagrody 
za najlepsze koła w powiatach i wojewódz-
twie zostaną wręczone na uroczystej gali fina-
łowej 8 października 2019 r. w Targach Kielce. 

Współorganizatorem plebiscytu MISTRZO-
WIE AGRO w województwie świętokrzyskim 
jest Urząd Marszałkowski, patronatem hono-
rowym plebiscyt objęli: Andrzej Bętkowski 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go oraz Agata Wojtyszek – Wojewoda Świę-
tokrzyski.

koło gospodyń wiejskich z klimontowa 
najlepsze w powiecie sandomierskim
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W niedzielę czwartego sierpnia 
odbyły się jak co roku w Nawodzi-
cach Dożynki Sołeckie współfinan-
sowane z projektu „Dożynki sołeckie 
tradycją kultywowaną i przekazywa-
ną z pokolenia na pokolenie” w za-
kresie kultury, sztuki, dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego na rok 
2019 w ramach Programu Współpra-
cy Gminy Klimontów z Organizacja-
mi Pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 r. 

Obchody rozpoczęły się uroczy-
stym korowodem z przed budyn-
ku świetlicy w Nawodzicach do ko-
ścioła pw. Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie została odprawiona uroczy-
sta Msza święta przez ks. prałata 
Andrzeja Wierzbickiego w konce-
lebrze z ks. kan. Zbigniewem Kura-
sem – miejscowym proboszczem. 

Po zakończonej Mszy barwny ko-
rowód – przy dźwiękach kapeli – 
przeszedł na plac, gdzie kontynu-
owano dalszą część uroczystości 
dożynkowych. Gospodarze dożynek 
– Radny Gminy Klimontów Robert 
Orłowski wraz z Prezes Kółka Rolni-
czego w Nawodzicach Grażyną Mu-
chą – przywitali wszystkich gości. 
Starostowie Dożynek – Justyna Or-
łowska i Marek Miegoń – tradycyj-
nie przekazali na ręce Wójta Gminy 
Klimontów Marka Goździewskiego 
chleb upieczony z mąki zbóż z tego-
rocznych zbiorów. 

Następnie kolejno wystąpili: 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski, Poseł na Sejm RP Ma-
rek Kwitek, Starosta Sandomier-
ski Marcin Piwnik, Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Swajda, Dyrektor Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Sando-
mierzu Piotr Lipiński. 

Po przemówieniach, prezentacji 
gospodarzy dożynek i ośpiewaniu 
wieńca dożynkowego przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Na-
wodzicach rozpoczęła się część ar-
tystyczna, w której przed publicz-
nością prezentowały się dzieci 
i młodzież z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Klimontowie. Następnie prze-
prowadzono szereg zabaw konkur-
sów dla dzieci. 

W tym roku Rolnikiem Nawodzic 
został Sylwester Michta, dla któ-
rego nagrodę ufundowali Monika 
i Przemysław Ziejowie z Klimon-
towa. Poczęstunek dla zaproszo-
nych gości przygotowały człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Nawodzicach. 

Organizatorzy dziękują wszystkim 
Sponsorom i Darczyńcom za pomoc 
przy organizacji Dożynek Sołeckich. 

dożynki sołeckie w nawodzicach
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Rokrocznie w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa 
się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patronat nad imprezą ob-
jęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Andrzej 
Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Była to 
XXIII edycja tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością i ściąga większą ilość uczestników.

Pierwszego dnia – w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny – w kościele parafialnym p.w. św. Józefa ks. prałat Włodzi-
mierz Czerwiński w koncelebrze z ks. proboszczem Henrykiem 
Hendzelem odprawili uroczystą mszę św. dożynkową, w trak-
cie której zostały poświęcone wieńce uplecione z tegorocznych 
zbóż, kwiatów, owoców i warzyw oraz kosze z darami. 

Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez Kapelę Kli-
montowską przeszedł na stadion LKS Klimontowianka. Po od-
śpiewaniu Hymnu Państwowego, Marek Goździewski – Wójt 
Gminy Klimontów – powitał gości, wśród których znaleźli się 
m.in.: posłowie na Sejm RP – Kazimierz Kotowski, Marek Kwi-
tek, Andrzej Kryj, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Strzała, członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Marek Jońca, doradca Wojewody Święto-
krzyskiego Anna Paluch, starosta sandomierski Marcin Piwnik, 
wicestarosta sandomierski Wojciech Dzieciuch, radny powia-
tu sandomierskiego Adam Przybylski, ks. kanonik Henryk Hen-
dzel, radny Rady Miasta Sandomierza Krzysztof Szatan, Wójt 
Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Wójt Gminy Obrazów Krzysztof 
Tworek, Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Aleksandra Klu-
bińska, komendant Komisariatu Policji w Koprzywnicy komisarz 
Piotr Sroczyński, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Rajca, z-ca komendanta PSP 
w Sandomierzu st. kpt. Andrzej Włodarczyk, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Sandomierzu Bolesław Gradziński, kierownik Biura Powia-
towego ARiMR Waldemar Maruszczak, dyrektor ŚODR w San-
domierzu Piotr Lipiński, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Kielcach Jacek Toś. 

W tym roku Starostami Dożynek zostali Dorota Wojnarow-
ska z Konar oraz Marek Chmielewski z Klimontowa. Pani Dorota 
mieszka w Konarach, ma dwoje dzieci – córkę Joannę i syna Ka-
mila. Razem z mężem prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 40 
ha. Głównymi uprawami są zboża, kukurydza i użytki zielone. Go-
spodarstwo państwa Wojnarowskich nastawione jest na hodow-
lę bydła mlecznego. Stado liczy obecnie 60 sztuk, w tym 30 krów 
dojnych. Roczna wydajność to 200 tys. litrów mleka. Dwukrotnie 
korzystali z unijnych programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PROW 2007-2014. Działania miały na celu modernizację parku 
maszynowego, co wpłynęło na wzrost wydajności, zwiększenie 
efektywności i jakości wykonywanych prac. W miarę możliwości 
państwo Wojnarowscy starają się rozwijać i unowocześniać swo-
je gospodarstwo zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolnej. 

Marek Chmielewski mieszka w Klimontowie, wraz z żoną Bar-
barą prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne o pow. 20 ha wraz 
z dzierżawami. Uprawiają głównie zboże ozime i jare, w tym 
pszenicę, pszenżyto, jęczmień jary, a także groch polny. 

Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski zadeklarował się dzie-
lić chleb pośród wszystkie sołectwa równo i sprawiedliwie. Ko-
lejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożynko-
wych, które wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. W tym roku wieńce przygotowały sołectwa: Kępie, 
Beradz, Byszów, Dziewków, Górki, Goźlice, Klimontów, Konary 
i Konary-Kolonia, Nawodzice, Olbierzowice, Pokrzywianka, Uła-
nowice, Szymanowice Dolne, Węgrce Szlacheckie, Wilkowice. 

Po zakończeniu prezentacji wieńców odbyło się uroczyste 
przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo–gaśni-
czego GBA-Rt 2,5/16 dla OSP w Krobielicach – jednostki włączo-

jarmark na św. jacka



GŁOS KLIMONTOWA 7

nej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aktu prze-
kazania samochodu wraz z kluczykami i dokumentami dokonał 
zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
bryg. Grzegorz Rajca w asyście Wójta Gminy Klimontów Mar-
ka Goździewskiego. Bryg. Grzegorz Rajca w swoim przemó-
wieniu podziękował druhom ochotnikom za ich ogromne za-
angażowanie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia innych ludzi, 
pogratulował otrzymania nowoczesnego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego, podkreślił również że na dzień dzisiejszy jest to 
najnowocześniejszy pojazd w województwie świętokrzyskim. 
Następnie prezes Jednostki OSP Krobielice dh Przemysław Kra-
kowiak przekazał akt i kluczyki załodze pojazdu – dowódcy dh 
Kamilowi Kwietniowi oraz kierowcy Damianowi Zarodzie. Po 
prezentacji pojazdu prezes zarządu OSP dh Przemysław Krako-
wiak oraz wiceprezes zarządu dh Wiesław Kwiecień osobiście 
na ręce władz Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz wójta Gminy Klimontów złożyli okolicznościowe 
podziękowania. Środki na zakup pojazdu w kwocie 305 000,00 
zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozo-
stałe źródła finansowania zakupu samochodu to dotacja Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 180 000,00 zł i dotacja 
Gminy Klimontów w kwocie 164 932,00 zł.

