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IV LIGA wrAcA 
nA ZYSMAnA 9
Po dwóch sezonach gry w świętokrzyskiej klasie okręgowej Klimon-

towianka Klimontów wraca do czwartej ligi. 
Data 3 czerwca 2018 roku zapisze się w historii klubu złotymi litera-

mi. Po wygranej 2:0 z Piastem w Stopnicy nasza drużyna cieszyła się 
z awansu. Radość w szatni była ogromna. 

Ojcem sukcesu jest trener Jacek Kuranty, były piłkarz takich klubów 
ekstraklasowych jak GKS Bełchatów, Odra Wodzisław Śląski czy Polonia 
Bytom. Szkoleniowiec ten na boiskach ekstraklasy rozegrał ponad 100 
meczów. W najbliższym sezonie pozostanie dalej trenerem pierwszej 
drużyny Klimontowianki Klimontów. Szkoleniowiec zielono-czerwonych 
trafił na Zysmana latem 2016 roku jako zawodnik. W sezonie 2016/17 pod 
wodzą trenera Adama Mażysza razem z drużyną walczył o szybki po-
wrót do IV ligi. Po zakończonym, nieudanym niestety, sezonie Jacek Ku-
ranty przejął stery nad drużyną Klimontowianki i stawiając na wycho-
wanków, młodych zawodników wrócił z zespołem do IV ligi. Teraz przed 
nim jak i również drużyną ciężki bój o punkty na IV ligowych boiskach.

na stronie 10 wywiad z Dariuszem Krawczykiem 
–    prezesem LKS klimontowianka
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informuje
W środę 25 lipca br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczy-

ste wręczenie promes. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski rządową pro-
mesę otrzymał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława 
Zielińskiego. Gospodarzami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli wojewoda 
Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Wysokość dotacji dla Gminy 
Klimontów wynosić będzie 2 216 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania 
po udzieleniu zamówienia publicznego.

Promesa na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, podpisał 26 lipca br. w Przybysławicach umowy na dofinansowanie 
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminach powiatu 
sandomierskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”.

Wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin z województwa święto-
krzyskiego. Łączna kwota wnioskowanych środków wynosiła 3,2 mln 
zł. Do dofinansowania przeznaczono 67 wniosków na budowę, moder-
nizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota środków prze-
znaczona na realizację zadania wyniosła 1,8 mln zł.

PodPisanie umów
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał umowę na sfi-

nansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miej-
scowości Ossolin. Wartość dofinansowania – 30 tys. zł.

Podpisano także umowy na dofinansowanie projektów z progra-
mu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Budżet konkursu wy-
nosi 1 mln zł. W ramach naboru 90 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 
z terenu województwa świętokrzyskiego złożyło łącznie 229 projek-
tów. Maksymalną wysokość dotacji na poszczególny projekt ustalono 
na kwotę 10 tys. zł. Wsparciem na tworzenie warunków rozwoju i od-
budowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi, 
w tym zakupy inwestycyjne objętych zostanie 136 projektów.

Wójt Marek Goździewski podpisał umowę na dofinansowanie za-
dania dla gminy Klimontów pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy Klimontów poprzez wyposażenie edukacyjno-szkoleniowe 
i multimedialne sali w strażnicy OSP Klimontów”. Wartość dofinanso-
wania tego zadania to 6 300 zł.

Odebranie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 
w miejscowości Klimontów  - Targowisko – Etap I i II” 
odbyło się 31 lipca br.

Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Staszów Sp. z o.o. 

W ramach umowy z wykonawcą została wybudowa-
na droga gminna w miejscowości Klimontów – Targo-
wisko o łącznej długości 993 mb oraz wartości brutto 
1 870 096,74 zł. 

fot. Świętokrzyski Urząd Wojwódzki
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Uroczystość złotych godów to upamiętnienie 50 rocznicy małżeństwa. 
Pary, które przez tyle lat były ze sobą w tych dobrych, jak i złych chwi-
lach swoje Złote Gody świętowały razem w Gminie Klimontów. W tym 
wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na 
czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, doradcą Wojewody To-
maszem Stańkiem, który reprezentował Wojewodę Świętokrzyskiego 
Agatę Wojtyszek, Radnym Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem 
Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskie-
go Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Leszkiem Galatą i Sekre-
tarzem Starostwa Powiatu Sandomierskiego Pawłem Niedźwiedziem, 
którzy reprezentowali Starostę Powiatu Sandomierskiego Stanisława 
Masternaka, Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim, Za-
stępcą Wójta Gminy Klimontów Edwardem Przytułą oraz Przewodni-
czącym Rady Gminy Klimontów Czesławem Fijałkowskim wraz z Rad-
nymi Gminy Klimontów.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Jó-
zefa w Klimontowie, odprawioną przez proboszcza miejscowej para-
fii ks. kanonika Henryka Hendzla w koncelebrze z ks. kanonikiem Ada-
mem Nowakiem. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne 
przyrzeczenia. 

