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Sylwester, 
który przejdzie 

do historii...
Wójt i Rada Gminy Klimontów

zapraszają mieszkańców Gminy
na historyczne spotkanie 

w noc sylwestrową 
na Rynku w Klimontowie

w programie:
23:00 – koncert zespołu „Pokolenia”
23:53 – Odczytanie aktu nadania Praw Miejskich oraz 

życzenia Burmistrza Miasta i  Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego

24:00 – Miejski pokaz fajerwerków
– Korowód w rytmie Poloneza wokół rynku
– Zabawa taneczna z zespołem „Pokolenia” oraz 

DJ „Gabsonem”

DoDatkowo:
• lampka szampana
• wzajemne życzenia
• noworoczne upominki
• poczęstunek gorącym Klimontowskim bigosem

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obf itości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, 
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Wójt, Rada Gminy oraz Pracownicy UG 

Koncert 
świąteczno-noworoczny

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
zaprasza

na „Pełen Ciepła i Radości”
i Miejski Koncert świąteczno-noworoczny
który odbędzie się 6.01.2020 r. (poniedziałek)

o godzinie 1900 w sali widowiskowej GOK

Świętokrzyska Pasterka 
w ossolinie

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, 
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Goźlicach 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
zapraszają 24 grudnia na uroczystą Pasterkę 

w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie

Program:
•	 inscenizacja bożonarodzeniowa, w trakcie której Trzej Królowie 

przyjadą na wielbłądach do szopki złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. 
Wcześniej zainscenizowana zostanie scena wizyty mędrców ze 
Wschodu w pałacu Heroda

•  o godz. 2300 uroczysta Msza św. z oprawa artystyczną przygotowaną 
przez Gminny Ośrodek Kultury oraz uczniów SPw Ossolinie

• o północy, dla uczczenia przyjścia na świat Zbawiciela, w niebo 
wystrzelone zostaną fajerwerki

Podczas Pasterki będzie miała miejsce promocja płyty 
z piosenkami świątecznymi, na której znalazł się również utwór 

„Święta noc”, nagrany dla potrzeb ossolińskiej uroczystości 
bożonarodzeniowej przez Cezarego Makiewicza i dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Ossolinie. Dostępne będą również okolicznościowe 
kalendarze i publikacja na temat dziejów Kaplicy Betlejemskiej.
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Województwa 

Świętokrzyskiego i Powiatu Sandomierskiego.
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W październiku oddano do użytkowania dwie drogi przebudowane ze środków budżetu Państwa:

Przekazanie, która odbyło się 23 listopada, poprzedziła msza św. 
w kościele parafialnym p.w. św. Jana Ewangelisty w Chobrzanach, od-
prawiona przez ks. dr Bogdana Króla. Po mszy uczestnicy zgromadzili 
się przed kościołem, gdzie rozpoczęto ceremonię przekazania nowego 
samochodu dla OSP Byszów.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonali: Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski na ręce Prezesa Zbigniewa Godzisza wraz ze 

 droga gminna nr 331041T Byszów – Węgrce Szlachec- •
kie od km 1+232 do km 2+222- uszkodzona w wyniku 
nawalnego deszczu w 2018 r. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 343 066,68 zł, w tym dofinansowanie z bu-
dżetu Państwa 274 453,00 zł, dofinansowanie z budże-
tu Gminy 68 613,68 zł.

 droga wewnętrzna nr ewid. dz. 383 w miejscowo- •
ści Krobielice od km 0+000 do km 0+175- uszkodzo-
na w wyniku nawalnego deszczu w 2018 r. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 55 116,30 zł, w tym dofinanso-
wanie z budżetu Państwa 44 093,00 zł, dofinansowa-
nie z budżetu Gminy 11 023,30 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie zakończyła prace budowlane przy 
budowie świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Operacja realizowana na pod-
stawie umowy o przyznaniu pomocy oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 
562), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalno-
ści gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

„Głęboka modernizacja enerGetyczna 

budynków użyteczności publicznej”

„rozwijanie i podnoszenie, jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez budowę świetlicy wiejskiej”

uroczystość przekazania jednostce osp byszów 
samochodu pożarniczeGo VolkswaGen transporter

strażakami z jednostki, w obecności radnej Haliny Aly Amer, której to-
warzyszyły panie z Koła Gospodyń.

Po symbolicznym przekazaniu kluczyków, nastąpiła prezentacja no-
wego pojazdu. Nowy samochód z jego wyposażeniem przyczyni się 
do podwyższenia gotowości operacyjnej jednostki, poprawi bezpie-
czeństwo strażaków, skuteczność w działaniu oraz niesieniu pomocy 
wszystkim, którzy tej pomocy oczekują.

Gmina Klimontów zakończyła prace budowlane przy budynku OSP 
w Klimontowie. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 
3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projek-
tów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej.

Przy budynku OSP w Klimontowie wykonano: docieplenie ścian ze-
wnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mineralną, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., mon-
taż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian, roboty 
naprawcze malarskie. Wartość tego zadania to 265 000,00 zł, w tym 
kwota dofinansowania ze środków EFRR: 153 988,36 zł. 

Ponadto w ramach zadania „Dofinansowanie remontu strażnicy/dach 
oraz remont garażu remizy/ w jednostce OSP Klimontów” wykonano re-
mont pokrycia dachowego – przy częściowym wsparciu finansowym 
gminy w wys. 18 000,00 zł.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Klimontowie  realizuje strategię, której celem jest zapewnienie ab-
solwentom jak najlepszego startu na europejskim rynku pracy. Pro-
jekt, w który weszliśmy, zakładał uczestnictwo 80 uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie kształcących się w techni-
kum, tj. na poziomie ponadgimnazjalnym.

