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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

zapraszamy
do

klimontowa

jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2017 r.

program imprez na ostatniej stronie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się 28 czerwca 2017 r. XXXVIII 
sesja Rady Gminy w Klimontowie. Była to sesja absolutoryjna. Rada Gminy uchwałą 
Nr XXXVIII/269/17 jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy Klimontów za 2016 r. i z tego tytułu udzieliła jedno-
głośnie Wójtowi Gminy absolutorium uchwałą Nr XXXVIII/270/17.

Rada zatwierdziła także również sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz sprawozdania finansowe Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Klimontowie(uchwała Nr XXXXVIII/267/17) i Gminnego Ośrodka 
Kultury (uchwała Nr XXXVIII/268/17).

Wójt z absolutorium

Podaruj dzieciom Wakacje

Nasza relacja z tej imprezy na stronie 4.

Na Stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 9 lipca br. XXII edycja imprezy pn. Po-
daruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski , który – po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich zawod-
ników oraz sędziów – oficjalnie otworzył Wakacyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Pił-
ce Nożnej o „Puchar Dziecka”.
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informuje

W nawiązaniu do przeprowadzonych spo-
tkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy 
Klimontów, dotyczących „Odnawialnych Źró-
deł Energii w Gminie Klimontów” – możliwo-
ści i zasad skorzystania z dofinansowania do 
inwestycji związanych z budową infrastruktu-
ry mającej na celu produkcję energii elektrycz-
nej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. 
m.in. instalacje wykorzystujące energię słoń-
ca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy 
ciepła, biomasa itp., 

informujemy 
o możliwości wykonania audytu 

energetycznego dla budynków 
jednorodzinnych. 

Mieszkańcy gminy opłacają wykonanie au-
dytu we własnym zakresie bezpośrednio Wy-
konawcy, koszt wykonania audytu wynosi 
70,00 zł netto.

O dofinansowanie przedmiotowego pro-
jektu Gmina Klimontów wystąpi w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, 
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja ener-
gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Program ten daje możliwości uzyskania 
bezzwrotnego dofinasowania (do 60%) do 
kosztów związanych z budową/przebudo-
wą infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicz-
nych, dzięki którym możliwa jest produkcja 
prądu elektrycznego na potrzeby własne go-
spodarstwa.

Informacji udzielają:
•	 Urząd	Gminy	w	Klimontowie	

– tel. 15 866 11 00, 866 10 06 wew. 14
•	 VOLTIKA	sp. z o.o. ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków 

– tel. 575 800 105

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Klimontów otrzy-
mała Promesę w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinan-
sowanie zadań pn.:

•	 Remont	drogi	gminnej	nr	ewid.	dz.	27,	66	Gra-
bina	II	–	348	mb;

•	 Remont	drogi	gminnej	w	m.	Pęchów	nr	ewid.	
dz.	96,	110	–	720	mb.

Wysokość dotacji na w/w przedsięwzięcie wynosić 
będzie 270 000,00 zł.

* * *
Wójt Gminy Klimontów pragnie poinformować, 

iż w dniu 27.07.2017r. Gmina Klimontów zawarła trzy 
umowy dotacji  z Województwem Świętokrzyskim 
w kwocie dofinansowania 29 820,00 zł na:

1. „Zakup drewnianej altany” (sołectwo Pęchów).

2. „Dożynki	 sołeckie	 tradycją	 kultywowaną	
i	przekazywaną	z	pokolenia	na	pokolenie” (so-
łectwo Nawodzice) w ramach konkursu „Odno-
wa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.” 

3. „Przebudowa	 drogi	 w	 miejscowości	 Nowa	
Wieś” odcinek o długości 370 metrów, w ramach 
środków przyjętych do planu na rok 2017 zadań 
określonych w ustawie o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych.

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie w ramach projektu „Klimontowska 
świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020	dla	EFS,	Oś	9	–	Włączenie	społeczne	i	walka	z	ubóstwem.	Działanie	
9.2	Ułatwienie	dostępu	do	wysokiej	jakości	usług	społecznych	i	zdrowotnych.	Poddziałanie	9.2.1	Rozwój	
wysokiej jakości usług społecznych informuje, że:

w każdą środę i  czwartek w godzinach od 16:30–19:00
w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 6 

prowadzone są BEZPŁATNE porady prawne. 
Do skorzystania z indywidualnego doradztwa prawnika zachęcamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej lub potrzebujące pomocy. Będzie można otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów natury 
prawnej i administracyjnej w postaci porad prawnych, przygotowywaniu pism prawnych, procesowych 
i administracyjnych.