Tytuł Sołtysa Roku 2019 otrzymała Jadwiga Smykiel – sołtys 
sołectwa Konary. W nagrodę dostała od Wójta Gminy zegarek 
i elegancką torebkę damską. Następnie głos zabrał Wójt Gminy 
Marek Goździewski oraz zaproszeni goście, a wśród nich: Marek 
Kwitek, Kazimierz Kotowski, Andrzej Kryj, Anna Paluch, Mar-
cin Piwnik, Marek Jońca, Marek Strzała, Piotr Lipiński, Walde-
mar Maruszczak, Krzysztof Tworek. 

Po części oficjalnej Klimontowska Kapela poprowadziła koro-
wód z wieńcami dożynkowymi do stoisk, gdzie panie z kół go-
spodyń wiejskich częstowały własnoręcznie przygotowany-
mi potrawami i wypiekami oraz owocami. Podczas prezentacji 
wieńców oraz przemówień komisja konkursowa bacznie ocenia-
ła wieńce pod kątem regulaminowych wytycznych. 

Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec poznaliśmy po mszy 
odpustowej w piątek 17 sierpnia. Od godziny 1100 w budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego urucho-
miono punkt poboru krwi. W tym roku zebrano 9,450 litra tego 
najcenniejszego leku. Zbiórka krwi, jest prowadzona każdego 
roku w trakcie Jarmarków. 

Po godzinie 16 na małej scenie przy akompaniamencie Ka-
pel i Śpiewaków ludowych Ziemi Świętokrzyskiej, Śląskiej i Pod-
karpackiej odbywała się Biesiada po Klimontowsku, w trakcie 
której panie z kół gospodyń wiejskich serwowały nasze trady-
cyjne potrawy regionalne m.in. bigos, leczo, pierogi. Na scenie 
kolejno zaprezentowały się zespoły ludowe: Lędzianie, Klimon-
towska Kapela i Ocicanki przy akompaniamencie kapel Smykla 
Band, Furmani oraz Kapeli z Huty Komorowskiej. Wszystkie wy-
stępy zachwycały różnorodnością, kolorowymi strojami oraz cie-
kawymi instrumentami. 

O godz. 2000 na dużej scenie pojawił się zespół Sidus, który ra-
zem z zespołem Wajpak w pięknych białych strojach, bawili pu-
bliczność znanymi folkowymi hitami. Oba zespoły z Połaniec-
kiego Centrum Kultury i Sztuki działają pod opieką artystyczną 
Marzeny Drożdzowskiej. 

Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół Effect, który istnieje 
już od 2006 roku. Zespół zasłynął takimi przebojami jak „Ucie-
kam od żony”, „Bananowe skóry” czy „Książę”. 

Pierwszy dzień jarmarku rozbawiona publiczność zakończyła 
z zespołem ludowym Pokolenia i DJ’em.

już za nami...

ciąg dalszy na stronach 8-9



GŁOS8 KLIMONTOWA

W piątek 16 sierpnia – drugi dzień Jarmarku na św. 
Jacka rozpoczął się od turnieju czterech drużyn w pił-
ce nożnej oldboys o puchar Wójta Gminy Klimontów po-
między drużynami Oldboys Klimontowianka Klimontów 
I, reprezentacją ŚZPN Podokręg Sandomierz, Wisłą San-
domierz i Oldboys Klimontowianka Klimontów II. Wszyst-
kie drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy Klimontów pa-
miątkowe puchary. 

O godz. 1800 z mocnym rockowym brzmieniem na sce-
nie zaprezentował się zespół „Fast Fingers”. Grupa po-
wstała na początku 2018 roku. Grają street rock and rol-
la czyli…? Czyli coś, co sobie sami wymyślili, nie lubią 
jak się ich zamyka (dosłownie i w przenośni). Grają to co 
czują i śpiewają to, o czym chcą. Znajdziecie u nich tek-
sty o burdach, imprezach, dziewczynach czy przyjacio-
łach. Znajdziemy tam to, co dotyka każdego z nas. Naj-
ważniejsze to dobrze się bawić. W życiu, jak i muzyce. 

Następnym punktem był koncert Gwiazdy Wieczoru 
– Janusza Laskowskiego, który zgromadził publiczność 
wszystkich pokoleń, śpiewającą razem z wykonawcą 
największe przeboje, m.in. „Siedem dziewcząt z Albatro-
sa”, „Żółty jesienny liść”, „Śnił mi się rodzinny dom” czy „Ko-
lorowe Jarmarki”. 