Projektem objętych zostało 40 uczniów z Technikum Handlowego 
oraz 40 uczniów z Technikum Mechanicznego. Uczniowie uczestniczy-
li w czterech wyjazdach do niemieckiego miasteczka Schkeuditz, gdzie 
zostały dla nich zorganizowane 2-tygodniowe praktyki zawodowe.

Nadrzędnym celem projektu było nabycie kompetencji zawodowych 
przez 80 uczestników projektu do 31.08. 2019 r. Osiągnięte zostały cele 
operacyjne: udoskonalono  kompetencje językowe i kulturowe, które 
stanowią kompetencje kluczowe według zasad polityki unijnej, ukształ-
towano u uczniów kreatywne i mobilne postawy, uczniowie pozyska-
li nowe kwalifikacje zawodowe, zwiększono praktyczne umiejętności 
uczestników w celu podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy.

Realizacja projektu zakładała uzyskanie rezultatów twardych i mięk-
kich. Rezultaty twarde to:

odbycie stażu przez 80 uczestników; •
nabycie przez 80 uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodo- •
wego potwierdzonych Europass Mobilność, certyfikatem projektu 
i listem referencyjnym;
nabycie umiejętności językowych potwierdzonych Paszportem Ję- •
zykowym;
zrealizowanie przygotowania kulturowo-pedagogiczno-językowego. •
Do rezultatów miękkich zaliczymy:
poprawę umiejętności społecznych, zawodowych, kulturalnych i ję- •
zykowych przez 80 Uczestników m.in. przełamanie bariery języko-
wej w komunikowaniu się;
wzrost pewności siebie oraz samooceny Uczestników •
zachęcanie do mobilności; •
zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności podczas praktyk  •
zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy;
poznanie nowych metod pracy; •
zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europej- •
skim Rynku Pracy.
Dzięki uczestnictwu w programie i odbyciu dwutygodniowych 

praktyk uczestnicy podnieśli swoją pozycję zawodową i wzrosły ich 
potencjalne szanse na rynku pracy w kraju i za granicą.

praktyki zawodowe 
dla zsp w klimontowie

Projekt współfinansowany w 
ramach programu Unii Europejskiej 
„Erasmus+”

Pod koniec listopada w sandomierskim Zespole Szkół Gastrono-
micznych i Hotelarskich odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 
Dni Honorowego Krwiodawstwa. Osiemnastu krwiodawców, którzy 
na swoim koncie mają już 20 litrów i więcej oddanej krwi, otrzyma-
ło wyróżnienia ministerialne „Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni dla 
Zdrowia Narodu”. 

Wśród wyróżnionych krwiodawców znalazła się mieszkanka naszej 
gminy – Halina Kos, która ma swoim koncie ma już ponad 30 litrów 
oddanej krwi. 

dni 
honoroweGo 

krwiodawstwa

W listopadzie rozliczono projekt pn. „Poprawa wizerunku budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nasławice poprzez wy-
mianę dachu” w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obsza-
rów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej” finansowanego ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

Celem zadania było wykonanie pokrycia budynku wraz z wymianą 
orynnowania i wykonaniem podbitki. Tak wykonane zadanie podnio-
sło standard życia i zaspokoi potrzeby mieszkańców. Strażnica stała 
się wizytówką miejscowości Nasławice, a Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej otrzymała bardzo dobre warunki do realizacji swoich sta-
tutowych zadań.

Środki z budżetu województwa świętokrzyskiego to 12 122,00 zł, 
środki z budżetu gminy to 34 128,00 zł.

„Poprawa wizerunku budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w miejscowości Nasławice poprzez wymianę dachu”

W tym roku krwiodawcy zrzesze-
ni w sandomierskim oddziale Pol-
skiego Czerwonego Krzyża odda-
li 1 tysiąc 270 litrów krwi. To drugi 
wynik po Kielcach pod względem 
honorowego krwiodawstwa. Zbi-
gniew Majewski – prezes Oddziału 
Rejonowego Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Sandomierzu, w imie-
niu zarządu Polskiego Czerwone-
go Krzyża podziękował wszystkim 
krwiodawcom za wkład w ratowa-
nie życia i zdrowia oraz za ofiarność 
i gotowość niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi.
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KGW w Klimontowie powstało w grudniu 2018 r. i choć jest młodym kołem to odnosi sukcesy nie tylko na poziomie gminy, ale również powia-
tu i województwa. Tworzą go kobiety i mężczyźni mieszkający w tej pięknej i urokliwej miejscowości, jaką jest Klimontów. Pełni pasji, zaanga-
żowania i uporu przekuwają swe pomysły na sukcesy. Mówią, że największą nagrodą oraz głównym celem udziału w konkursach jest promocja 
Gminy Klimontów. Kultywują tradycje regionu, pielęgnują wartości rodzinne, budują nowe relacje społeczne. Dbają o to, aby kulinaria regional-
ne nie uległy zapomnieniu, bazują na doświadczeniu starszych koleżanek, które kiedyś prowadziły Koła Gospodyń Wiejskich.

sukcesy koła Gospodyń wiejskich z klimontowa

Ostatnimi sukcesami Koła było zajęcie l miejsca w plebiscycie Mi-
strzowie Agro 2019 w kategorii Kół Gospodyń Wiejskich. KGW z Kli-
montowa zdobyło tytuł Najlepszego Koła Gospodyń Wiejskich w powie-
cie sandomierskim. Nagrodę członkowie Koła odebrali 8 października 
na finałowej gali, która odbyła się w obiektach Targów Kielce. Współ-
organizatorem plebiscytu Mistrzowie Agro był Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego, patronatu honorowego udzielili: 
Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.  

