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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimonto-
wie odbyła się 22 czerwca br. LIII Sesja Rady 
Gminy w Klimontowie. Była to sesja absoluto-
ryjna – Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy Klimontów 
za 2017 r. i z tego tytułu udzieliła jednogło-
śnie Wójtowi Gminy Klimontów Markowi 
Goździewskiemu absolutorium . 

Rada zatwierdziła także sprawozdanie z wy-
konania planu finansowego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz 
sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Klimontowie i Gminnego Ośrod-
ka Kultury, a także udzieliła dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków położonych na obszarze gmi-
ny Klimontów: dla Parafii Rzymsko–Katolickiej 
w Klimontowie i dla Parafii Rzymsko–Katolic-
kiej w Goźlicach.

Wójt z ABSOLUtORIUM

W Urzędzie Gminy w Klimontowie Marek Goździewski – Wójt 
Gminy wraz z Markiem Szczepanikiem – Członkiem Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, w obecności Eweliny Bień i Andrze-
ja Swajdy – Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pod-
pisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów 
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Kli-
montów” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona ener-
gia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. 

pOdpISAnIe UMOWy

Projekt obejmuje według Raportu Zbiorczego Instalacji OZE Gminy 
Klimontów wykonanie 107 instalacji fotowoltaicznych, 243 instalacji 
zestawów kolektorów słonecznych. Kwota dofinansowania projektu: 
2 997 720,00 PLN, całkowity koszt projektu wynosi 6 145 326,00 PLN.

Mieszkańców zainteresowanych mikrodotacjami  OZE zaprasza-
my do Urzędu Gminy celem zapoznania sie z projektem umowy.
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informuje

ProjEkty 
rEAlizowAnE 

Od września 2017 r. trwają roboty budow-
lane dot. Budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kli-
montów ul. Sandomierska – Adamczowice i ul. 
Partyzantów. Termin zakończenia robót to ko-
niec czerwca 2018 r. Kwota wydatków ponie-
siona obecnie na przedmiotową inwestycję to 
1 559 467,70 zł, w tym wkład własny Gminy 20% 
plus koszty niekwalifikowane 615 251,98 zł. 
Wartość wniosku ogółem:  1 802 971,29 zł, wy-
datki kwalifikowane: 1 376 610,32 zł, wniosko-
wane dofinansowanie: 1 101 288,26 zł. Projekt 
realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 – 
„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 
4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-202.

pROjekty • InWeStycje • pROjekty • InWeStycje 
Projekty zrealizowane w kwietniu 

1.06.2018 r. Gmina Klimontów złożyła wniosek o płatność dotyczący zakończenia realizacji 
operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”. 
Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ope-
racja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W ramach zrealizowanej operacji wy-
konano 12,021 km sieci wodociągowej. Koszt całkowity operacji: 3 631 070,00 zł, wnioskowana 
kwota pomocy: 1 878 414,00 zł.

* * *

Od kwietnia 2018r. trwają roboty budowla-
ne polegające na realizacji operacji pn. „Prze-
budowa targowiska w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich” pod nazwą „Mój 
Rynek”. Rozliczenie inwestycji ustalone  jest 
na grudzień 2018 r. Wniosek o przyznanie po-
mocy złożono dla operacji typu „Inwestycje 
w targowiska lub obiekty budowlane przezna-
czone na cele promocji lokalnych produktów” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podsta-
wowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruk-
tury” w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego 
PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość 

projektu to: 2 185 796,52 zł, kwota dofinanso-
wania: 995 420,00 tj. 63,63 % kosztów kwalifi-
kowanych. Koszty poniesione na operację do 
dnia dzisiejszego to 547 350,00 zł (będą pod-
legać refundacji).

W II etapie w 2017 r. wykonano: budowę 
boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawo-
wej w Goźlicach, budowę siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Krobielice, budowę placu za-
baw w miejscowości Olbierzowice – na kwo-
tę 139 888,71 zł, z dofinansowaniem w kwo-
cie 60 000,00 zł. Projekt dofinansowany ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej In-
frastruktury Sportowej – EDYCJA 2016. 

* * *

W czerwcu rozpoczęto roboty budowlane 
związane z budową świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Zakrzów w ramach operacji pn.: 
„Rozwijanie i podnoszenie jakości życia spo-
łeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy 
wiejskiej”, Projekt dofinansowany jest z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest na koniec maja 2019 r. Zadanie reali-
zowane przez OSP Zakrzów. Całkowity koszt 
wykonania operacji 684 645,07 zł, kwota dofi-
nansowania 300 000,00 tys. zł. 

* * *

14 czerwca został ogłoszony po raz drugi 
przetarg na wykonanie robót budowlanych 
na realizację projektu pn. „Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie Gminy Klimontów”, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna 
i zielona energia, Działania 3.3 Poprawa efek-
tywności energetycznej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w sektorze pu-
blicznym i mieszkaniowym Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt zakłada 
termomodernizację 5 budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie Gminy Klimontów: 
budynku OPS Klimontów, budynku OSP Kli-
montów, budynku Urzędu Gminy w Klimonto-
wie ul. Krakowska, budynku Szkoły Podstawo-
wej w Konarach i Ossolinie. Całkowita wartość 
projektu: 1 342 618,04 zł, wnioskowane do-
finansowanie: 1 007 365,12 zł, wkład własny: 
335 252,92 zł. 

* * *

Gmina Klimontów, w związku z otrzyma-
niem dofinansowania na realizację Projektu 
pn. „Instalacja systemów energii odnawial-
nej dla gospodarstw domowych z terenu Gmi-
ny Klimontów”, przygotowuje się do ogłosze-

* * *

W miejscowości Klimontów za Publiczną 
Szkołą Podstawową przy ul. Szkolnej trwa-
ją roboty budowlane polegające na budowie 
boiska wielofunkcyjnego, skoczni skoku w dal 
i placu zabaw. Jest to trzeci etap realizowa-
nego projektu na terenie Gminy Klimontów 
pn.: „Rozwoj  infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w miejscowościach Goźlice, Klimon-
tów, Krobielice, Olbierzowice, Ossolin, Byszów 
przykładem inwestycji przyczyniającej się do 
rozwoju sportu i integracji społecznej w gmi-
nie Klimontów”. Kwota całkowita wykonania 
III etapu to: 311 062,63 zł, kwota dofinansowa-
nia: 148 600,00 zł. W I etapie w roku 2016 wy-
konano budowę placu zabaw w miejscowości 
Ossolin oraz budowę placu zabaw w miejsco-
wości Byszów – na kwotę 78 205,58 zł, z dofi-
nansowaniem w kwocie 30 000,00 zł. 
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* * *

24 kwietnia 2018 r. Gmina Klimontów, jako or-
gan prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, zło-
żyła do Kuratorium Oświaty w Kielcach wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 
r. na zakup pomocy dydaktycznych. Wniosek 
składany w ramach realizacji rządowego pro-
gramu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna tablica”. Wnioskowana kwota po-
mocy to: 14 000,00  zł, wkład własny: 3 500,00 
zł, koszt całkowity to 17 500,00 zł. Umowa 
w sprawie udzielenia w 2018 roku wsparcia fi-
nansowego z dotacji celowej budżetu państwa 
została już podpisana. 

* * *

30 kwietnia 2018 r. Gmina Klimontów w ra-
mach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 
rok”, finansowanego ze środków Samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego złożyła 6 
wniosków:
•	 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

gminy Klimontów poprzez wyposażenie 
edukacyjno–szkoleniowe i multimedialne 
sal w strażnicy OSP Klimontów”.

•	 „Integracyjnie dla mieszkańców w Gminie 
Klimontów”.