Gmina 
Klimontów 
informuje, 

że zakończyła zadanie 
zaplanowane na 2017 r. 

pn. „Realizacja	programu	usuwania	
materiałów	zawierających	azbest	z	

terenu Gminy Klimontów”, 
przy udziale środków udostępnionych przez: 

• WFOŚiGW w Kielcach: 7 880,58 zł
• NFOŚiGW w Warszawie: 11 257,96 zł
• Gmina Klimontów: 3 377,39 zł
– na podstawie umowy Dotacji nr 47/17 z dnia 
08.05.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

odnaWialne Źródła 
energii 

W gminie klimontóW 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Klimontowie 

informuje, 
że od dnia 1.08.2017 r. przyjmowane są wnio-
ski o świadczenia rodzinne, świadczenia wy-
chowawcze (Program 500+) oraz świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na okres świad-
czeniowy 2017/2018. 

Informujemy, iż wnioski o wskazane powyżej 
świadczenia można składać:
• osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Klimontowie
• na stronie Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
oraz za pomocą Portalu Informacyjno-Usługo-

wego „Emp@tia” pod adresem Portal Infor-
macyjno Usługowy Emp@tia.

• za pośrednictwem bankowości elektronicz-
nej (wyłącznie wnioski o świadczenie wy-
chowawcze 500+)

oraz PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicz-
nych ZUS (wyłącznie wnioski o świadczenie 
wychowawcze 500+).

Wzory druków zamieszczone są na stronie 
internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej.
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Na placu wiejskim we wsi Śniekozy odbyło się 9 lipca 
br. o godzinie 16:00 spotkanie pod tytułem „Bitwa z nało-
giem”. Wzięli w nim udział wszyscy chętni mieszkańcy – 
około 50 osób, w tym liczna grupa dzieci i młodzieży. Wy-
darzenie miało na celu uświadomienie młodych mieszkań-
ców jak niebezpieczne są nałogi i jakie konsekwencje wiążą 
sie z ich używaniem. 

Spotkanie rozpoczęło uroczyste powitanie przybyłych 
gości przez sołtysa Agatę Szemraj i radną Gminy Klimon-
tów Mieczysławę Krasowską. Następnie odbyły się licz-
ne konkursy i zabawy, w tym turniej rycerski i pasowanie 
na rycerza walczącego z nałogami. Młodzi rycerze z wiel-
kim zaangażowaniem zdobywali dmuchany zamek. Każde 
dziecko otrzymało drobny upominek. Po ciężkich zmaga-
niach radzicie przygotowali słodki poczęstunek ciasta i cia-
steczka oraz kiełbaski z grilla. 

Tak wystawne przyjęcie na zamku nie odbyłoby się bez 
wsparcia finansowego otrzymanego od Komisji Rozwiązy-
wani Problemów Alkoholowych, p. Grzegorza Zimnickie-
go oraz radnej Mieczysławy Krasowskiej – za które bardzo 
dziękujemy.

A. Szemraj

Kiedy Okręgowa Komisja Egzaminacyj-
na podała 30 czerwca br. wyniki matur 2017 
dla wszystkich szkół województwa święto-
krzyskiego, uczniowie ZSP w Klimontowie 
po raz kolejny znaleźli się w klasyfikacji naj-
lepszych szkół w województwie. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej 100% uczniów zdało egzamin, ze 
średnim wynikiem 67,50% z trzech przed-
miotów obowiązkowych: języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego i tym sa-
mym znalazło się wśród pięciu szkół woje-
wództwa świętokrzyskiego, w których zda-
li wszyscy uczniowie i na TOP–liście najlep-
szych 21 liceów województwa.

Maturzystką roku 2017 szkoły klimon-
towskiej została Patrycja Lasota ze średnim 
wynikiem 87% z przedmiotów obowiązko-
wych ustnych i pisemnych. W powiecie san-
domierskim liceum klimontowskie uplaso-
wało się na drugim miejscu po Collegium 
Gostomianum w Sandomierzu. 