Członkowie KGW z Klimontowa na galę przygotowali stoisko z cia-
stami i słodkościami promując w ten sposób Gminę Klimontów. Panie 
i panowie pięknie się prezentowali wzbudzając ogólny zachwyt swo-

imi strojami. Podczas gali Kołu towarzyszył Wójt Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski, dzięki któremu wyjazd mógł się odbyć – zagwaran-
tował on transport oraz pokrył koszty przygotowania stoiska. 

Na gali spotkali się członkowie najlepszych Kół z powiatu i woje-
wództwa, można było wymienić się doświadczeniem, podziwiać twór-
czość i kreatywność innych stowarzyszeń. Wiele znamienitych osób, 
którzy wspierają szerzenie kultury ludowej było obecnych na gali, nie 
sposób wymienić wszystkich, aby nikogo nie pominąć. KGW z Klimon-
towa w przyszłym roku na pewno kolejny raz weźmie udział w plebi-
scycie, ale tym razem zawalczy o etap ogólnopolski.

Kolejnym sukcesem było przygotowanie najlepszego deseru w kon-
kursie „Słodkie Smaki Regionów” zorganizowanym przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydarzenie miało miejsce 24 września 
podczas trwania Kongresu „Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” – 
także w obiektach Targów Kielce. Wspomniany program jest wspólną 
inicjatywą Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwo-
ju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania odbył 
się cykl wykładów, w których udział wzięły panie z wielu kół gospodyń 
wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Do konkursu, którego celem było przygotowanie deseru regional-
nego zgłosiło się 19 kół z całego województwa. Zwyciężyło KGW z Kli-
montowa, którego ciasto „Cappuccino” okazało się bezkonkurencyjne. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował specjalne nagrody, 
a dodatkową atrakcją wydarzenia był występ KGW Gorzyczany oraz po-
kaz kulinarny przeprowadzony przez profesjonalnych kucharzy. Człon-
kowie KGW z Klimontowa zapowiadają kontynuowanie dobrej passy 
i czekają na nowe wyzwania. W grudniu Koło zaprasza na Kiermasz Bo-
żonarodzeniowy z rękodziełem oraz kulinariami.

M.C.

Wierzymy, że wizyta w bibliotece może 
być początkiem wspaniałej przygody na 
całe życie, a wspólne czytanie książek w ro-
dzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziec-
ka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzica-
mi. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i 
rozwija program prowadzony od 2017 roku. 
Kampania „Mała książka – wielki człowiek”, 
organizowana przez Instytut Książki, to dla 

mała książka – wielki człowiek
dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata 
literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, 
to także okazja do odwiedzenia biblioteki i 
zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać 
tam jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to na-
tomiast możliwość na pozyskanie nowych i 
wiernych czytelników.

W starannie dobranym zestawie utworów 
wybitnych polskich poetów i pisarzy dzie-

cięcych znajdują się zarówno pozycje kla-
syczne, jak i współczesne. Całość została 
wzbogacona znakomitymi ilustracjami ar-
tysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem, potwierdza-
jącym jego czytelnicze zainteresowania. W 
wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzi-
ce i opiekunowie – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przy-
pomni o nieocenionej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o korzyściach wynika-
jących z częstego odwiedzania biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimonto-
wie wręczyła 76 wyprawek małym czytelni-
kom. Akcja cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem, ostatnie wyprawki czytelnicze 
czekają na swój odbiór – zatem serdecznie 
zapraszamy.

Informacje o projekcie pochodzą z Informacji prasowej
 Instytutu Książki
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W Porcie Kultury w Sandomierzu odbył się 
1 października Wielki Świętokrzyski Quiz 
Historyczny „Gramy dla Niepodległej”. Skie-
rowany był on do uczniów klas siódmych 
i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Celem quizu, 
zorganizowanego przez wojewodę Agatę 
Wojtyszek, było zwiększenie świadomości 
obywatelskiej i historycznej młodych Pola-
ków, ukazanie pozytywnych aspektów człon-
kostwa Polski w UE, rozwijanie postaw oby-
watelskich i patriotycznych oraz budowanie 
szacunku i poczucia dumy wobec dorob-
ku minionych pokoleń. W rywalizacji wzięło 
udział 29 drużyn. 

Liceum Ogólnokształcące im. św. Urszu-
li Ledóchowskiej w Klimontowie reprezen-
towali uczniowie: Grzegorz Kos, Kacper Ku-
bik oraz Filip Nawrocki, opiekunem była 
p. Barbara Bień. Uczestnicy mieli za zada-
nie odpowiedzieć na 30 pytań dotyczących 
drogi Polski do niepodległości oraz 15 do-
tyczących Polski w Unii Europejskiej.  W su-
mie na 45 pytań uczniowie odpowiadali dru-
żynowo poprzez używanie odpowiednich 
przycisków na pilocie i mieszcząc się w wy-
znaczonym czasie. Dla uczniów quiz prze-
prowadzony w technice multimedialnej był 
ciekawą formą sprawdzenia swojej wiedzy 
i umiejętności. 

Drużyna z LO w Klimontowie zajęła 2 miej-
sce i tym samym uzyskała kwalifikacje do fi-
nału, który odbył się w Kielcach. Oprócz 
kwalifikacji uczniowie otrzymali nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego 
i gier planszowych.

* * *
Finał Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu 

Historycznego „Gramy dla Niepodległej” 
odbył się 9 października w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Wzię-
ło w nim udział 39 drużyn – po 3 z 13 elimi-
nacji powiatowych – w tym reprezentująca 
powiat sandomierski drużyna LO w Klimon-
towie (w zwycięskim składzie z etapu powia-
towego).