•	 „Doposażenie świetlicy wiejskiej pełniącej 
funkcje kulturalno-społeczne miejscowości 
Przybysławice”.

•	 „Zakup tradycyjnych strojów ludowych słu-
żących przedsięwzięciom związanym z kulty-
wowaniem tradycji społeczności lokalnych”.

•	„Zakup strojów ludowych dla członkiń Kół-
ka Rolniczego w Konarach  oraz doposaże-
nia do świetlicy wiejskiej w Konarach”.

•	 „Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Pokrzywiance pełniącej funkcję społecz-
no- kulturalną Gminy Klimontów”.
Brak na dzień dzisiejszy wytypowania pro-

jektów do dofinansowania.

* * *
21.05.2018 r. Gmina Klimontów złożyła wnio-

sek o dofinansowanie w ramach programu 
„Razem Bezpieczniej” na 2018 r. pn. „Zwięk-
szenie bezpieczeństwa w miejscach publicz-
nych na terenie miejscowości Klimontów” . 
Koszt całkowity 87 175,06 zł, wnioskowana 
kwota dotacji 69 740,00 zł, tj. 80%. Wniosek 
o dofinansowanie złożony został w ramach 
„Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspo-
łecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Brak 
na dzień dzisiejszy rozstrzygnięcia.

* * *
Już po raz szósty Gmina Klimontów wnio-

skuje cyklicznie o dofinansowanie zadania 
pn. „Realizacja programu usuwania materia-
łów zawierających azbest z terenu Gminy Kli-
montów” – edycja 2018r. Planujemy transport 
i utylizację azbestu z 67 nieruchomości, tj. ok. 

nia przetargu, w ramach którego na terenie 
naszej gminy planowane jest wykonanie: 
243 instalacji zestawów kolektorów słonecz-
nych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
i 107 instalacji fotowoltaicznych do produk-
cji prądu elektrycznego w domach mieszkal-
nych. Projekt dofinansowany jest ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priory-
tetowej 3 Efektywna i zielona energia Dzia-
łanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PRO-
JEKTY PARASOLOWE. Całkowita wartość pro-
jektu: 6 145 326,00 zł, wydatki kwalifikowane: 
4 996 200,00 zł, wnioskowane dofinansowa-
nie: 2 997 720,00 zł. 

* * *

Jesteśmy również na etapie realizacji kilku 
projektów ze środków własnych: 

•	 „Budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Borek” – kwota umowy 555.773,52 zł; 
termin realizacji 31.07.2019 rok. 

* * *

7.06.2018 r. dokonano otwarcia ofert 
w przetargu na „Przebudowę drogi gminnej 
nr 331006T Ossolin-Węgrce Szlacheckie od km 
0+000 do km 0+990”. Najkorzystniejsza ofer-
ta: PRD Staszów, kwota 466 061,76 zł.

* * *

13.06.2018 r. ogłoszono przetarg na „Re-
mont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica 
– Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 
0+199 do km 0+214”. Wartość zamówienia wg. 
kosztorysu inwestorskiego: 214 tys. zł. Przewi-
dywane dofinansowanie: 113 tys. zł. Otwarcie 
ofert: 28.06.2018 r.

ProjEkty złożonE 
do dofinAnSowAniA

Wniosek pod nazwą  „Budowa małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym  - Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 - w miejscowo-
ściach: Borek Klimontowski, Klimontów, Osso-
lin, Zakrzów – Gmina Klimontów” –  po po-
zytywnej ocenie technicznej i ekonomicznej 
został pozytywnie zaopiniowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki z proponowanym 
dofinansowaniem w kwocie 183 800,00 zł.  
Całkowite wnioskowane koszty brutto (przed 
przeprowadzeniem procedury przetargowej)  
to 367 832,21 zł. 

* * *

5 kwietnia 2018 r. Gmina Klimontów złoży-
ła wniosek w ramach Osi Priorytetowej 3 Efek-
tywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie Gminy Klimon-
tów”. Na dzień dzisiejszy projekt przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną. Przedmiotem 
wniosku jest termomodernizacja trzynastu 
obiektów użyteczności publicznej na terenie 
gminy: 
•	Budynek	komunalny	oczyszczalni	ścieków;
•	Budynek	OSP	Beradz;
•	Budynek	OSP	Byszów;
•	Budynek	OSP	Goźlice;
•	Budynek	OSP	Konary;
•	Budynek	OSP	Krobielice;
•	Budynek	OSP	Nasławice;
•	Budynek	OSP	Ossolin;
•	Budynek	OSP	Pokrzywianka;
•	Budynek	SP	Goźlice;
•	Budynek	SP	Klimontów;	ul.	Szkolna	1;
•	Budynek	SP	Klimontów;	ul.	Zysmana;
•	Budynek	SP	Nawodzice.

Całkowity koszt Projektu to 9 090 863,48 zł, 
wnioskowane dofinansowanie 7 465 383,19 zł, 
wkład własny Gminy 1 625 480,29 zł.

pROjekty • InWeStycje • pROjekty • InWeStycje • pROjekty • InWeStycje 

ciąg dalszy na stronie 4

•	 „Budowy budynku świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Pęchów” – kwota umowy 411.822,49 
zł; termin realizacji 31.07.2019 rok.
oraz 

•	 opracowujemy	 dokumentację	 projektową	
budowy sieci wodociągowej z przyłącza-
mi w miejscowości : Borek, Byszówka, Kępie, 
Kroblice, Pechowiec, Adamczowice (Gule), 
Śniekozy, Wilkowice, Ossolin” – kwota umo-
wy razem 147.747,60 zł, 

 w tym:
– Zadanie 1. Borek, Byszówka Kępie – 

38.154,60 zł;
– Zadanie 2. Kroblice, Pęchowiec, Adamczo-

wice (Gule) – 48.732,60 zł;
– Zadanie 3. Śniekozy, Wilkowice, Ossolin – 

60.860,40 zł.
•	opracowujemy	 projekty	 uzupełnienia	

oświetlenia drogowego w miejscowości: 
Borek, Klimontów, Konary, Konary Kolo-
nia, Kroblice, Nowa Wieś, Ossolin – kwo-
ta umowy 10.578,00 zł; termin realizacji 
30.06.2018 r.
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dokończenie ze strony 3
11 366 m2. Całkowity koszt zadania: 34 524,92 
zł, w tym kwota dofinansowania 29 346,18 zł, 
tj. 85%. Wnioskowana forma dofinansowania 
zadania ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach to dotacja (wniosek został złożony 
30.05.2018 r.)

* * *
15.06.2018 r. Gmina Klimontów złożyła wnio-

sek w ramach Osi priorytetowej – Włączenie 
społeczne i walka z ubóstwem, Działanie – 
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych I zdrowotnych, Poddziałanie: 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
(projekty konkursowe) – pt. „Dom Dziennego 
Pobytu dla Seniorów z gminy Klimontów”- (za-
adoptowanie budynku starej mleczarni) okres 
realizacji 12.2018r. – 11.2021. Wniosek o dofi-
nansowanie złożono w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Planowane koszty ogółem: 
1 986 851,21 zł, wkład własny beneficjenta: 170 
000,00 zł, tj. 8,56 %.

* * *
Do 29 czerwca 2018 r. Gmina Klimontów 

złoży dwa wnioski na operacje typu „Inwe-
stycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i od-

nowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - w planach 
mamy zaadoptowanie góry budynku mleczar-
ni na świetlicę, oraz remont budynku remizy 
w Ossolinie z możliwością dofinansowania 
w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowa-
nych do wysokości limitu 500 000,00 tys. na 
miejscowość.