Z maturalnej potyczki zwycięsko wy-
szło również Technikum im. św. Urszuli 

bitWa 
z nałogami

matura 2017 W zsP – kolejnY raz z sukcesem
Ledóchowskiej w Klimontowie, które zaję-
ło pierwsze miejsce w powiecie sandomier-
skim wśród techników oraz czwarte miejsce 
wśród najlepszych szkół tego powiatu.

Czołowe miejsca w klasyfikacji najlep-
szych szkół w powiecie i województwie po-
twierdzają wysoki poziom kształcenia 
w ZSP w Klimontowie. Niezrozumiałe są 
więc kłamliwe, krzywdzące opinie wydawa-
ne o szkole w środowisku lokalnym, które-
mu powinno zależeć na rozwoju oraz dal-
szym funkcjonowaniu szkoły.

Szkoła posiada bardzo dobre warunki 
lokalowe i bazę dydaktyczną oraz zaangażo-
wanych nauczycieli, dobrze przygotowanych 
do pracy z młodzieżą. 

Szkoda, że sukcesy szkoły, nie przekła-
dają się na wybory naszych gimnazjalistów, 
jako miejsca dalszego kształcenia. Może 
młodsze roczniki wspólnie z rodzicami do-
cenią szkołę i zdecydują się na pozostanie 
w Klimontowie. Szkoła istnieje przecież od 
1946 roku i szkoda, by zniknęła z mapy Kli-
montowa.
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Na Stadionie LKS Klimontowianka od-
była się 9 lipca br. XXII edycja imprezy pn. 
Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski.

Po wciągnięciu flagi na maszt i powita-
niu wszystkich zawodników oraz sędziów 
Wójt Gminy oficjalnie otworzył Wakacyjny 
Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej 
o „Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach 
prowadziło 8 drużyn: Sami Swoi od Kargu-
la, Truck Team, Kolegium Sędziów, Green 
Team, Tygrysy, Sandomierskie Byki, Sami 
Swoi od Pawlaka – Oldboys Przyjaciele Dzie-
ciom. Gra była na bardzo wysokim i wyrów-
nanym poziomie. Zacięta walka o każdą pił-
kę toczyła się do ostatniego gwizdka. W fi-
nale naprzeciw siebie stanęły drużyna Sami 
Swoi od Kargula oraz drużyna Sandomier-
skich Byków. Mecz finałowy był bardzo wy-
równany, napastnicy nie wykorzystali wie-
le dogodnych sytuacji i zakończył się wyni-
kiem 2:1 i „Puchar Dziecka” trafił do druży-
ny Samych Swoich od Kargula. 

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla 
drużyn biorących udział w turnieju wręczał 
Wójt Gminy Marek Goździewski. Tytuł naj-
lepszego strzelca zdobył Radosław Wącisz 
z drużyny Sandomierskich Byków, najlep-
szym bramkarzem wybrano Mateusza Bog-
dańskiego z drużyny Sami Swoi od Kargu-
la. Statuetki powędrowały także w ręce ar-
bitrów turnieju, którzy bezinteresownie 
wsparli imprezę. 

Lista ofiarodawców 
Podaruj Dzieciom Wakacje 2017:

•	 PIEKARSTWO–CIASTKARSTWO	Leszek	Skibiński
•	 FOTO-	ARTIC-	STUDIO	Artur	Wójcik
•	 FHU	„JULIA”	Małgorzata	Darowska
•	 Sklep	Wielobranżowy	„Arkadia”	s.	c.	Leokadia	
Przytuła,	Danuta	Przytuła

•	 Firma	Handlowo-Usługowa	„VICTOR”	Mieczysław	
Cichoń

•	 F.H.U.	„MATRIX”	Paweł	Kubik
•	 Handel	Artykułami	Spożywczymi	i	Przemysłowymi	
Urszula	Szczechura

•	 Zakład	Usługowo-	Handlowy	„METAL”	Maria	Stec
•	 APTEKA	CEFARM	36,6	Adamczak	i	Goździewska
•	Ewa	Mrozowska,	specjalista	Medycyny	Rodzinnej,	lek.	
chorób	wewnętrznych