Forma zmagań była taka sama jak pod-
czas eliminacji powiatowych: uczniowie od-
powiadali na 45 pytań – 30 dotyczyło od-
zyskania niepodległości przez Polskę a 15 
dotyczyło członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej. 

Drużyna z Klimontowa zajęła bardzo wy-
sokie, bo 4 miejsce. Oczywiście pozostał nie-
dosyt, ponieważ do trzeciego miejsca brakło 
tylko jednego punktu, a do pierwszego tyl-
ko trzech... Był to jednak ogromny sukces re-
aktywowanego na nowych zasadach liceum, 
w pierwszy takim konkursie o zasięgu woje-
wódzkim. Uczniowie czując niedosyt, zobo-
wiązali się do poprawy wyniku za rok. 

Oczywiście sukces zawdzięczamy rów-
nież przychylności Wójta Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego, który umożliwił 
uczniom dojazd na konkurs, za co serdecz-
nie dziękujemy.

sukcesy uczniów lo im. św. urszuli ledóchowskiej
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W restauracji Cykada odbyły się 28 listopada Andrzejki Kół Gospo-
dyń Wiejskich z Gminy Klimontów. Spotkanie rozpoczęło się powita-
niem wszystkich przybyłych gości przez Przewodniczącą Janinę Luzak 
oraz Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego. Dzięki Wójtowi 
goście mogli bawić się wraz z zespołem Pokolenia, którego repertuar 
wyjątkowo przypadł do gustu uczestnikom imprezy. Zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych. Członkowie Kół nie tylko dobrze gotują, 
tworzą piękne rękodzieła, ale potrafią się także świetnie razem bawić.

andrzejkowe spotkanie

Listopad jest miesiącem zarówno zadumy, jak i radości, ponieważ 
oprócz dat 1 XI jest również 11 XI i 30 XI. Tradycję i pamięć historycz-
ną należy przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo jest jak gdyby 
łącznikiem między przeszłością a teraźniejszością, dlatego w budynku 
świetlico-remizy w Pokrzywiance 24 listopada odbyło się „Wiejskie an-
drzejkowe międzypokoleniowe spotkanie integracyjne” przygotowa-
ne przez przedstawicieli: KGW, OSP i RS. 

W spotkaniu tym udział wzięli mieszkańcy sołectwa, a także przy-
byli na tę uroczystość goście, m.in: wójt Marek Goździewski z żoną 
Agatą, wicewójt Edward Przytuła z żoną Danutą, wicemarszałek woj. 
świętokrzyskiego Marek Jońca, kierownik ARiMR i radny powiato-
wy Waldemar Maruszczak, przewodniczący Rady Gminy Robert Or-
łowski wraz z radnymi i sołtysami Gminy Klimontów, przewodniczący 
GKRPA Czesław Fijałkowski wraz z członkami komisji, doktor Ewa Ba-
ran-Mrozowska z mężem Bogusławem, radna Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej Agnieszka Frańczak, inspektor UG ds. OSP Małgorzata Ko-
zieł-Karbownik i inni. 

Po części artystycznej, w której uczestnicy recytowali wiersze i śpie-
wali pieśni (Weronika Baran, Jakub Bieniek, Bartłomiej Ciach, Bar-
tosz Goździewski, Oliwia Górska, Julia Kawińska, Patryk Kawiński, 
Patrycja Luzak, Gabriela Morawska, Aleksandra Nowak, Kamil No-
wak, Bartosz Śledź, Stanisława Morawska), głos zabrali zaproszeni 
goście, a skromne nagrody książkowe dzieciom i młodzieży wręczy-
li wójt Marek Goździewski i wicemarszałek Marek Jońca. Ponadto 
„władze wiejskie” przygotowały pamiątkowe dyplomy dla osób od lat 
wspierających sołectwo Pokrzywianka, a otrzymali je m.in: wójt Ma-
rek Goździewski, wicewójt Edward Przytuła, wicemarszałek Marek 
Jońca, inspektor UG do spraw OSP Małgorzata Kozieł-Karbownik, in-
spektor UG do spraw promocji i KGW Danuta Potocka, przedstawiciel 
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Agnieszka Frańczak oraz w przeszło-
ści długoletni inspektor Cukrowni Ropczyce, radna Gminy Klimontów, 
przewodnicząca RS i mieszkanka Pokrzywianki Bożena Zybała.

Po części oficjalnej nastąpiły gry, zabawy, wróżby prowadzone przez 
Tomasza i Daniela Ferensów, a wszyscy uczestnicy spotkania degusto-
wali potrawy, sałatki, placki i torty przygotowane przez panie z KGW i jej 
przewodniczącą Kazimierę Gawron, a gdy już były „pełne żołądki” uczest-
nicy „od najmłodszych do najstarszych” bawili się przy dźwiękach muzyki.

Reasumując – chcemy podziękować za pomoc i wsparcie: wójtowi 
Markowi Goździewskiemu, wicewójtowi Edwardowi Przytule, prze-
wodniczącemu Rady Gminy Robertowi Orłowskiemu, wiceprzewod-
niczącemu Rady Gminy Grzegorzowi Gwizdoniowi, wicemarszałkowi 
woj. świętokrzyskiego Markowi Jońcy, radnemu powiatowemu i kie-
rownikowi  ARiMR Waldemarowi Maruszczakowi, przewodniczącemu 
GKRPA Czesławowi Fijałkowskiemu i członkom komisji, pracownikom 
UG – Danucie Potockiej, Sylwii Burczyńskiej, Małgorzacie Kozieł-Kar-
bownik; pracownikom GOK –u – dyr. Marcinowi Śledziowi, Tomaszo-
wi Ferensowi, Danielowi Ferensowi. W przygotowanie tej uroczysto-
ści aktywnie zaangażowali się także: Krzysztofa Chmielewska, Roman 
Kołacz, Tomasz Luzak, Grzegorz Nowak, Paweł Kubik, Andrzej Goź-
dziewski, Marian Witaszek, Stefan Papka, Marcin Adamczak, Ks. Pro-
boszcz Zbigniew Kuras, Piotr Lipiec, Andrzej Pyszczek, Kazimiera 
Gawron, Jerzy Banaszewski, Tadeusz Bajur oraz panie i panowie z Po-
krzywianki – którym również należą się słowa podziękowania.