* * *
Kółko Rolnicze w Nawodzicach jest benefi-

cjentem dwóch wniosków, które przy współ-
pracy z Gminą Klimontów złożyło do Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ra-
mach Przedsięwzięcie 2.1.1 Aktywizacja i in-
tegracja mieszkańców – łączymy pokolenia, 
wymieniamy doświadczenia, przeciwdzia-
łamy wykluczeniu społecznemu w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2014-2020. Tematyka wniosków: „Kli-
montowska Palma Wielkanocna – tradycją 
kultywowaną w czasie gminnego śniadania 
wielkanocnego” oraz „Obrzędy i Zwyczaje  - 
Klimontowska tradycja kultywowania Świąt 
Bożego Narodzenia”. Decyzją Rady LGD Zie-

mi Sandomierskiej wnioski zostały wybrane 
do dofinansowania z kwotą dofinansowania 
13 392,00 zł. 

* * *
Gmina Klimontów jest na etapie podpisanej 

preumowy w konkursie numer RPSW.07.01.00
-IZ.00-26-138/17 w ramach Działania 7.1 „Roz-
wój e-społeczeństwa”. Wraz z gminami Ob-
razów (lider), Ożarów i Łagów złożyliśmy 
wspólny wniosek do projektu o nazwie „Roz-
wój świętokrzyskiej e-administracji w gmi-
nach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” 
o wartości  3 724 593,75 zł z czego dofinanso-
wanie wyniesie 3 165 904,69 zł. Przedmiotem 
projektu jest wdrożenie – rozbudowa otwar-
tej platformy e-usług, cyfrowej platformy in-
tegrującej referencyjne i dziedzinowe zaso-
by informacyjne o charakterze opisowym 
i przestrzennym w celu ich publikacji oraz 
świadczenia związanych z nimi usług. Zosta-
ną zmodernizowane programy dziedzinowe 
umożliwiające świadczenie e-usług wraz z mi-
gracją danych ze starych systemów; wdrożone 
formularze e-usług; zmodernizowane elektro-
niczne zarządzanie dokumentacją; wdrożony 
moduł informacji przestrzennej we wszystkich 
gminach. Zakupiony zostanie sprzęt kompu-
terowy i oprogramowanie, przeprowadzone 
szkolenia administratorów i użytkowników za-
awansowanych.
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Czekamy na Was w każdą środę od godz. 1100
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pRzypOMInAMy, że tRWAją pROjekty z któRych MOgą 
SkORzyStAć MIeSzkAńcy gMIny kLIMOntóW

Gmina klimontów zaPrasza wszystkich chętnych 
do skorzystania z usłuG świetlicy środowiskowej 

Prowadzonej w Gok klimontów w ramach Projektu 
„klimontowska świetlica środowiskowa”

Świetlica środowiskowa w Klimontowie oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu 
wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych Do-
datkowo, dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć tanecznych, językowych (język angielski), muzycz-
nych (nauka gry na gitarze, perkusji, keyboard, nauka śpiewu,) oraz w zajęciach z informatyki. W świetlicy prowa-
dzone są również cykliczne zajęcia dla dorosłych, dotyczące uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, 
metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interperso-
nalnej i wielu innych.

W ramach projektu utworzony został punkt świadczenia usług społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywa-
ją się porady psychologiczne i porady prawne, grupy wsparcia. Usługi i zajęcia dla dzieci prowadzone są przez wy-
kwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie w godzinach funkcjonowania świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300-1900.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Gmina Klimontów przystąpiła – jako Parter samorządowy 
do projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. 

Realizatorem projektu jest Chorągiew Kielecka ZHP. 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 2014-2020. 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 
wśród 110 mieszkańców Gminy Klimontów w przedziale 

wiekowym od 18 do 65+. Wsparciem technicznym realizacji 
zadania będzie utworzenie 41 Publicznych Punktów 

Dostępu do Internetu w gminach biorących udział 
w projekcie. 

Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych 
drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych oraz wzrost 

umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym 
korzystaniem z Internetu.

koMiSAriAt Policji w koPrzywnicy inforMujE
Na ulicy Osieckiej zostanie ustawiony znak zakazu B-36 – zakaz 

zatrzymywania się wraz z tabliczkami T-25a i T-25c określającymi 
początek i koniec zakazu zatrzymywania się. 

Zakaz będzie dotyczył prawej strony ulicy na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do skrzyżowania z ulicą Szkolną 
i obowiązywał będzie w godz. 600 – 1800.

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



GŁOS6 KLIMONTOWA

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie może poszczycić się sukcesem w konkursach przedmio-
towych.

dawid Baran – uczeń klasy VIa  PSP im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie– uzyskał tytuł Finalisty I Wojewódzkiego Konkursu 
z Języka Polskiego i tytuł Laureata Konkursu Matematycznego. 

Droga do osiągnięcia sukcesu była długa, wymagała nie tylko 
rozwijania pasji i zainteresowań, ale przede wszystkim ciężkiej pra-
cy i wytrwałości. 

We wzniosłej chwili wieńczącej wysiłek i determinację w pokony-
waniu kolejnych szczebli sukcesu towarzyszyły mu przygotowujące 
go do konkursu: pani Danuta Kowalska (z języka polskiego) oraz pani 
Joanna Brzyszcz (z matematyki). 

W sali konferencyjnej Omega na terenie Targów Kielce odbyły się 
17 kwietnia uroczystości wręczenia dyplomów i medali laureatom 
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. 
Świętokrzyski Kurator Oświaty pogratulował laureatom i nauczycie-
lom wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w konkursach. 
Pamiątkowe medale i dyplomy laureatom wręczali: Wicewojewoda 
Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty 
Kazimierz Mądzik, dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w osobach: Jacka Wołowca, Krzysztofa Łysaka i Elż-
biety Dudek.

Jesteśmy dumni z ucznia, który godnie reprezentował naszą szko-
łę w eliminacjach wojewódzkich, serdecznie Mu gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

WIeLkI SUkceS UcznIA pSp W kLIMOntOWIe

W budynku PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie przy ul. 
Zysmana 9 odbyła się 24 kwietnia br. Giełda Szkół. Giełda została zor-
ganizowana przez Alicję konecką i iwonę judę we współpracy ze 
Szkolnym Punktem Informacji i Kariery, stworzonym w ramach projek-
tu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”. 

Celem tego przedsięwzięcia była  prezentacja oraz zapoznanie mło-
dzieży z aktualną i pełną ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawo-
wych, co pozytywnie wpłynie na planowanie dalszego kształcenia. 
Giełda umożliwi także zdobycie wiedzy dla osób, które nie są jeszcze 
zdecydowane co do wyboru dalszej, a zarazem właściwiej ścieżki edu-
kacyjno-zawodowej.

Wszystkim gościom, rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy za 
udział w tym wydarzeniu a naszym przyszłym absolwentom życzymy  
wielu sukcesów i udanych wyborów.

gIeŁdA z OfeRtą edUkAcyjną SzkóŁ pOnAdpOdStAWOWych

W przedsięwzięciu uczestniczyły szkoły:
•	Ponadgimnazjalny	Zespół	Szkół	Ekonomicznych	
•	Zespół	Szkół	Gastronomicznych	i	Hotelarskich	im.	KEN	
•	Zespół	Szkół	Centrum	Kształcenia	Rolniczego	im.	Ziemi	Sandomierskiej
•	Zespół	Szkół	Technicznych	i	Ogólnokształcących	im.	prof.	Strzeleckiego
•	II	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Tadeusza	Kościuszki
•	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	1	w	Tarnobrzegu
•	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	3	w	Tarnobrzegu
•	Zespół	Szkół	im	ks.	Stanisława	Staszica	w	Tarnobrzegu
•	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Bartosza	Głowackiego
•	Zespół	Szkół	nr	1	w	Opatowie
•	Zespół	Szkół	im.	Stanisława	Staszica
•	Zespół	Szkół	Ekonomicznych	im.	Jana	Pawła	II
•	Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	im.	św.	Urszuli	Ledóchowskiej
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Znajomość historii, pamięć o ważnych wy-
darzeniach i postaciach z narodowego pan-
teonu to warunek budowania tożsamości 
narodowej. Stulecie niepodległości naszej 
Ojczyzny to najlepsza okazja, by przypomi-
nać burzliwą, barwną, choć czasem bolesną 
historię Polski i w ten sposób kształtować pa-
triotyzm i świadomość historyczno–kulturo-
wą wśród dzieci i młodzieży. Dlatego z okazji 
tak pięknej i niepowtarzalnej rocznicy na-
uczyciele zorganizowali dwa konkursy. 