Tradycyjnie odbył się konkurs Miss Jarmarku, w któ-
rym o tytuł rywalizowało 6 kandydatek. Wszystkie 
dziewczyny mogły liczyć na fachowy makijaż, o któ-
ry zadbały specjalistki z salonu fryzjerskiego i gabine-
tu kosmetycznego Exclusive z Klimontowa. Dziewczyny 
zostały poddane zadaniom, które pomogły jury w do-
konaniu wyboru. I tak Miss Jarmarku została Monika 
Matysiak, I Wicemiss – Natalia Pyszczek, Miss Exclusive 
– Klaudia Sajda, Miss Publiczności – Melanie Bartoro-
vic (w tym miejscu należy dodać, że w konkursie udział 
wzięły dwie dziewczyny z Luksemburga). 

Po wyborach Miss Jarmarku na scenie wystąpiła 
gwiazda Jarmarku – zespół „Kombi”, założony w 1969 
roku przez Sławomira Łosowskiego, występujący po-
czątkowo pod nazwą Akcenty, a po jej zmianie w 1976 
roku jako Kombi. W początkowym okresie działalności 
grupa wykonywała muzykę z pogranicza stylów jazz
-rock, fussion, rock. W końcu lat 70. kojarzony był jako 
sztandarowy zespół Muzyki Młodej Generacji. Od po-
czątku lat 80. ukształtował się znany do dzisiaj styl Kom-
bi, charakteryzujący się wiodącą rolą instrumentów 
klawiszowych. Owacyjnie przyjęte zostały przeboje: 
„Przytul mnie”, „Za ciosem cios”, „Nietykalni – skamienia-
łe zło”, „Słodkiego miłego życia”. Zabawę publiczność za-
kończyła dyskoteka z DJ’em pod gołym niebem.

Ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jacka, 
który rozpoczął się od uroczystej mszy św. odpusto-
wej w kościele p.w. św. Jacka. We mszy św. uczestniczy-
ły władze gminy Klimontów, w osobach Wójta Gminy 
i Zastępcy Wójta Gminy Klimontów. Po mszy św. Wójt 
Gminy Klimontów na placu obok klasztoru wręczył dy-
plomy i nagrody w konkursie na Najładniejszy Wieniec 
Dożynkowy. Jury w składzie: Edyta Lesiak-Nawrocka 
– dyrektor GBP w Klimontowie, Agnieszka Frańczak – 
delegat Gminy Klimontów do Świętokrzyskiej Izby Rol-
niczej, Stanisław Sas Tarnawski – miejscowy regionali-
sta oraz Tomasz Staszewski – artysta plastyk, przyznało 
wyróżnienie dla wieńca z sołectwa Nawodzice, który re-
prezentował Gminę na Dożynkach Powiatowych w Ko-
przywnicy. Jak stwierdziło jury „Wszystkie wieńce dożyn-
kowe nawiązywały do tradycji dożynkowych – ludowych, 
wykonane były ze zbóż, kwiatów, owoców, ziół, charakte-

jarmark
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na św. jacka już za nami...
ryzowały się: precyzją wykonania, piękną i staranną for-
mą, bujnością dekoracyjną i znakomitymi walorami este-
tycznymi, oryginalną kompozycję”. 

O godz. 1500 w klasztorze podominikańskim w Kli-
montowie odbył się koncert muzyki klasycznej z okazji 
200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki pt. „Moniuszko 
i jego czasy”, w wykonaniu muzyków Filharmonii Świę-
tokrzyskiej. 

Następnie na stadionie LKS Klimontowianki został ro-
zegrany mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami Sami 
Swoi kontra Przyjaciele, który zakończył się zwycię-
stwem drużyny Sami Swoi 5:3. 

O godz. 1730 odbyły się prezentacje artystyczne Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie, w wykonaniu ze-
społów tanecznych „Gest” oraz „Gminnego Studio Piosen-
ki i Muzyki”. Następnie na scenie pojawiły się „Wesołe 
Szczurki”, które zapewniły naszym milusińskim moc nie-
zapomnianych wrażeń i atrakcji. Był to najbardziej ocze-
kiwany przez dzieci punkt programu. 