•	 Sklep	„Marysia”	Iwona	Choda
•	 Cykada	Restauracja	&	Pensjonat	Beata	i	Piotr	Sudy
•	 Apteka	Prywatna,	ul.	Krakowska	
•	 Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Spraw	Alkoholowych	
Klimontów

•	 Agencja	Ochrony	Osób	i	Mienia	CERBER	Wojciech	Żurek
•	 Spływy	Kajakowe	u	Słodkiego	J	&	K	Jerzy	Cukrowski	
Radny	Rady	Gminy

•	 F.H.U	GAMA	Szymon	Witaszek
•	 Salon	Fryzjersko-Kosmetyczny	„EVELINE”	Ewelina	
Skorodzień

•	 Robert	Orłowski	–	Radny	Rady	Gminy
•	 Dan	Master	Naprawa	i	Serwis	Klimatyzacji	Daniel	
Adamczyk

•	 Grzegorz	Mucha	–	Radny	Rady	Gminy
•	 Andrzej	Ciach	–	Radny	Rady	Gminy
•	 Drużyny	„Sami	Swoi	od	Pawlaka”	i	„Sami	Swoi	od	
Kargula”

•	 Drużyna	„Oldboys	Przyjaciele	Dzieciom”
•	 Drużyna	„Green	Team”
•	 Drużyna	„Sandomierskie	Byki”
•	 Drużyna	„Tygrysy”
•	 Drużyna	„Kolegium	Sędziów”
•	 Drużyna	„Truck	Team”

Zestawienie wyników 
XXII Turnieju Drużyn Dobrych Serc 
w Piłce Nożnej o Puchar Dziecka:

GRUPA A
Sami Swoi od Kargula – Truck Team 3:0
Kolegium Sędziów – Green Team 1:1
Sami Swoi od Kargula – Kolegium Sędziów 4:0
Truck Team – Green Team 0:2
Sami Swoi od Kargula – Green Team 0:0
Truck Team – Kolegium Sędziów 1:5

GRUPA B
Tygrysy – Sandomierskie Byki 0:3 
Sami Swoi od Pawlaka – Oldboys Przyjaciele Dzie-
ciom 0:0 
Sami Swoi od Pawlaka – Tygrysy 0:0 
Oldboys Przyjaciele Dzieciom – Sandomierskie Byki 0:1 
Sami Swoi od Pawlaka – Sandomierskie Byki 0:4 
Oldboys Przyjaciele Dzieciom – Tygrysy 3:1

Mecze finałowe:
Mecz o 3 miejsce: Green Team – Oldboys Przyjaciele 
Dzieciom (karne 4:3)
Mecz o 1 miejsce: Sandomierskie Byki – Sami Swoi od 
Kargula 1:2

Miejsce I:	Sami Swoi od Kargula
Miejsce II:	Sandomierskie Byki
Miejsce III:	Green Team
Miejsce IV:	Oldboys Przyjaciele Dzieciom

Podaruj dzieciom Wakacje
Po zakończeniu Turnieju rozpoczęła się 

część artystyczna. W koncercie pod nazwą 
„Gramy, śpiewamy, tańczymy aby podaro-
wać dzieciom wakacje” na scenie wystąpi-
ły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Klimontowie, zespół Inte-
rim z Gimnazjum w Ślęzakach, grupa Sidus 
z Połanieckiego Centrum Kultury. Około 
godziny 21 rozpoczął się koncert gwiazdy 
wieczoru – Ego. Impreza zakończyła się za-
bawą taneczną z zespołem Heaven i DJ, któ-
ra trwała do późnych godzin nocnych. 

W trakcie całej imprezy Gminna Biblio-
teka Publiczna prowadziła loterię fantową, 
z której cały dochód został przeznaczony na 
letni wypoczynek dla dzieci. Do wylosowa-
nia były fanty ofiarowane przez sponsorów. 
Z losów loterii zebrano 1.842 zł. Za 150 zło-
tych sprzedana została licytowana podczas 
turnieju koszulka meczowa Daniela Dybca 
z podpisami całej drużyny I ligowej Pogoni 
Siedlce. 