*   *   *
Pierwszy to konkurs wiedzy o historii Pol-

ski – „Polska na przestrzeni lat”. Celem tego 
konkursu była popularyzacja wiedzy o Pol-
sce, propagowanie wiedzy o kulturze naro-
du i państwa polskiego, rozwijanie zaintere-
sowań, pobudzanie do współzawodnictwa 
i godnej rywalizacji. Do konkursu przystąpili 
uczniowie klas szóstych i siódmych oraz dru-
gich i trzecich gimnazjalnych. W pierwszym 
etapie wszyscy uczniowie pisali test wiedzy 
i umiejętności z historii Polski. Do drugiego 
etapu przechodziło po trzech przedstawicie-
li z każdej klasy z najwyższą liczbą uzyska-
nych punktów. W drugim etapie rywalizowa-
ło łącznie 43 przedstawicieli poszczególnych 
klas, pisząc kolejny test. Na tym poziomie naj-
wyższą liczbę punktów i kolejne miejsca uzy-
skali uczniowie z klas gimnazjalnych:
I miejsce: joanna Pęksa – kl. 3d 
II miejsce: Grzegorz kos – kl. 2c 
III miejsce:  Patrycja zioło – kl. 3c oraz     
Miłosz Adamczak – kl. 3c

*   *   *
Drugim konkursem był konkurs plastycz-

ny „Godło Polski na przestrzeni wieków”. 
Jego celem było propagowanie świadomo-
ści o godle, jako jednym z najważniejszych 
symboli państwa polskiego od zarania dzie-
jów do czasów współczesnych, zachęca-
nie do rozwijania pasji historycznych i arty-
stycznych oraz rozwijanie zainteresowania 
polskimi symbolami narodowymi. Konkurs 
był skierowany do wszystkich uczniów szko-
ły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. 
Łącznie uczniowie przygotowali 28 prac pla-
stycznych. W tym konkursie komisja przyzna-
ła wyróżnienia w kategoriach:
Wyróżnienie w kategorii klas I–IV: 
dawid krasowski – kl. 1b
Wyróżnienie w kategorii klas V–VII: 
Patrycja Piętka – kl. 5b
zuzanna korzeń – kl. 6c.
Wyróżnienie w klasach gimnazjalnych: 
weronika Grudzień – kl. 3c

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 
połączone zostało z uroczystością obcho-
dów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Nagrody dla zwycięzców ufundował 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, 
a wręczyły Dyrektor Elżbieta Czajkowska 
i Wicedyrektor Barbara Bilska. 

W imieniu organizatorów serdecznie dzię-
kujemy.

kOnkURSy dLA UczczenIA Setnej ROcznIcy 
OdzySkAnIA nIepOdLegŁOŚcI

Prowadząca zajęcia Sylwia nowak-czerwińska – Liderka Cyfrowa zapoznała ze światem 
wirtualnym uczestników szkolenia w ramach projektu Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej. 
Pierwszą przeszkoloną grupą w Klimontowie były osoby 65+.

Szkolenia na przełomie maja i czerwca odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kli-
montowie. Pani Sylwia pokazała co mogą spotkać w sieci i na co muszą zwrócić szczególną 
uwagę dbając o bezpieczeństwo swoich danych osobowych zamieszczanych na portalach. 
W jaki sposób kontaktować się drogą mailową, jak również wiele innych ciekawostek. 

Certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzą wręczył w dniu 14 czerwca uczestnikom szko-
leń Wójt Klimontowa Marek Goździewski. Wyraził on słowa uznania dla uczestników, że 
mimo swojego wieku nadal chcą się rozwijać i poznawać nowoczesny świat.

LAtAjącA AkAdeMIA 
– pIeRWSzA gRUpA jUż pRzeSzkOLOnA
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Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji odbyły się 
w Klimontowie 3 maja br.. Uroczystość zainaugurowała msza święta 
w kościele pw. św. Józefa celebrowana przez ks. proboszcza Henryka 
Hendzla. Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali przed pomnik Po-
wstańców Styczniowych, gdzie odegrano hymn państwowy. Następ-
nie Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski przywitał wszystkich 
gości i zwrócił się do zebranych mówiąc:

„…Tegoroczne Święto Konstytucji przypada w roku jubileuszu – 100-
lecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości i do którego obcho-
dów przygotowuje się cała Polska.

Szanowni Państwo, uchwalona w roku 1791 polska konstytucja była 
wyjątkowym historycznym wydarzeniem zarówno dla Pierwszej Rzeczy-
pospolitej jak i całej Europy. Treści Konstytucji trzeciego maja mające cha-
rakter uniwersalny i ponadczasowy zostały opracowane przez najwybit-
niejsze umysły doby oświecenia: Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica, Stanisława 
Małachowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza. Celem ustawy było wy-
zwolenie się z pod obcej zależności, a drogą do tego było stworzenie trwa-
łego, sprawnego i praworządnego organizmu państwowego. Konstytucja 
w swoim zamiarze miała być sposobem na silne, niezależne państwo, zbu-
dowane na zachodnioeuropejskich ideach Oświecenia. Dawała nadzieję 
na przełamanie politycznej i gospodarczej słabości Polski. Niestety bardzo 
niekorzystne położenie naszego kraju pomiędzy trzema światowymi po-
tęgami spowodowało, że odrodzona wewnętrznie Rzeczpospolita nie była 
w stanie obronić się przed agresją ze strony swoich sąsiadów.

Lecz Przesłanie, które ze sobą niosła, przez lata niewoli podtrzymywało 
ducha narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Stała się ona fun-
damentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Traktujmy zatem 
Konstytucję 3 maja jako aktualne zobowiązanie oraz inspirację do pracy.

ObchOdy 227 rOcznicy KOnstytucji 3 maja
Szanowni Państwo, drodzy Goście. 
Historia uczy nas skąd jesteśmy i daje wskazówki jak i dokąd podążać. 

Każda nasza „mała ojczyzna” powinna nam przypominać o naszym miej-
scu i obowiązku pozostawienia po sobie znaku naszej twórczej obecności. 
My sami tworzymy historię. Z radością pragnę poinformować szczegól-
nie mieszkańców Klimontowa, że w dniu wczorajszym 02 maja 2018 roku 
podpisałem decyzję środowiskową, która otwiera nam drogę do budowy 
obwodnicy na którą wszyscy czekamy z utęsknieniem. Tym samym nasze 
działania na poziomie gminy zostały zakończone – przekażemy wykona-
ną dokumentację do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu dalszej realiza-
cji –budowy…”

Głos zabrali również przybyli Goście: Marek kwitek – Poseł na Sejm 
RP oraz Piotr lipiński, który przeczytał list od Wojewody Świętokrzy-
skiego Agaty Wojtyszek. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zaprezentowali akademię 
upamiętniającą wydarzenia sprzed 227 lat, która nadała wyjątkowego 
charakteru tej uroczystości. 