OrganizatOrzy

wiejskie andrzejkowe międzypokoleniowe 
spotkanie inteGracyjne
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Rosamond

W Dniu Imienin
Koledze Andrzejowi Grosickiemu

Klimontów 14-07-2019 r

ZAleW
Andrzeja dręczą egipskie dreszcze,
Że Bartek łowi ościste leszcze.
Stachu się złości bo nie ma wędki, 
Andrzej jak zawsze zwinny i prędki.

Żyłka się plącze, gryzą komary,
Mariusz! Dla szpanu włóż okulary.
Amury duże niczym rekiny-
Na spinning biorą ładne dziewczyny.

Pani Halinka – kucharka miła, 
Barszczyk z koperkiem nam przyrządziła.
„Panie Andrzeju, może dokładka?
Niech Pan głód wielki szczupakiem zatka.”

Nad Koprzywianką mgła srebrna płynie-
Andrzeja szczęście w życiu nie minie.
Jest romantykiem, Klimontów ceni,
Jego tęsknota w miłość się zmieni.

Naprawdę piękne mamy wspomnienia,
„Nie mówię żegnaj lecz do widzenia”.
Zalew prześliczny, a krajobrazy - 
Jak Chełmońskiego cudne obrazy.

W kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie 
odbył się 9 listopada koncert „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta w wykonaniu orkiestry radiowej oraz krakowskiego chóru „Ka-
non” pod dyrekcją Ryszarda Źróbka. 

Wśród gości obecni byli m.in. bp Krzysztof Nitkiewicz, bp pomoc-
niczy senior Edward Frankowski, samorządowcy oraz sponsorzy kon-
certu. Na zakończenie chór, orkiestra oraz wszyscy obecni nawiązując 
do Święta Niepodległości wykonali pieśń „Boże, coś Polskę”. 

Po koncercie odbyła się kwesta na rzecz remontu kościoła rektoral-
nego Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka oraz budynków klasztor-
nych. W koncercie wzięło udział ok. 400 osób. 

koncert

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Klimontowie Barbara Bil-
ska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klimontów Anny Sobolew-
skiej podpisała 5 grudnia br. umowę o dofinansowanie przedmio-
towego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 
lat objętych edukacją przedszkolną na terenie gminy Klimontów oraz 
rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności wśród dzieci w wieku 
3-5 lat w okresie lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r. 

Projekt zakłada utworzenie jednego nowego oddziału przedszkol-
nego w funkcjonującym przedszkolu w Klimontowie przy ul. Szkol-
nej 1 oraz finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc. Dzięki wsparciu przedszkolaków w ramach projektu wzrośnie, 
jakość procesu edukacyjnego dzieci przedszkolnych, nastąpi wzrost 
umiejętności dzieci oraz zniwelowanie deficytów. Realizacja dodat-
kowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunko-
wanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 
Zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania 
OWP i będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzie-
ci objętych wsparciem. Projekt zakłada rozszerzenie oferty placówki 
o zajęcia dodatkowe.

Całkowita wartość projektu: 463 687,50 zł, kwota dofinansowania 
393 187,50 zł.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„klimontowskie 
przedszkolaki”

KGW z Klimontowa przygotowało piękne ozdoby świąteczne, które 
można kupić w każdą sobotę i niedzielę grudnia na kiermaszu. Ozdoby 
przygotowane przez panie i panów z Koła, są piękne i wyjątkowe, każ-
da jest inna i przygotowana z niezwykłą starannością. Oprócz ozdób 
świątecznych można zakupić również pierniczki przygotowane w tra-
dycyjny sposób, zapakowane w piękne i gustowne pudełeczka w sam 
raz na prezent. Fundusze że sprzedaży ozdób zostaną przeznaczone 
na zakup naczyń dla KGW. Zapraszamy.

kiermasz kGw
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Społeczeństwo Ziemi Klimontowskiej 
upamiętniło 11-go listopada odzyskanie 
wolności w 1918 r. po 123 latach zaborów. 
Na zaproszenie Wójta Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego w tegorocznych 
obchodach uczestniczyli m.in.: Marek Kwi-
tek – Poseł na Sejm RP, Marek Jońca – Czło-
nek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego, Krzysztof Szatan – Radny Miasta 
Sandomierza, Adam Przybylski – Radny Po-
wiatu Sandomierskiego, Robert Orłowski 
– Przewodniczący Rady Gminy Klimontów 
wraz z Radnymi oraz Waldemar Marusz-
czak – kierownik biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Sandomierzu. 

Obchody 101 rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę rozpoczęły się 
od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny 
w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił 
ks. Mateusz Woszczyna, wikariusz klimon-
towskiej parafii. W nabożeństwie uczest-
niczyły poczty sztandarowe ze szkół, par-
tii politycznych, straży pożarnych. Po Mszy 
św. uczestnicy przemaszerowali pod pomni-
ki: Powstańców Styczniowych, płk. Antonie-
go Wiktorowskiego i Walczących o Wolność 
w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz 
wojewódzkich, i gminnych, szkół, instytucji, 
partii politycznych złożyły wiązanki kwia-
tów i wieńce. 