O godzinie 1930 wystąpił Stanisław Tutaj, najlepszy 
polski parodysta i satyryk. 

Gwiazdą ostatniego dnia Jarmarku na św. Jacka był 
koncert zespołu „Poparzeni Kawą Trzy”, który został za-
łożony w 2005 roku na konferencji prasowej w Sejmie 
i składa się przede wszystkim z dziennikarzy Radia Zet 
i RMF FM. Muzyka zespołu jest mieszaniną wielu stylów 
muzycznych takich jak rock, punk, ska. Autorem więk-
szości tekstów zespołu jest Rafał Bryndal. Na scenie 
usłyszeliśmy znane i lubiane przeboje m.in. takie jak „By-
łaś dla mnie wszystkim”, „Okrutna, zła i podła”, „Szukam 
Cię wszędzie”. 

Jak co roku Jarmark na św. Jacka zakończył się poka-
zem sztucznych ogni. Przepiękne fajerwerki przez ok. 10 
minut cieszyły oczy zgromadzonych. Trzydniową impre-
zę publiczność zakończyła zabawą taneczną z DJ.

Patronat medialny nad Jarmarkiem objęli: tVp 
3 kielce, Głos klimontowa, tygodnik nadwiślański, echo 
dnia, radio kielce i radio leliwa . Sponsorami tego-
rocznej imprezy byli: Grupa pbi Sandomierz, kazimierz 
i władysława kubik zakład wylęgu drobiu Górki; pauli-
na oleś i paweł oleś Sklep Spoży wczo-przemysłow y „Gro-
szek ” klimontów paula s.c.; paweł kubik F.H.u matrix kli-
montów, łukasz Sarzyński auto Ser wis jurkowice; andrzej 
Goździewski F.H.u kon kar klimontów-tenczynopol, beata 
i piotr Sudy restauracja & pensjonat „cykada” pęchów, da-
riusz kubik dom weselny „darjo” Górki, jarosław paczkow-
ski dwór na wichrow ym wzgórzu przybysławice, cezar y lu-
zak p.p.H.u k aroceza konar y, anna cur yło joanna kordyka 
Salon Fr yzjerski i Gabinet odnow y eXcluSiVe klimontów, 
krzysztof kępa przedsiębiorstwo robót drogow ych Sta-
szów sp. z o. o. Staszów, Grażyna kaczmarczyk nadwiślań-
ski bank Spółdzielczy w Solcu zdroju oddział klimontów, 
tomasz darowski – przedsiębiorstwo budowlane „polbud” 
– kłoda/ry twiany, adam darowski – zakład remontowo-
budowlany darbud kłoda/ry twiany, piotr Stępień usługi 
dekarskie F.H.u. dachy Stępień Goźlice, paweł Sulicki in-
stalacje elek tr yczne i pomiar y elektro-inStal Sokolniki/
Gorzyce, Fines renata zięba klimontów oraz iwona Gaweł 
iwaniska, marian adamczyk „ adma” – zakład remontowo-
budowlany Staszów, lokalna Grupa działania ziemi San-
domierskiej z siedzibą w łoniowie, monika Gierada-titoni 
Flor ystyka ślubna i okolicznościowa projek towanie i re-
kreacja ogrodów „ zielone atelier ” pęchów, łukasz rębacz 
ppHu rem bud nawodzice, michał cupisz mechanika pojaz-
dowa pęchów, katarzyna i marcin misztalowie z nasławic.
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„Międzyszkolne przyrodnicze zajęcia terenowe” odbyły się w szko-
le im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. Warsztaty te miały 
na celu poszerzyć i utrwalić wiedzę i umiejętności przyrodnicze. 

W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Ko-
nar, Ossolina i Goźlic. Dzieci uczyły się przyrody wśród przyrody. Pra-
cowaliśmy w kilkuosobowych zespołach w lesie, nad rzeką i na łące. 
Uczniowie używając przyrządów przyrodniczych obserwowali, mie-
rzyli, wyznaczali, obliczali, orientowali mapę i prowadzili doświad-
czenia w terenie. Ja – podobnie jak prof. Szafer – twierdzę, że zajęcia 
terenowe są nieocenione w nauczaniu nauk przyrodniczych. W ten 
sposób można utrwalić i poszerzyć wiedzę i umiejętności biologicz-
ne, przyrodnicze i geograficzne.