Po programie przemówienie okolicznościowe wygłosił Senator ja-
rosław rusiecki. Przed pomnikiem przy dźwiękach werbla delega-
cje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Kwiaty zostały złożone również 
przed wszystkimi pomnikami w Gminie Klimontów. W uroczystościach 
brały udział władze gminy, parlamentarzyści, samorządowcy, organi-
zacje kombatanckie i polityczne oraz mieszkańcy Gminy Klimontów. 
Obchody zakończył przemarsz uczestników, pocztów sztandarowych 
i delegacji ulicami Klimontowa. 

Po części oficjalnej Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
w asyście Posła na Sejm RP Marka Kwitka i Radnego Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzeja Swajdy uroczyście przekazali 
kluczyki i samochody dla jednostek OSP w Byszowie i Pokrzywiance.
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Społeczeństwo Gminy Klimontów trzeciego czerwca uroczyście ob-
chodziło przypadającą w tym roku 103 Rocznicę Bitwy pod Konarami. 
Główne obchody odbyły się przy obelisku w Konarach. To tu w dniach 
16-23 maja 1915 roku wojska rosyjskie i austro-węgierskie stoczyły 
krwawą bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami. 

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się od montażu słowno-muzycz-
nego pn. „Dziękując za Niepodległość” w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 
1530 została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. Mateusza 
woszczyny – wikariusza z parafii pw. św. Józefa w Klimontowie w kon-
celebrze z ks. kanonikiem zbigniewem kurasem – proboszczem pa-
rafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach. 

Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się część oficjalna uroczystości 
na którą przybyli między innymi: Poseł na Sejm RP krzysztof lipiec, 
Starosta Sandomierskiego Stanisław Masternak, Wicestarosta San-
domierskiego wojciech dzieciuch, Przewodniczący Rady Gminy Kli-
montów czesław fijałkowski wraz z Radnymi Gminy Klimontów oraz 
jan jasicki	 –	 krewny	Majora	Herwina	Piątka,	Mariusz wołos – pro-
fesor historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jacek toś – 
kierownik Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa Oddział Kielce, 
waldemar Maruszczak – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w San-
domierzu.	Po	odśpiewaniu	Hymnu	Państwowego	głos	zabierali	Wójt	
Gminy Klimontów Marek Goździewski, Poseł na Sejm RP Krzysztof 
Lipiec, Starosta Sandomierskiego Stanisław Masternak oraz profe-
sor Mariusz Wołos. Następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku 
uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć po-
ległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Ry-
cerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem ciepielą na czele. 

Oraz 103 rOcznicy bitwy pOd KOnarami
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się pod Re-

mizę OSP w Konarach, gdzie został przekazany sprzęt medyczny 
jednostkom OSP z terenu gminy w ramach zadania: „Doposażenie 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Klimontów” realizowanego 
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Prio-
rytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków 
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Obdarowane jednostki to:
OSP Klimontów: defibrylator – 1 szt., torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
OSP Krobielice: defibrylator – 1 szt., torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
OSP Konary: torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
OSP Nawodzice: torba medyczna PSP R1 – 1 szt.
OSP Goźlice: deska ortopedyczna – 1 szt.
Całkowity koszt zadania to 23 452,00 zł.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które-

go dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Finansowanie z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości wyniosło 99%, a wkład Gminy Klimon-
tów to pozostały 1%.

Następnie odbyła się Konarska Majówka. Wszyscy chętni wzięli 
udział w III Marszu Strażackim szlakiem Bitwy Pod Konarami. Rocz-
nicowe uroczystości Bitwy pod Konarami uświetnili: Kompania Re-
prezentacyjna Niepublicznego Technikum im. gen. Władysława An-
dersa w Opatowie, która pełniła wartę honorową przy pomniku 
oraz Kapela Klimontowska, która zapewniła oprawę muzyczną uro-
czystości.
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek obchodzony był w dniach 8–15 maja. 
Hasło	 tegorocznego	piętnastego	TB	brzmiało	 „Dowolność czytania” 
i odnosiło się do swobodnego, wolnego, niczym nie ograniczonego 
dostępu do książki w różnej formie – książki tradycyjnej, elektronicznej 
czy audiobooka. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się 
umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczo-
ne	możliwości.	Hasło	nawiązuje	 także	do	100-lecia	odzyskania	przez	
Polskę niepodległości – czytanie było ważnym elementem zachowa-
nia tożsamości i kultury narodu.

Jak co roku nasza biblioteka przygotowała program obchodów Ty-
godnia Bibliotek skierowany do wszystkich użytkowników. Przedszko-
laki z Przedszkola Sióstr Imienia Jezus poznały księgozbiór i wnętrze 
oraz zasady korzystania z biblioteki. Posłuchały książeczki „Franklin 
i książka z biblioteki”, z której dowiedziały się jak należy dbać o wypo-
życzone książki. Odwiedzili nas również uczniowie ze szkoły podsta-
wowej w Goźlicach. Poznali zbiory i regulamin wypożyczalni. Ćwiczyli 
swoją widzę na temat postaci i bohaterów oraz tytułów różnych ksią-
żek rozwiązując krzyżówkę i kalambury.

Dla młodzieży przygotowaliśmy Grę Miejską „Odkrywamy histo-
rię naszej miejscowości”. Patronat honorowy nad grą objął Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski. W grze wzięli udział ucznio-
wie klasy 7 PSP Klimontów. Odgadując poszczególne hasła krzy-
żówki przemieszczali się do punktów kontrolnych zaznaczonych na 
mapie, gdzie otrzymywali zadania do wykonania. Świetnie się ba-
wiąc poznawali miejsca, postaci i wydarzenia związane z historią 
Klimontowa. Zwycięska okazała się drużyna dziewcząt, rozwiązując 
wszystkie hasła w najkrótszym czasie.

W bibliotece spotkali się także klubowicze Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Do końca maja dostępna do obejrzenia była także wystawa 
„Polskie kobiety w różnych dziedzinach życia” z okazji Roku Praw 
Kobiet.

E.l-n

tydzIeń BIBLIOtek W gMInnej BIBLIOtece pUBLIcznej

Jednym z priorytetów działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Sandomierzu jest ochrona życia i zdrowia dzieci za-
mieszkujących tereny wiejskie. W związku z tym 27 marca br. w Szko-
le Podstawowej w Goźlicach odbyło się spotkanie skierowane do 
uczniów klas IV-VII, które poprowadziły: Marzanna Mach – kierow-
nik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu oraz 
Anna jońca.

Podczas tej nietypowej lekcji uczniowie mogli dowiedzieć się jak 
w gospodarstwie swoich rodziców i na domowym podwórku czuć się 
bezpiecznie. Panie uświadamiały dzieci o tym, że maszyny rolnicze, 
urządzenia czy proste narzędzia użyte w niewłaściwy sposób mogą 
spowodować groźne wypadki, tj. przygniecenia, przejechania, wcią-
gnięcia w ruchome części maszyn. Zagrożeniem dla zdrowia i życia są 
też środki ochrony roślin i inne chemikalia, a kontakt z nimi grozi zatru-
ciem, poparzeniem, a nawet śmiercią. Niebezpieczne są również  ster-
ty, stogi, drabiny, które nigdy nie powinny służyć do zabawy.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze, uczniowie 
chętnie zadawali pytania związane z bezpieczeństwem i włączali się do 
rozmowy. Na koniec panie rozdały dzieciom kolorowe książeczki z in-
formacjami o tym, jak żyć bezpiecznie i z pasją na wsi oraz słodkości.