Po występie przygotowanym przez 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie, 
który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie uczestnicy obchodów udali 
się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsud-
skiego w Górach Pęchowskich. Po przywi-
taniu przybyłych Gości przez Wójta Gminy 
Klimontów Marka Goździewskiego oraz po 
odśpiewaniu Hymnu Państwowego modli-
twę w intencji poległych w walkach o Nie-
podległość Polski poprowadził ks. wikariusz 
Mateusz Woszczyna. Następnie zgromadze-
ni wysłuchali okolicznościowych przemó-
wień Marka Goździewskiego, Marka Kwit-
ka oraz Marka Jońcy. Po przemówieniach 
licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach 
werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsud-
skiego poległych w Bitwie pod Konarami. 

Uroczystość zakończyła się koncertem 
pieśni legionowych w wykonaniu zespołu 
Wiarus Po zakończeniu części oficjalnej ob-
chodów Święta Niepodległości wszyscy ze-
brani mogli się poczęstować gorąca gro-
chówką.

rocznicowe obchody
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Uczniowie z klas sportowych PSP w Klimontowie wzięli udział 8 paź-
dziernika w wyjeździe na krytą pływalnię „Rawszczyzna” do Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Uczniowie dzięki wyjazdowi mogli podnosić swoją 
sprawność fizyczną, uczyli się pływać oraz aktywnie spędzili czas po-
przez różne gry i zabawy w wodzie.

Kacper Nowakowski – uczeń klasy sportowej został powołany do 
kadry województwa świętokrzyskiego w piłce nożnej chłopców rocz-
nik 2008. 

Uczestniczył już w 4-dniowym zgrupowaniu w Szalowej koło Nowe-
go Sącza, rozgrywając mecze z takimi drużynami jak: Hutnik Kraków, 
Sandencja Nowy Sącz, Limanovia Limanowa, MOSiR Mińsk Mazowiecki, 
Kolejarz Stróże, Stal Mielec, Rekord Bielsko Biała i wiele innych,  zajmu-
jąc bardzo wysokie 4 miejsce. W kadrze znaleźli się najbardziej uzdolni 
piłkarsko chłopcy z całego województwa. 

Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów sportowych na tak wyso-
kim poziomie.

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbył się 9 listopa-
da br. VII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w 3 kategoriach – chłop-
ców i dziewcząt ze szkół podstawowych, chłopców i dziewcząt ze szkół 
gimnazjalnych oraz Open – od 17 roku życia wzwyż.

Uczestnikami turnieju byli zawodnicy, którzy zapisali się w dniu za-
wodów do swoich kategorii wiekowych oraz rozlosowali miejsca kolej-
nych gier, zaś zawody rozegrane zostały w systemie „pucharowym” do 
trzech wygranych setów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
systemem rosyjskim – do dwóch przegranych dla starszej grupy za-
wodników. Do turnieju zgłosiło się około 50 zawodników i zawodni-
czek z terenu województwa świętokrzyskiego.

Naszą gminę reprezentowała SP Nawodzice oraz sześcioro uczniów 
SP z Niedźwic, trenujących pod okiem Szczepana Ewiaka. Nasza mło-
dzież, jako jedyna w całym turnieju wywalczyła aż 11 miejsc na podium 
(na 12 możliwych) i to aż w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłopców 
ze szkół podstawowych. 

O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów i wysokim poziomie gry 
świadczy fakt, iż trójka uczennic z SP w Nawodzicach już następnego 
dnia wzięła  udział w XI Turnieju w Tenisie Stołowym z okazji 101 lat Od-
zyskania Niepodległości.

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego rozegrany został 10 listopada 
w hali sportowej MOSiR w Sandomierzu. Organizatorami byli  Klub Te-
nisa Stołowego „Sandomierz” oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu. Patronat Honorowy nad Turniejem objęli: Burmistrz 
Miasta Sandomierza Marcin Marzec oraz Starosta Sandomierski Mar-
cin Piwnik, a patronat medialny zapowniało Radio Leliwa oraz STV – TV 
Sandomierz.

Turniej dedykowany był dla zawodników klubowych – zgłosiło się do 
niego około 70 zawodników i zawodniczek z całego kraju, m.in. z Tar-
nobrzega, Nowej Dęby, Stalowej Woli, Szydłowa i Sandomierza. I tu 
również SP z Nawodzic nie zawiodła. Dziewczęta zajęły drugie – Mar-
ta Bieniek oraz trzecie miejsce – Natalia Orłowska, zaś Anna Malczyk 
dostała nagrodę dla najmłodszej zawodniczki, i również zajęła wyso-
kie – bo piąte miejsce w tak prestiżowym turnieju. Za wygraną w tych 
dwóch turniejach  dzieci otrzymały puchary oraz wartościowe nagro-
dy rzeczowe, 

Trener zwycięskiej drużyny Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja SP w Na-
wodzicach składają podziękowania Wójtowi Markowi Goździewskie-
mu oraz Arturowi Szamańskiemu za udostępnienie busa i dowóz 
dzieci na miejsce zawodów. 

Trener życzy także dalszych sukcesów młodym sportowcom i dzię-
kuje im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące 
ich do zawodów sportowych. Gratulujemy zwycięzcom z Nawodzic 
i Niedźwic i życzymy wysokiego miejsca w dalszych turniejach spor-
towych.