Odbyła się także pogadanka z zaprzyjaźnionym leśnikiem. Spotka-
nie zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Dorota Biało-Nowak

Rosamond 
Czarującej i Zadziwiającej 

Marii Fuks

Dworek i Legioniści

Oczy szafirowe, usta jak rubiny
Jeszcze nie widziałem tak ładnej dziewczyny.
Niczym Paryżanka kapelusz nosi-
Z cudownym uśmiechem na pokoje prosi.
Uwielbia piękny dworek w uroczym Pęchowie, 
Zakochana w malarstwie i romantycznym słowie.

Sam Komendant Piłsudski w dworku Marii bawił,
Który lanie serdeczne bolszewikom sprawił.
Może z Rozwadowskim w przyjaźni nie żyli,
Ale wolną Polskę dla Nas wywalczyli !
Dmowski i Paderewski – wybitni Polacy, 
Wiedzieli ile Honor i Ojczyzna znaczy.

Stoi w Górach Pęchowskich pomnik granitowy,
Zapisany w historii ten Cmentarz Wojskowy.
Spoczywają snem wiecznym Komendanta Strzelcy,
Młodzi Bohaterowie – Legioniści Wielcy !
W listopadowym zmierzchu szumią stare drzewa, 
Odleciały słowiki tylko wiatr im śpiewa.

warsztaty w plenerze
Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie jako jedyna szkoła śred-

nia w województwie Świętokrzyskim zakwalifikowała się do ogólno-
polskiego projektu Fair Play Program Football 3, dzięki staraniom 
Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego oraz Dyrektor LO 
Barbary Bilskiej. Z całej Polski w projekcie weźmie udział tylko 20 
miejscowości, które będą między sobą rywalizować – a te, które naj-
lepiej wypadną w projekcie wezmą udział w Międzynarodowych Mi-
strzostwach w Football 3 w Mrągowie. 

Football 3 to modyfikacja piłki nożnej, której celem jest wykorzysta-
nie popularności piłki nożnej do promocji współpracy, nauki rozwią-
zywania konfliktów i wartości wpisujących się w fair play. W football 
3 ogranicza się rywalizację sportową na rzecz promocji m. in. inklu-
zywności i dialogu społecznego. Football 3 to metoda ucząca komu-
nikacji, współpracy, dawania informacji zwrotnej, szacunku do innych 
osób. Gra bez sędziego (uczestnicy są sędziami), każdy może grać 
(chłopiec, dziewczyna, sprawny i mniej sprawny), gra odbywa z uży-
ciem bramek Bazooka na małych przestrzeniach np. ½ Orlika. Każ-
dą grę prowadzi mediator (może to być lider, albo inny członek Fair 
Play Drużyny). Zaczyna się od STREFY DIALOGU, ustalania wspólnych 
zasad, następnie jest GRA, a po zakończeniu gry odbywa się STREFA 
DIALOGU wspólne podsumowanie – rozmowa 2 drużyn prowadzona 
przez mediatora. Kluczowe jest by w zajęcia były przygotowane i re-
alizowane przez młodzież Fair Play Drużyn. 

Koordynatorem projektu został Krzysztof Dywan. 

fair play program football 3



GŁOS KLIMONTOWA

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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Ruszyły już zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu „Seniorzy na Orliki”. Senio-
rzy mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych, o którą dba 32 wybranych 
Lokalnych Animatorów Sportu z orlików z całej Polski. 

Orlik Klimontów został wybrany do grona 32 orlików z całej Polski (po dwa orliki z każdego 
województwa). Wśród zaproponowanych zajęć znalazły się m.in.: bieg na 60 m, jazda na rowe-
rze, boule, mulkky, dart, nordic walking, speedball, koszykówka, siatkówka. Podczas spotka-
nia ustalony został harmonogram zajęć, które będą realizowane na Orliku. Uczestnicy otrzy-
mali koszulki ufundowane przez Fundację Orły Sportu – koordynatorem projektu z ramienia 
Fundacji jest Iza Dubicka. Podczas zajęć zaprezentowany został sprzęt oraz gry terenowe bo-
ule i molkky, które będą wykorzystywane podczas zajęć. Zapraszamy wszystkich seniorów na 
kolejne zajęcia.