BezpIeczeńStWO dzIecI 
W gOSpOdARStWIe ROLnyM

Osiem lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się samo-
lot Tu-154M z polską delegacją na obchody 70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej. Zginęło 96 pasażerów i członków załogi, w tym para prezydenc-
ka Maria i Lech Kaczyńscy. 

W rocznicę Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej władze Gminy 
Klimontów na czele z Wójtem Gminy Markiem Goździewskim złożyli 
kwiaty i zapalili symboliczne znicze pod pomnikami Ofiar w Parku Ka-
tyńskim w Byszowie.

PAMIĘTAMY!
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się w maju 
br. trzecia edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 
SONGOWANIE 2018. W konkursie wzięli udział uczestnicy w 4 kate-
goriach wiekowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Orga-
nizatorami konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie oraz Klimontowskie Stowarzyszenie 
„Zawsze Razem”. Poziom festiwalu był bardzo wysoki, a uczniowie 
przygotowywali się do niego pod okiem opiekunów.

Konkurs objęli patronatem: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mą-
dzik i Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Sponsorami konkursu, dzięki którym mieliśmy ciekawe nagrody – 
nagrodę główną GRAND PRIX, statuetki, upominki oraz poczęstunek  
– byli: Prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu Longin Bokwa, Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski, właściciele restauracji CYKA-
DA Beata i Piotr Sudy oraz Komitet Rodzicielski przy PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie.

Głównymi celami konkursu było kształcenie sprawności płynne-
go posługiwania się językiem angielskim, popularyzacja śpiewania 
wśród dzieci i młodzieży, sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie 
ulubionych przebojów, poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnio-
nych, ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Wszystkich popierają-
cych finansowo konkurs wyróżniliśmy tytułem Przyjaciela Konkursu. 
Nasi przyjaciele otrzymali od nas pamiątkowe statuetki.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Paulina ko-
chanek – nauczyciel języka angielskiego, Grzegorz Starosta – lider 
zespołu EGO, jerzy cielecki – nauczyciel muzyki.

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy przybyli na festiwal.

*   *   *
Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria i - soliści do lat 9 
I miejsce: julia Salamon (ZSP w Szewnie – opiekun: Samuela Modze-
lewska); II miejsce: Michalina cedro (Przedszkole nr 19 w Kielcach – 
opiekun: Samuela Modzelewska); III miejsce: Sandra Grabowska 
(Przedszkole Samorządowe nr 35 w Kielcach – opiekun: Samuela Mo-
dzelewska); wyróżnienie: lena rożek (ZS im. M. Skłodowskiej Curie 
w Ożarowie – opiekun: Iwona Jabłońska).

Kategoria ii - soliści od 10 do 15 lat 
I miejsce : natalia Grzejszczyk (SP w Mąchocicach – opiekun: Ewa Bo-
cheńska); II miejsce: Bartosz chudzicki (Gimnazjum nr 26 im. Woj-
ciecha Szczepaniaka w Kielcach – opiekun: Dariusz Orkisz); III miej-
sce: Martyna cieśla (PSP nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu 
Św. – opiekun: Samuela Modzelewska); wyróżnienia: zuzanna oma-
sta (Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie – opiekun: 
Samuela Modzelewska), wiktoria czwartosz (Zespół Państwowych 
Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach – opiekun: Agnieszka 
Czwartosz), Emilia Haba (Gminny Zespół Szkół w Łagowie – opiekun: 
Ewa Bocheńska), joanna orłowicz (zgłoszenie indywidualne – opie-
kun: Samuela Modzelewska).

Kategoria iii – soliści od 16 do 20 lat

I miejsce: julia Pasternak (Zespól Szkół nr 1 w Pińczowie – opiekun: 
Izabela Błystun); II miejsce: izabela drogosz (Gimnazjum Katolic-
kie w Kielcach – opiekun: Samuela Modzelewska); III miejsce: justy-
na kwiatkowska (Liceum Ogólnokształcące w Chmielniku – opiekun: 
Ewa Bocheńska); wyróżnienie: natalia Pyszczek (PSP im. J. Ossoliń-
skiego w Klimontowie).

Kategoria iV – soliści powyżej 20 lat 
I miejsce: Mariola Baran (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach); II miejsce: Hubert ryfka (zgłoszenie indywidualne).

Nagrodę specjalną GRAND PRIX otrzymała zuzanna Bera (Gminny 
Zespół Szkół w Łagowie – opiekun: Joanna Litwin).

WOjeWódzkI feStIWAL pIOSenkI AngLOjĘzycznej 
„SOngOWAnIe 2018”– III edycjA
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W Klimontowie na stadionie sportowym LKS Klimontowianka odby-
ły się 3 czerwca br. Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu sandomierskiego. 

W zawodach wzięła udział jedna drużyna dziewcząt MDP Skotniki 
i dwie drużyny chłopców: MDP Skotniki i MDP Klimontów. 

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu st. kpt. Piotr Krytusa. 

Po zakończeniu zawodów i podliczeniu przez komisję punktów, 
kolejność czołowych miejsc w klasyfikacji była następująca:

Grupa dziewcząt:
I miejsce zajęła drużyna MDP przy OSP Skotniki,
Grupa chłopców:
I miejsce zajęła drużyna: MDP przy OSP Skotniki, 
II miejsce: MDP przy OSP Klimontów.

Uczestnikom zawodów zostały wręczone puchary oraz pamiątkowe 
koszulki.

zAWOdy StRAżAckIe dRUżyn MŁOdzIeżOWych

W pierwszym tygodniu czerwca ucznio-
wie klas piątych przebywali w Zielonej Szkole 
w Zakopanem i Poroninie realizując program 
opracowany przez wychowawców „W wyso-
kich górach”. Celem zorganizowanych zajęć 
w Tatrach i okolicy było zapoznanie uczniów  
z przyrodą, krajobrazami oraz folklorem gór-
skim. Podczas wielu wędrówek pieszych  
z przewodnikiem Doliną Kościeliską, Guba-
łówką, Doliną Chochołowską  czy delikatnym 
szlakiem pod Giewontem uczestnicy mie-
li możliwość poznawania układu piętrowego 

roślinności w górach, obserwowali skały, dzia-
łanie wiatru oraz naturalne wodospady. Prze-
wodnik zapoznał uczniów z osobliwościami Ta-
trzańskiego Parku Narodowego, przypominał 
zasady ochrony przyrody oraz kodeks turysty. 

Odbyło się wiele zajęć sportowych: mecze 
piłki nożnej, mini siatkówka, biegi i rywalizacje 
w grach zręcznościowych. Ciekawym i bardzo 
oczekiwanych sposobem aktywności jest po-
byt w pływalni w Szaflarach oraz na basenie 
w ośrodku w Poroninie. Uczniowie doskonalili 
umiejętności pływackie. 

zIeLOnA SzkOŁA W góRAch
Zorganizowano warsztaty wyplatania wian-

ków, wykorzystując atlasy do oznaczania roślin 
zielnych. Była to wspaniała zabawa, podtrzy-
mywanie tradycji oraz nauka- uczniowie za-
poznali się z ekosystemem łąki oraz w naturze 
mogli podziwiać zjawisko sukcesji na ugorowa-
nych gruntach. Z folklorem górskim, wyrobami 
i tradycyjnymi potrawami uczestnicy zetknę-
li się w Zakopanem na Krupówkach podczas 
zwiedzania i zakupów pod Gubałówką oraz 
w regionalnej izbie w Poroninie, gdzie zostało 
zorganizowane spotkanie przy ognisku.

Wolny czas poza zajęciami uczniowie spę-
dzali w Sali gier, gdzie mieli możliwość gry 
w tenis stołowy, bilard, rzutki oraz gry plan-
szowe. Wieczorem 7 czerwca w czwartek zor-
ganizowano dyskotekę, wcześniej każda gru-
pa przygotowała swój program artystyczny 
oraz przebranie, które zaprezentowano pod-
czas dyskoteki.