Opis i zdjęcia z turniejów dostępne są na stronie internetowej OSiR 
Staszów oraz KTS Sandomierz, jak również na Facebooku trenera Szcze-
pana Ewiaka.

podwójne zwycięstwa na mistrzostwach tenisa stołoweGo

kacper nowakowski 
w kadrze 

wojewódzkiej

kolejny wyjazd 
na krytą pływalnię
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sp nawodzice wicemistrzem powiatu

V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru Podomini-
kańskiego w Klimontowie został rozegrany w czwartek, 24 paździer-
nika. Miejscem rozgrywek była sala sportowa w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klimontowie. Turniej był skierowany do dzieci 
i młodzieży wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Klimon-
tów, wzięli w nim również udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Klimontowie oraz zawodniczka szkoły specjalnej przy Funda-
cji Szlachetne Anioły.

Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” 
i grono życzliwych osób, bez których trudno byłoby zrealizować oma-
wiane wydarzenie sportowe.

W hali sportowej SP w Niedźwicach odbył się 4 listopada powia-
towy turniej badmintona w grze indywidualnej chłopców i dziewcząt 
z okazji „100 turniejów na 100– lecie niepodległości”. Zawody były ro-
zgrywane systemem rozgrywek rocznik 2007 i młodsi. 

V turniej o puchar rektora klasztoru
Proboszcz Parafii Klimontów ks. Henryk Henzel  o godz. 900 rozpo-

czął spotkanie wspólną modlitwą, następnie po powitaniu wszystkich 
i wyjaśnieniu jego celu, ogłosił otwarcie imprezy sportowej. Rozpoczę-
cie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o ko-
lejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach. W turnieju udział 
wzięło blisko 100 uczniów ze wszystkich zaproszonych szkół Gminy Kli-
montów, a sędziami przy poszczególnych stołach była młodzież z ZSP 
w Klimontowie. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 3 stoły do teni-
sa stołowego. W każdej z grup zawodników do końca toczyły się zacię-
te rozgrywki o zwycięstwo w turnieju 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 za-
obserwować duże zaangażowanie zawodników – co bardzo cieszy-
ło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play. 
Zawody rozegrano systemem turniejowym według przepisów PZTS. 
Ustalono także, że ostatecznymi decyzjami będą decyzje sędziego 
głównego obecnego przy każdym ze stołów.

Klasyfikacja końcowa: Puchar Rektora Klasztoru zdobyła Szkoła 
Podstawowa w Nawodzicach, w której nauczycielem jest Szczepan 
Ewiak. Szkoła z Nawodzic aż ośmiokrotnie stawała na podium wygry-
wając cały turniej już piąty raz z rzędu. Za zajęcie I, II, III miejsca ucznio-
wie otrzymali statuetki, wszyscy pozostali medale. Były także dyplomy 
dla każdej szkoły za udział w Turnieju. Organizatorzy przygotowali po-
częstunek dla zawodników, zaproszonych gości, opiekunów, nauczy-
cieli. W imprezie wzięło udział około 100 osób.

Życzymy dalszych sukcesów dzieciom i młodzieży szkolnej z naszej 
gminy, gratulujemy zwycięskiej szkole z Nawodzic i z niecierpliwością 
czekamy na następne zmagania sportowe w tej wspaniałej dyscypli-
nie, jaką bez wątpliwości jest tenis stołowy, gdyż łączy, uczy, bawi i wy-
chowuje nasze dzieci i młodzież. 

W turnieju wzięło udział 27 najlepszych chłopców i dziewcząt ze szkół 
powiatu sandomierskiego – m.in.: z Niedźwic, Nawodzic, Kleczanowa, 
Klimontowa oraz szkoły podstawowej im. Małego Księcia z Tarnobrze-
ga – zaś zawody rozegrane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Naszą gminę reprezentowały SP z Nawodzic i Klimontowa.

Wicemistrzynią turnieju w badmintonie została Anna Malczyk z SP 
Nawodzice, a druga zawodniczka :Emilia Szemraj zajęła 5 miejsce. Bar-
dzo dobrze wypadła również dwójka chłopców z Nawodzic, którzy 
zajęli kolejno czwarte miejsce – Bartosz Wąsik oraz piąte miejsce – 
Jakub Kucharczyk. Dzięki tak wysokim lokatom zarówno chłopców 
jak i dziewcząt SP Nawodzice zajęła ostatecznie drugie miejsce w kla-
syfikacji generalnej szkół uczestniczących w turnieju. 

Sukcesem zakończył się także występ uczniów PSP w Klimontowie 
w składzie: Amelia Kończak – która zajęła IV miejsce, Małgorzata Char-
szlak – VI miejsce, Alina Wiatrowska – VII miejsce oraz Jakub Kończak, 
Michał Bajak oraz Kacper Nowakowski.

Klasyfikacja szkół: 1 m. – SP Niedźwice; 2 m. – Sp Nawodzice; 3 m. – 
SP Tarnobrzeg; 4 m. – SP Klimontów; 5 m. – SP Kleczanów.

Za wygraną w turnieju powiatowym badmintonie dzieci otrzymały 
pamiątkowe medale, puchary, statuetki oraz dyplomy, w tym miejs-
cu trener SP Nawodzice Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja składają gratu-
lacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla organizatorów turnieju 
w badmintonie ze szkoły w Niedźwicach za bardzo sprawną organi-
zacje turnieju.

Życzymy dalszych sukcesów młodym sportowcom i dziękuje im za 
ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące ich do zawo-
dów sportowych. Gratulujemy dzieciom z Nawodzic oraz ich trenerowi 
i życzymy wysokiego miejsca w dalszych turniejach sportowych..