W debiucie nasze dzielne Mamy wywalczy-
ły 8 miejsce w Polsce w Mistrzostwach Polski 
Mamusiek w Piłce Nożnej w Przemyślu. Orga-
nizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Klimon-
tów  Marek Goździewski. 

Oprócz zmagań piłkarskich musiały wystar-
tować jeszcze w konkurencjach technicznych. 
Spośród sześciu konkurencji wywalczyliśmy 
następujące miejsca: Molkky – 1 miejsce, wy-
ścig w taśmie animacyjnej – 2 miejsce, piłka na 
trampolinach – 2 miejsce, rzut torebką na od-
ległość – 9 miejsce, carling z piłką – 8 miejsce, 
przeciąganie liny – 10 miejsce. W zmaganiach 
na boisku wywalczyliśmy historyczny remis 
z drużyną Mościsk z Ukrainy 0-0 oraz remis 
0-0 z Oleszycami. W dodatkowej konkurencji 
– Bowling – zdobyliśmy wicemistrzostwo Pol-

MAMUŚKI Z KLIMONTOWA 
ósmą drużyną w polsce

ski, przegrywając finał tylko 1 punktem z dru-
żyną Beska.

Nasza drużyna grała w składzie: Sylwia 
Skurska, Lidka Nowakowska, Ilona Kosiar-
ska, Anna Bogdańska, Wiola Moskal, Magda-
lena Zielińska, Beata Sudy, Wiola Adamczyk 
i Dominika Adamczyk. 

Przywozimy cztery puchary (jeden za pierw-
sze miejsce, dwa za drugie miejsca i jeden za 
ogólny udział), po dwa medale dla każdej za-
wodniczki i niezliczone nagrody rzeczowe od 
sponsorów. 

Mistrzostwa Polski Mamusiek – Przemyśl 
2019 uważam za zakończone sukcesem. Dzię-
kujemy również kibicom, którzy w dużej gru-
pie przyjechali z nami i dzielnie dopingowali 
nasze zawodniczki przez dwa dni zmagań. 

seniorzy na orliki
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Dobiegła końca VIII edycja Wakacji z Historią – ogólnopolskiej akcji, 
która w tym roku odbywała się w Ossolinie. Jej rezultaty są imponują-
ce. Dzięki wysiłkowi kilkudziesięciu wolontariuszy z całego kraju uda-
ło się odsłonić i częściowo przebadać wszystkie zachowane fragmenty 
zamku Jerzego Ossolińskiego.

W 2017 i 2018 roku na terenie ruin zamku w Ossolinie kręcony był je-
den z odcinków serialu „Misja skarb”, emitowanego na antenie Fokus 
TV. Niejako pokłosiem „Misji skarb” stała się tegoroczna akcja „Wakacje 
z historią”. W sierpniu do Ossolina zjechali pasjonaci historii z całego 
kraju. Przez kilka dni porządkowali, oczyszczali i badali zamkowe ruiny. 
W efekcie tych działań, którym patronowali marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, starosta sandomierski i wójt gminy Klimontów, 
wzgórze zamkowe zostało niemal w stu procentach odsłonięte, dzięki 
czemu widać praktycznie wszystko, co pozostało jeszcze z dawnej re-
zydencji kanclerza Ossolińskiego.

wakacje z historią na zamku w ossolinie
– Nie spodziewałem się, że damy radę w tak krótkim czasie oczyścić całe 

plateau. Było tu naprawdę dużo dziko rosnącej roślinności. Sukcesem ca-
łej akcji jest silny, mam nadzieję sygnał, jaki wysłaliśmy do społeczności 
lokalnej i samorządu, że Ossolin posiada walory bycia sporej rangi atrak-
cją turystyczną, i że działania na rzecz zabytków oraz promocji nie muszą 
kosztować kroci. Zrobiliśmy pierwszy krok na drodze do zagospodarowa-
nia zamku jako pamiątki historycznej. Możemy teraz kontynuować prace. 
Po odsłonięciu powierzchni wzgórza zamkowego ukazały się niewidoczne 
dotąd relikty budowli. Dzięki temu istnieje możliwość rozpoczęcia zabie-
gów dokumentacyjnych. Jest to bardzo ważne, bo zamek nie posiada do tej 
pory wystarczającej dokumentacji konserwatorskiej, która jest niezbędna 
np. w celu zaprojektowania zabezpieczenia i adaptacji ruin. Dziś wiemy już, 
że wbrew powszechnej opinii, na zamku zachowały się znaczne fragment 
ścian, a niewykluczone, że częściowo także podziemia. Niespodzianką było 
odkrycie dobrze zachowanych murów północnej, najbardziej zniszczonej 
części obiektu – mówi Radosław Herman, archeolog ze Stowarzyszenia 
„Alchemia Czasu”, które było jednym z organizatorów akcji.