Zielona Szkoła daje uczniom możliwość 
pokazania swoich mocnych stron w różnych 
aktywnościach, które nie zawsze ujawnia-
ją się podczas zajęć lekcyjnych w klasie. Jest 
to forma zdobywania wiedzy i umiejętności 
podczas zajęć w terenie, gdzie włączają się 
emocje, które wzmacniają i utrwalają zapa-
miętywanie. W naszej szkole Zielone Szkoły 
cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów 
oraz rodziców.
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Uczniowie SP w Goźlicach i Ossolinie pod opieką nauczycieli z obu pla-
cówek, wybrali się 22 marca do Kielc, gdzie mieli okazję odwiedzić Park 
Rozrywki Fly Sky. Dzieci chętnie korzystały z wielu atrakcji oferowanych 
przez placówkę. Młodsze z nich spędziły czas na świetnie wyposażonym 
placu zabaw, gdzie miały do dyspozycji zjeżdżalnie, tory przeszkód, bo-
iska do gry w piłkę i wiele innych atrakcji na różnych poziomach. Starsze 
dzieci korzystały z trampolin, basenów z gąbkami, ścieżek trampolino-
wych czy równoważni. Niezwykłą popularnością cieszyła się poduszka 
powietrzna, na którą dzieci skakały z platformy położonej na dwóch po-
ziomach wysokości, a także tor przeszkód ninja. 

Zabawy ruchowe zostały poprzedzone profesjonalną rozgrzewką 
przeprowadzoną przez trenerów pracujących na obszarze obiektu, któ-
rzy przez cały okres pobytu dbali o bezpieczeństwo wszystkich dzieci. 

Po skorzystaniu z atrakcji oferowanych przez kielecki Park Rozrywki 
dzieci oraz opiekunowie mogli odpocząć przy kawie, herbacie oraz prze-
kąskach oferowanych przez kafeterię znajdującą się na terenie obiektu. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zadowoleni, zgodnie przyznali, że 
wyjazd zaliczają do udanych i na pewno w przyszłości odwiedzą Fly Sky.

aneta cieplińsKa

WycIeczkA dO pARkU ROzRyWkI fLy Sky

Po raz kolejny już, 9 kwietnia br., gościli-
śmy w naszej szkole doktora tomasza wi-
tesa z Wydziału Geografii i Studiów Re-
gionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Doktor Tomasz Wites jest sekretarzem Za-
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego, autorem kilkudziesięciu pu-
blikacji naukowych i popularnonaukowych. 
W ubiegłym roku otrzymał z rąk rektora UW 
nagrodę dla najlepszego wykładowcy aka-
demickiego. 

To również podróżnik, który odwiedził już 
wszystkie kontynenty, poza Antarktydą. Pro-
wadził badania m.in. w Meksyku, Gwatemali, 
Belize, Panamie, Kostaryce, Brazylii, Ekwado-

O egzOtycznych 
pOdRóżAch

rze, Argentynie, Peru, Algierii, Maroku, Ugan-
dzie, Kenii, Tanzanii, Izraelu, Jordanii, Indiach, 
Indonezji, Malezji, Wietnamie, Nowej Zelan-
dii, Brunei Darussalam, Japonii, Chinach, na 
Wyspach Galapagos, a przede wszystkim na 
dalekim wschodzie Rosji i na Kołymie. 

Tym razem nasz gość poprowadził wykład 
otwarty pt. „W tropikach Ameryki Łacińskiej”. 
Opowiadał m.in. o swoich wyprawach do Ko-
staryki, na Wyspy Galapagos i do Amazonii. 
Prelegent przygotował dla uczniów specjal-
ny konkurs. Podarował im także oryginalny 
upominek wykonany przez Indian zamiesz-
kujących w dorzeczu Amazonki.

iwona staszewsKa

Doktor Tomasz Wites wygłosił w SP w Ossolinie 
wykład o Ameryce Południowej i Środkowej.

W Ossolinie odbyły się eliminacje międzyszkolne Wojewódzkiego 
Konkursu Pięknego Czytania, który w tym roku odbywa się pod ha-
słem „Była sercem swojej epoki”.

Konkurs już od sześciu lat organizuje miejscowa Szkoła Podstawowa, 
prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Zada-
niem uczestników jest interpretacja fragmentów prozy najwybitniej-
szych polskich literatów. Tym razem tematem konkursu była twórczość 
Elizy Orzeszkowej.

Decyzją jury, w którym zasiedli: ks. wojciech zasada – poeta, ani-
mator życia kulturalnego, twórca Teatru „Apostolos”, teresa czarnec-
ka – polonistka, wieloletni nauczyciel LO w Klimontowie oraz józef 
żuk – dziennikarz „Tygodnika Nadwiślańskiego”, zaproszenia do finału 
otrzymało w sumie dziesięć osób. W kategorii szkół podstawowych do 
kolejnego etapu zakwalifikowali się: Grzegorz Świątański (PSP w Ob-
razowie), karolina Pawlik (SP w Ossolinie), Adam nowakowski (SP 
w Ossolinie) oraz Anna Sasak (SP w Goźlicach). W kategorii klas VII 
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do finału zakwalifi-
kowali się: oskar juryś (Sandomierz), Miłosz Adamczak (Klimontów) 
oraz kamila rusak (Sandomierz). W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych kwalifikację uzyskali: Anna kiliańska (I LO Collegium Gostomia-

num w Sandomierzu), karol Sobczyński (Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz konrad Suliga (Zespół 
Szkół nr 2 we Włoszczowie). Finał konkursu odbędzie się 1 lipca pod-
czas Pikniku Rycerskiego w Ossolinie. Komisją jurorską pokieruje wów-
czas znakomita aktorka Magdalena zawadzka.
Honorowy	 patronat	 nad	 konkursem	 „Była sercem swojej epoki” 

sprawuje świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, a jego ko-
ordynatorem jest Ilona Kosiarska. 

pOznALIŚMy fInALIStóW
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W hali sportowej  Ośrodka sportu i Rekreacji w Staszowie odbył się 
10 kwietnia br. półfinał wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w Te-
nisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół rocznik 2002-2004. Uczest-
nikami półfinału wojewódzkiego były szkoły, które wygrały wcze-
śniejsze eliminacje w powiatowych Turniejach Tenisa Stołowego zaś 
zawody	rozegrane	zostały	w	systemie	gier	„każdy	z	każdym”	zgodnie	
z obowiązującymi przepisami.

W półfinale wojewódzkim w kategorii żeńskiej walczyły ze sobą 
m.in. szkoły: SP Rytwiany I i Rytwiany II, Gimnazjum Kazimierza Wielka, 
SP Czostków, Zespół Szkół w Klimontowie oraz SP Nawodzice. W pół-
finale wojewódzkim w kategorii chłopców walczyły ze sobą m.in.: SP 
Rytwiany I i Rytwiany II, SP Łoniów, Gimnazjum Kazimierza Wielka, SP 
Osiek oraz SP Nawodzice, której uczniowie przeszli kwalifikacje po-
wiatowe aż w dwóch kategoriach tj. dziewcząt i chłopców. W druży-
nie dziewcząt grały: Marta Dąbrowska i Gabriela Sajda, chłopców: Ja-
kub Rębacz, Wiktor Orłowski oraz Bartosz Walicki. Po emocjonującej 
i zaciętej walce sportowej, nasi chłopcy i dziewczęta wywalczyli bar-
dzo dobre, wysokie II miejsce.