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne na facebooku tre-
nera Szczepana Ewiaka.
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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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powiatowy  turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku
 Na stadionie w Sandomierzu odbyły się 17 października powiatowe eliminacje do XX Fina-

łu Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, któ-
ry odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w Nowinach koło Kielc. Uczniowie naszej szkoły 
wygrywając eliminacje gminne przystąpili do turnieju powiatowego. Naszą szkołę reprezen-
towały trzy drużyny: PSP I Klimontów, PSP II Klimontów i PSP UKS Klimontów. Najbliżej awan-
su do finału wojewódzkiego była drużyna PSP I Klimontów, która przegrała jeden mecz ze SP 
nr 3 w Sandomierzu. 

Turniej rozgrywany był systemem grupowym, wystąpiło 12 drużyn z powiatu sandomier-
skiego, które zajęły kolejno miejsca: 1. Niewidzialni Samborzec; 2. SP nr 3 Sandomierz; 3. SP nr 4 
Sandomierz; 4. SP Zawichost; 5. SP nr 1 Sandomierz; 6. Szlachetni Czyżów Szlachecki; 7. SP Śmie-
chowice; 8. ZPO Koprzywnica; 9. SP Daromin; 10. PSP II  Klimontów; 11. PSP I Klimontów; 12. PSP 
UKS Klimontów.

Gratulujemy udziału w turnieju  i życzymy dalszych sukcesów.

Uczennice klasy sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie wzięły udział w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Turnieju Unihokeja dziew-
cząt szkół podstawowych – rocznik 2007 i młodsi. Turniej został rozegrany 4 grudnia na hali 
w Niedźwicach i wzięło w nim udział 7 drużyn z województwa świętokrzyskiego: SP Niedźwi-
ce, SP Nawodzice, SP 1 Sandomierz, SP Rytwiany, SP Zrębin, SP Mostki, SP Klimontów. Turniej 
rozgrywany był systemem grupowym. Dziewczęta z Klimontowa trafiły do grupy B wygrywa-
jąc grupę uzyskując 6 pkt przechodząc do półfinału turnieju. W zaciętym pojedynku półfinało-
wym pokonały SP Zrębin 2:1 przechodząc do finału rozgrywek. W finale turnieju spotkały się ze 
SP z Nawodzic , gdzie po regulaminowym czasie gry wynik końcowy był 0:0. Zgodnie z przepi-
sami gry została przeprowadzona dogrywka, gdzie drużyna dziewcząt z Klimontowa pokona-
ła SP Nawodzice 2:0. 

Drużynę z Klimontowa reprezentowały dziewczęta w składzie: Amelia Kończak, Aleksandra 
Adamczyk, Aleksandra Polit, Kornelia Dudek, Małgorzata Charszlak, Wiktoria Kochanek, 
Alina Wiatrowska, Julia Kaczmarczyk, Julia Irek oraz Karolina Bernat. Trenerami i opiekuna-
mi klasy sportowej są Paweł Saniawa oraz Krzysztof Dywan. Dziewczęta ze SP w Klimontowie 
okazały się najlepszą drużyną w województwie świętokrzyskim.

Dziewczętom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

sp klimontów mistrzem województwa w „unihokeju”
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rekordowa kwesta w Goźlicach
Na cmentarzu parafialnym w Goźlicach po raz ósmy przeprowadzo-

na została 1-3 listopada br. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych 
nagrobków, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin”. W akcję zbierania datków do puszek zaangażowanych 
było blisko stu wolontariuszy. Kwestowali uczniowie i nauczyciele ze 
szkół w Lipniku, Goźlicach i Ossolinie, strażacy z Goźlic, Ossolina i Wil-
kowic, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Usarzowie, Chóru Pa-
rafialnego, Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, a także wiele 
osób prywatnych. Podczas kwesty zebrano rekordową kwotę 7 005,08 
zł i 5 koron szwedzkich. Pieniądze te, wraz z środkami zgromadzony-
mi w latach ubiegłych, pozwolą wiosną rozpocząć remont nagrobka 
Teofila Pawlickiego z 1874 roku. Koszt jego odnowienia oszacowany 
został na blisko 19 tys. zł. 

Goźlicki cmentarz jest jednym z najstarszych na Sandomierszczyź-
nie. Znajduje się tutaj ponad 50 zabytkowych nagrobków, niektóre 
jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku. 17 najcenniejszych objętych zo-
stało ochroną konserwatorską.  Wiele z nich wymaga pilnej interwen-
cji konserwatorskiej. W tej grupie jest m.in. pomnik nagrobny rodziny 
Ossolińskich, składający się z części starszej, XIX–wiecznej i młodszej, 
dobudowanej w początkach XX wieku. W ubiegłym roku  runął krzyż 
wieńczący starszą część nagrobka. Coraz mniej czytelne stają się także 
napisy upamiętniające pochowanych tu Feliksa i Walerię Ossolińskich, 
którym hrabia Wiktor Ossolińskich, nie mający męskiego potomka 
ostatni przedstawiciel arystokratycznej linii rodu, zapisał w testamen-
cie Ossolin, a więc miejsce z którego wywodzą się korzenie tej słyn-
nej familii. 

Wartość dotychczasowych prac związanych z odnową pomników, 
wykonanych z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” 
w ciągu minionych lat, przekroczyła 60 tys. złotych. Jako pierwszy od-
nowiony został, najstarszy spośród zachowanych na cmentarzu, nagro-
bek Jerzego Dobrzańskiego, dawnego dziedzica Sternalic, zmarłego 
w 1836 roku. Ponadto przeprowadzona została renowacja pomników 
nagrobnych: Elżbiety Synowskiej (1840 rok), Joanny Gadomskiej (1858 
rok) oraz Feliksa Zarodzińskiego (1892 rok). Ten ostatni nagrobek – wy-
konany z żelaza i żeliwa – udało się wyremontować dzięki pomocy fir-
my „Agroremont” z Faliszowic. 

rafał StaSzewSki