Wiktor Stusio, pomysłodawca „Wakacji z historią” dodaje, że pod-
czas prac na zamku udało się znaleźć wiele interesujących artefaktów.

– To m.in. denary jagiellońskie, ciekawy sygnet z monogramem, a także 
zapięcie księgi, która jak można domniemywać, była kiedyś częścią zam-
kowej biblioteki – zaznacza.

Przeprowadzone prace pozwoliły stwierdzić, że nieustannie postę-
puje proces niszczenia pozostałości renesansowego obiektu. – Po-
równanie tego co widać obecnie ze zdjęciami archiwalnymi pokazuje, że 
mury, szczególnie te opasujące zamek, uległy znacznej destrukcji. To bar-
dzo ważna informacja. Wskazuje na pilną konieczność zabezpieczenia 
wzgórza zamkowego i istniejących reliktów. W pierwszej kolejności na-
leżałoby przystąpić do pełnej inwentaryzacji zamku poprzez jego zeska-
nowanie. Trzeba to zrobić bezzwłocznie, zanim wzgórze porośnie nowa 
roślinność. Dokumentacja taka, jak już wspomniałem, jest niezbędna do 
dalszych działań, obojętnie czy miałyby to być badania archeologiczne 
czy prace zabezpieczające – dodaje Radosław Herman.

„Wakacje z Historią” w Ossolinie rozpoczęliśmy wspólnym, inte-
gracyjnym ogniskiem. Jego organizacja była możliwa dzięki wspar-
ciu sponsorów – Ani i Jarka Sobolewskich, Marka Bargla i Moniki Ci-
choń. Obecnością zaszczycili nas m.in. wójt gminy Klimontów Marek 
Goździewski, proboszcz parafii w Goźlicach, a także radni, członkowie 
zarządu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” oraz mieszkańcy 
okolicznych miejscowości.

Baza akcji znajdowała się na placu przy Szkole Podstawowej w Osso-
linie. Wolontariusze poza pracami na zamku, organizowali także zaba-
wy, quizy i konkursy dla najmłodszych, którzy mogli m.in. sami spraw-
dzić jak wygląda poszukiwanie skarbów.

Na zakończenie akcji zorganizowana została konferencja podsumo-
wująca dokonania jej uczestników. Zaprezentowany został również 
film prezentujący efekty przeprowadzonych prac. Inicjatorzy „Wakacji 
z Historią”, wspólnie z dyrektor Szkoły Podstawowej w Ossolinie Iwo-
ną Staszewską, sołtysem miejscowości Leszkiem Zającem i przedstawi-
cielami zarządu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, posadzili 
drzewko upamiętniające to wydarzenie.

Akcja „Wakacje z historią” była przedsięwzięciem wolontariackim. 
Mogła się odbyć dzięki wsparciu firm: Transfer Multisort Elektronik, 
Efekt – Sklep Poszukiwacz, CK-Czarny, Quest Metal Detectors, Tal-
comp Vintage, Sito, Rutus, Restyling oraz Archtech.

W imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” bardzo dzięku-
ję władzom samorządowym gminy za pomoc w organizacji wydarze-
nia. Dziękuję strażakom, a także naszym przyjaciołom, dzięki którym 
mogliśmy pokazać uczestnikom akcji to, co najciekawsze w okolicy: 
Zbyszkowi Zybale – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatow-
skiej, wójtowi Iwanisk Markowi Stańkowi, księdzu dyrektorowi An-
drzejowi Rusakowi, księdzu proboszczowi Henrykowi Hendzlowi, 
księdzu proboszczowi Ryszardowi Sałkowi, księdzu Jerzemu Burko-
wi z Koprzywnicy, księdzu Arturowi Traczewskiemu z Sulisławic, Mi-
chałowi i Andrzejowi Popielom z Kurowzęk oraz Tomaszowi Olszac-
kiemu i Piotrowi Walczakowi z Szydłowa.

rafał staszewski