Akcję od 22 lat organizuje GOK w Kli-
montowie i LKS Klimontowianka Klimon-
tów przy współudziale wielu wolontariuszy. 
Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hoj-
ność wielu ludzi, firm i instytucji pozwoli-
ło zebrać w tym roku ok. 8.000 zł. Ci, któ-
rzy nie zdążyli wspomóc akcji lub z innych 
przyczyn tego nie zrobili, mogą to zrealizo-
wać również i teraz. Konto jest nadal otwar-
te i można wpłacać dowolne kwoty. Nr ra-
chunku bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 
1485 0002.
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VI Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowego Berła” odbył się w Ossolinie w nie-
dzielę, 2 lipca. Tym razem laureatem „Kryształowego Berła” – nagrody dla gwiazd polskie-
go kina, przyznawanej za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych – został 
Leszek Teleszyński czyli niezapomniany książę Bogusław Radziwiłł z filmowej ekranizacji 
„Potopu” w reżyserii Jerzego Hoffmana. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski. W latach poprzednich ossolińskie berło odbierali: Jerzy Zelnik, Olgierd Łu-
kaszewicz, Wiktor Zborowski i Emilia Krakowska.

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą z udziałem rycerstwa i Orkiestry Górni-
czej Grupy Azoty „Siarkopol” S.A., którą w Kaplicy Betlejemskiej celebrował ksiądz Ryszard 
Sałek. Wśród gości wydarzenia znaleźli się w tym roku m.in. parlamentarzyści: Krzysztof 
Lipiec i Marek Kwitek, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arka-
diusz Bąk, wiceprzewodniczący sejmiku Andrzej Pruś, radny wojewódzki Andrzej Swajda, 
wójt Łoniowa Szymon Kołacz, wójt Lipnika Józef Bulira, a także włodarze gminy Klimon-
tów – wójt Marek Goździewski i wicewójt Edward Przytuła. 

Podczas Pikniku po raz drugi wręczone zostały – ustanowione przed rokiem – nagrody 
imienia kanclerza Jerzego Ossolińskiego, którymi honorowane są osoby i instytucje wno-
szące wkład w zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Ossolina. W gronie laure-
atów wyróżnienia tym razem znalazły się lokalne media – redakcje Radia Kielce, Radia Le-
liwa, „Tygodnika Nadwiślańskiego”, „Echa Dnia” i „Gościa Niedzielnego”. 

Ważnym punktem niedzielnego pikniku był finał Wojewódzkiego Konkursu Piękne-
go Czytania, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Ossolinie. Tegoroczny konkurs, 
którego koordynatorem jest Ilona Kosiarska, odbywał się pod hasłem „Dąbrowska znana 
i nieznana”, a zadaniem jego uczestników była interpretacja wybranego fragmentu prozy 
autorki „Nocy i dni”. W jury oceniającym finalistów zasiedli obok Leszka Teleszyńskiego, 
Małgorzata Lipa ze świętokrzyskiego kuratorium oświaty, dr Danuta Paszkowska oraz ks. 
Wojciech Zasada – poeta i animator kultury. Wśród uczniów szkół podstawowych zwy-
cięzcą konkursu został Grzegorz Świątański z PSP w Obrazowie. W kategorii gimnazjali-
stów zwyciężył Oskar Juryś reprezentujący Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, a w kategorii 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kacper Burek z sandomierskiego I LO Collegium Go-
stomianum.

Podczas imprezy można było obejrzeć prezentacje kultury wojowników japońskich 
z XVI wieku w wykonaniu tarnobrzeskiej grupy Katana, a także historyczną inscenizację 
przygotowaną przez Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów pod egidą namiestnika Pawła Kra-
kowiaka. Były także występy formacji artystycznych z Gminnego Ośrodka Kultury w Kli-
montowie i uczniów SP w Ossolinie, którzy zaprezentowali układy choreograficzne przygo-
towane pod kierunkiem Anny Raczyńskiej. Piknik zakończył się dyskoteką i widowisko-
wym pokazem fajerwerków.

Równolegle z prezentacjami historycznymi odbywał się II Międzynarodowy Bieg Rycer-
ski o Puchar Kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Na starcie biegu głównego, którego dystans 
wynosił 6.666 metrów, stanęło 40 zawodników. Najlepszy czas uzyskał Bogdan Zmitrowicz 
z Nowej Dęby. Koordynatorem sportowej części Pikniku był Krzysztof Dywan. 