Radość ze wspaniałego występu była tym większa, iż organizatorzy 
i sędziowie turnieju w Staszowie jaki i ich trener pokładają duże nadzie-
je na dobry występ naszych dziewczyn i chłopców w następnym tur-
nieju i winszują szkole z Nawodzic tak dobrego przygotowania i wy-
niku, gdyż żadna ze szkół nie stawała aż dwa razy na podium w takim 
turnieju.

Trener  drużyny, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nawodzicach, 
Szczepan Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym sportowcom i dzię-
kuje im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące 
ich do zawodów sportowych i zapewnia o dalszych dobrych wynikach 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach i to nie tylko w teni-
sie stołowym.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są na stronie interne-
towej  facebooku trenera Szczepana Ewiaka.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Piórkowie odbył się 16 
kwietnia br. półfinał wojewódzki w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt szkół podstawowych rocznik 2005 i młodsi. Zawody były 
rozgrywane systemem gry każdy z każdym zaś o miejscu na podium 
decydowała liczba i kolejność, a także wygrane w poszczególnych me-
czach.

W turnieju wzięło udział 6 drużyn – SP Piórków, SP Iwaniska, SP Mo-
mina, SP NR 6 Starachowice, SP Górno – w dwóch grupach, a zawody 
rozegrane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszą gminę 
reprezentowała Szkoła Podstawowa Nawodzice, która uzyskała kwali-
fikacje do turnieju zajmując pierwsze miejsce w turnieju powiatowym.

Do ścisłego finału turnieju zakwalifikowali się zawodnicy z SP w Na-
wodzicach oraz SP w Iwaniskach. Drużyna dziewcząt z Nawodzic wy-
grała najwięcej meczy i uplasowała się na pierwszym miejscu na po-
dium, wygrywając cały turniej. W składzie zwycięskiej drużyny były: 
Marta Bieniek, Natalia Orłowska oraz rezerwowe: Julia Dąbrowska 
i Anna Malczyk. trzecie miejsce zajęła drużyna SP Momina.

Należy nadmienić, iż dzięki wygranej w półfinale wojewódzkim tur-
nieju drużynowego tenisa stołowego dziewczęta ze Szkoły podstawo-
wej w Nawodzicach zakwalifikowały się do mistrzostw województwa 
świętokrzyskiego w drużynowym tenisie stołowym. Za wygraną w tak 
prestiżowym turnieju dzieci otrzymały pamiątkowe medale, statuetkę 
dla najlepszej szkoły turnieju oraz dyplom za zajęcie pierwszego miej-
sca w turnieju.

Trener zwycięskich Nawodzic Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach składają podziękowania rodzicom za 
dowóz dzieci na treningi. Nauczyciel w SP w Nawodzicach Szczepan 
Ewiak życzy też dalszych sukcesów młodym sportowcom i dziękuje 
im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące ich do 
zawodów sportowych. Gratulujemy zwycięzcom z Nawodzic oraz ich 
trenerowi i życzymy wysokiego miejsca w dalszych turniejach sporto-
wych.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne na facebooku trene-
ra Szczepana Ewiaka.

SzkOŁA pOdStAWOWA z nAWOdzIc nAjLepSzA... 



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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Za nami kolejna, XVIII edycja, organizowa-
nego przez Polski Związek Piłki Nożnej Tur-
nieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”. 2 maja, po meczach Wielkiego Finału 
na PGE Narodowym w Warszawie, wyłonione 
zostały najlepsze w Polsce drużyny w katego-
riach do lat 10 oraz 12. 

Najlepiej z naszego województwa zapre-
zentowała się drużyna AMO Kielce, która w ka-
tegorii U-10 chłopców zajęła szóste miejsce. 
W tej kategorii najlepsza została ekipa AMO 
Rzeszów z woj. podkarpackiego. Wśród star-
szych chłopców po puchar sięgnęli zawodni-
cy SP 7 Koszalin z woj. zachodniopomorskie-
go. W rywalizacji dziewczynek końcowy triumf 
odniosły ekipy UKS Beniaminek Krosno z woj. 
podkarpackiego (U-10) i UKS SMS Łódź z woj. 
łódzkiego (U-12). 

Zwycięzcy, poza otrzymaniem Pucharu Tym-
barku, w nagrodę obejrzeli z trybun czerwco-
wy mecz reprezentacji Polski z Litwą i spotkali 
się z podopiecznymi Adama Nawałki tuż przed 
wylotem kadry na mistrzostwa świata w Rosji. 

Nasza drużyna zajęła bardzo dobre 14 miej-
sce rywalizując z drużynami z całej Polski. 
W grupie zmierzyliśmy się z drużynami z war-

mińsko-mazurskiego (3-4), kujawko-pomor-
skiego (0-6), lubelskiego (1-3), pomorskie (3-0) 
i małopolskiego (1-4). Nasza drużyna grała 
w składzie złożonym w większości z dziewczy-
nek uczęszczających do klasy sportowej w PSP 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie: Ola 
Adamczyk, Amelka Kończak, Marta Religa, 
Małgorzata Charszlak, Alina Wiatrowska, Ju-
lia Nowaczek, Roksana Sawicka, Ania Galata, 
Wiktoria Kochanek, Julia Forc. Trenerami byli 
Paweł Saniawa i krzysztof dywan. Organi-
zatorami wyjazdu byli Wójt Gminy Klimontów, 
Dyrektor PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie, Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego, Starostwo Powiatowe w Sando-
mierzu. 

Podczas turnieju zawodniczki nie tylko spę-
dzały czas na boisku ale również zwiedza-
ły Warszawę, stadion Legi i najciekawsze za-
kątki stolicy. Ponadto każda zawodniczka za 
udział w finale ogólnopolskim otrzymała strój 
piłkarski, medal, paczkę z upominkami. Nasze 
dziewczynki mimo, że były młodsze o rok od 
rywalek zaprezentowały się bardzo dobrze, 
pokazując, że za rok będą bardzo groźne dla 
pozostałych ekip.

fInAŁ OgóLnOpOLSkI W WARSzAWIe 
– 14 MIejSce W pOLSce dLA nASzej dRUżyny

Na stadionie Grodu w Ćmińsku odbyły się 23 kwietnia br. finały wojewódzkie XVIII edycji tur-
nieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Rywalizowano w kategorii U-12 (dziewczęta 
i chłopcy) i U-8 (dziewczęta). Dziewczęta z klasy sportowej PSP w Klimontowie oraz UKS-u Or-
lik Klimontów wygrały wszystkie mecze w swojej kategorii wiekowej. Kolejność była następują-
ca: Klimontów – Bieliny 4:1, Klimontów – Skarżysko 7:0, Klimontów – Pacanów 3:1. Nasza szkoła 
po bardzo zaciętych meczach wywalczyła I miejsce w grupie awansując do ćwierćfinału, gdzie 
pokonała Kazimierzę Wielką, aż 7:0. W półfinale wygraliśmy ze SP Gadka 6:0 i tym samym awan-
sowaliśmy do wielkiego finału. 

WIeLkI fInAŁ WOjeWódzkI tyMBARkA 
dLA dzIeWczynek z pSp W kLIMOntOWIe

W finale spotkały się dwie najlepsze druży-
ny dziewcząt – Klimontów i Łopuszno. Mecz 
o finał był bardzo emocjonujący, ale dziewczę-
ta z naszej szkoły nie dały szans rywalkom po-
konując je aż 7:0. Wygrywając finał dziewczęta 
awansowały do finałów ogólnopolskich, które 
odbyły się w Warszawie, spotkając się z najlep-
szymi drużynami z całej Polski. Organizatora-
mi wyjazdu na turniej byli: Wójt Gminy Kli-
montów oraz dyrektor PSP w Klimontowie.