Organizatorami VI Pikniku Rycerskiego byli: Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Osso-
lin” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie. Honorowy patronat nad piknikiem 
sprawowali: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda święto-
krzyski Agata Wojtyszek, wójt gminy Klimontów Marek Goździewski oraz świętokrzyski 
kurator oświaty Kazimierz Mądzik (konkurs „Dąbrowska znana i nieznana”).

W imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” składam serdeczne podzięko-
wania samorządom województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego i gminy Kli-
montów za wsparcie finansowe imprezy. Dziękuję sponsorom, a szczególności firmom: Huta 
Szkła Tadeusza Wrześniaka, Grupa Azoty „Siarkopol” S.A., Sad Sandomierski oraz Sklep 
Odido Ani i Jarka Sobolewskich. Dziękuję członkom Stowarzyszenia, strażakom, miesz-
kańcom Ossolina, Wilkowic i Dziewkowa, dyrekcji i nauczycielom SP w Ossolinie i wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji Pikniku.

Rafał Staszewski
fot. Stella Bojczuk-Czachór, Rafał Staszewski

leszek teleszYński 
gościł W ossolinie
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Na stadionie Klimontowianki Klimon-
tów odbyła się 2 czerwca br. Olimpiada na 
Dzień Dziecka oraz Bieg Najdłuższą Aleją 
Kasztanowców w Europie o Puchar Wójta 
Gminy Klimontów. Organizatorem imprez 
był Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski, UKS Orlik Klimontów, Klimon-
towianka Klimontów. 

W zawodach wzięli udział uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych z terenu 
gminy Klimontów, rywalizując w konku-
rencjach technicznych tj. skoku w dal, rzu-
cie piłeczką palantową, rzucie piłką lekar-
ską oraz biegu. 

Łącznie w zawodach wzięło udział nie-
mal 500 dzieci. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie serdecz-
nie zaprasza na wystawę prac studenckich będących efek-
tem prowadzonych w dniach 10-15.07.2017 r. plenerów ry-
sunkowo-malarskich w ramach obowiązkowych praktyk 
studentów Politechniki Świętokrzyskiej kierunku Architek-
tura (Wydz. Budownictwa i Architektury) oraz Wzornictwo 
Przemysłowe (Wydz. Mechatroniki i Budowy Maszyn). 

Prace podziwiać można do końca września 2017 r.

Na kompleksie boisk przy ul. Zysmana w Klimontowie zostały rozegrane 16 lipca br. 
roku Gminne Zawody Sportowo–Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu gminy Klimontów. Swoje reprezentacje w kategorii drużyn OSP seniorów – mężczyzn 
wystawiły jednostki OSP Klimontów, OSP Konary, OSP Zakrzów oraz kobiet – OSP Kli-
montów. Poza kategorią seniorów wystartowały drużyny w kategorii Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych MDP – chłopięce z OSP Zakrzów, OSP Klimontów, OSP Goźlice oraz 
dziewczęce – z OSP Goźlice.

Komisję sędziowską stanowili strażacy KP PSP w Sandomierzu, a sędzią głównym za-
wodów był st. kpt. inż. Augustyniak Szymon. Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów doko-
nanym przez Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego oraz Prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Klimontowie Mirosława Kwapińskiego przystąpio-
no do rywalizacji. 

Pierwszą konkurencją zawodów była sztafeta pożarnicza. Rywalizacja w tej dyscypli-
nie była bardzo wyrównana. Drugą konkurencją zawodów było rozwijanie linii bojowych. 
Po podliczeniu wyników zawodów przez komisję sędziowską najlepsze drużyny otrzymały 
z rąk Wójta Gminy Klimontów i Prezesa Gminnego pamiątkowe puchary i dyplomy. 

Poniżej klasyfikacja końcowa zawodów – drużyny OSP kat. senior – mężczyźni: OSP 
Zakrzów, OSP Konary, OSP Klimontów; drużyny OSP kat. senior – kobiety: OSP Klimon-
tów; drużyny OSP MDP – chłopięce: OSP Goźlice, OSP Zakrzów, OSP Klimontów; druży-
ny OSP MDP – dziewczęce: OSP Goźlice.

olimPiada na dzień dziecka

WYstaWa 
PoPleneroWa

gminne zaWodY 
sPortoWo–Pożarnicze
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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 
www.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 także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

DRUK: 
Polska Press Sp. z o.o., Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec – Milowice, tel.: 32 364 21 00,  fax: 32 364 21 03.

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

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

W ramach zadania pn. „Przebudowa	 dróg	 gminnych,	
wewnętrznych	 w	 celu	 poprawy	 bezpieczeństwa	 ruchu	
drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyj-
nego	na	terenie	gminy	Klimontów	cz.	II	etap	II” w dniu 21 
lipca 2017 r. zostały odebrane roboty budowlane wykonanej 
przebudowy dróg gminnych/wewnętrznych:
•	 Węgrce	Szlacheckie	–	dł.	236,68	mb	–	38	312,31	zł	(fot.	1)
•	 Beradz	–	dł.	140	mb	–	18	604,98	zł	(fot.	2)
•	 Beradz	–	dł.	100	mb	–	17	281,50	zł	(fot.	3)
•	 Beradz	–	dł.	60	mb	–	13	330,74	zł	(fot.	4)
•	 Nowa	Wieś	–	dł.	140	mb	–	17	962,43	zł	(fot.	5)
•	 Nawodzice	–	dł.	100	mb	–	17	929,46	zł	(fot.	6)

Koszt ogólny: 123	 421,42	 zł, kwota dofinansowania: 
78	533,00	zł.

* * *
W ramach zadania pn. „Zabezpieczenie	 dna	 wąwozu	

lessowego	w	ciągu	drogi	gminnej	Pokrzywianka	–	Zaora-
niec	–	Konary	nr	ewid.	dz.	366,	od	km	1+81	do	km	2+064”, 
przy udziale  dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczo-
nej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich 
usuwania,  w dniu 14 lipca 2017 r. zostały odebrane roboty 
budowlane wykonanej drogi gminnej:
•	 zabezpieczenie	 dna	 wąwozu	 lessowego	 Pokrzywianka	 –	
Zaoraniec	 –	Konary	–	 250	mb.	Koszt	 ogólny	69	058,90	 zł,	
kwota	dofinansowania	55	247,00	zł	(fot.	7).

* * *
W ramach zadania pn. „Remont	drogi	gminnej	331001T	

Grabina	 –	 Kolonia	 Zakrzów	od	 km	1+007	do	 km	1+787” 
przy udziale  dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczo-
nej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich 
usuwania  w dniu 14 lipca 2017 r. zostały odebrane  roboty 
budowlane w ciągu drogi gminnej:
•	 Grabina	 –	 Kolonia	 Zakrzów	 –	 780	 mb.	 Koszt	 ogólny	
138	788,28	zł,	kwota	dofinansowania	111	030,00	zł	(fot.	8).

W Adamczowicach odbył się w niedzielę 30 lipca br. pierwszy 
Piknik Rodzinny zorganizowany z inicjatywy mieszkańców. Głów-
nym organizatorem imprezy była sołtys Zofia Nowakowska wraz 
z radnym Grzegorzem Gwizdoniem. W pikniku uczestniczyli: 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, radni Gminy Kli-
montów oraz mieszkańcy Adamczowic. W czasie imprezy zostały 
przeprowadzone gry i zabawy dla dzieci. Dzięki radnemu Grzego-
rzowi Gwizdoniowi, który z własnej inicjatywy zasponsorował dar-
mową godzinną radość, wszystkie uczestniczące dzieci mogły po-
zjeżdżać na zjeżdżalni i pobawić się w kulkach. Temperaturę go-
rących emocji podniósł mecz pomiędzy  drużynami FC Adamczo-
wice z FC Osiedle Klimontów – zainicjowany przez radnego Mar-
ka Bargla. 

Cała impreza przebiegła w bardzo miłej atmosferze z tańca-
mi i pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez miłe panie 
z Adamczowic. Oprawę muzyczną zapewnił GOK pod przewodnic-
twem Tomasza Ferensa.

Piknik rodzinnY W adamczoWicach

(fot.	1)

(fot.	2)

(fot.	3)

(fot.	4)

(fot.	5) (fot.	6)
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