Druga część uroczystości odbyła się w Restauracji & Pensjoncie Cyka-
da w Pęchowie. Wszystkich gości przywitał Kierownik USC Adam Przy-
bylski. Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi 
małżeńskiej, po której nastąpiła chwila dekoracji medalami. W imieniu 
Prezydenta RP Marek Goździewski – Wójt Gminy Klimontów wraz z Ja-
rosławem Rusieckim – Senatorem RP wręczyli Jubilatom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. 

Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od Wojewody, Marszałka, Sta-
rosty i Wójta oraz upominki ufundowane przez gminę Klimontów. Na-
stępnie Wójt Gminy Klimontów złożył Jubilatom życzenia. Do życzeń 
dołączyli się: przewodniczący Czesław Fijałkowski, senator Jarosław 
Rusiecki, doradca wojewody Tomasz Staniek oraz radny Andrzej Swaj-
da. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a grom-
kie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Kapeli Klimontowskiej. 

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni 
na poczęstunek. Nie zabrakło również programu artystycznego w wy-
konaniu młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Złote Gody

Od 9 do 14 lipca br. gościliśmy w gminie Klimontów dziesięciu stu-
dentów II roku Politechniki Świętokrzyskiej z kierunku Architektura 
(Wydz. Budownictwa i Architektury). 

Studenci w ramach obowiązkowych praktyk tworzyli obrazy 
uwieczniając klimontowskie zabytki, pejzaże, widoki i krajobrazy. Ple-
ner odbywał się pod kierunkiem dr hab. Waldemara Kozuba. 

W sobotę, 14 lipca, w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie od-
była się wystawa poplenerowa prac studentów. 

Prace studentów do 20 września br, będzie można oglądać w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Klimontowie.

Plener malarskiCoraz bliżej do podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu 
pn. E-dukacja w Gminie Klimontów, złożonego przez Gminę Klimontów 
oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Klimontowie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-
2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym 
specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cy-
frowa szkoła”: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w po-
moce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji pro-
gramów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
sieciowo–usługowej; podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycie-
li wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z zakupionych na-
rzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;  
kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słucha-
czy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikają-
cych z tego tytułu założeń. 

Koszt projektu: 477 tys. zł.

e-dukacja w Gminie klimontów

Z głębokim smutkiem i żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.  Marka Bogdańskiego 
wieloletniego działacza LKS Klimontowianka Klimontów

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia 

Zarząd LKS Klimontowianka w Klimontowie
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VII Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowego Berła” – na-
grody dla gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w fil-
mach historycznych i kostiumowych – odbył się w tym roku 1 lipca. 
Tym razem laureatką została Magdalena Zawadzka – niezapomnia-
ny Hajduczek z filmowej ekranizacji „Pana Wołodyjowskiego” w reżyse-
rii Jerzego Hoffmana. Nagrodę wręczył Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski. 

W latach poprzednich ossolińskie berło odbierali: Jerzy Zelnik, Ol-
gierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Emilia Krakowska i Leszek Te-
leszyński. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą z udziałem 
rycerstwa i Orkiestry Górniczej Grupy Azoty „Siarkopol” S.A., którą 
w Kaplicy Betlejemskiej celebrował ksiądz Ryszard Sałek. 

Podczas tegorocznego Pikniku po raz drugi wręczone zostały usta-
nowione dwa lata temu nagrody imienia kanclerza Jerzego Ossoliń-
skiego, którymi honorowane są osoby i instytucje wnoszące wkład 
w zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Ossolina. W gro-
nie laureatów wyróżnienia tym razem znaleźli się:
•	 Cezary	Makiewicz – jeden z najpopularniejszych polskich muzy-

ków country, który w 2016 roku nagrał, wspólnie z dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej w Ossolinie, piosenkę „Święta noc”, promującą słynne 
ossolińskie pasterki w Kaplicy Betlejemskiej.

•	 Ekipa	serialu	„Misja skarb” emitowanego na antenie Fokus TV. Je-
den z odcinków serialu zrealizowany został w ruinach zamku w Osso-
linie, które przy tej okazji zostały przebadane archeologicznie.

•	 Małgorzata	Lipa ze świętokrzyskiego kuratorium oświaty oraz ks. 
Wojciech Zasada, którzy wspierają Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin” w organizacji odbywającego się od sześciu lat Woje-
wódzkiego Konkursu Pięknego Czytania.
Tegoroczny konkurs, którego koordynatorem jest Ilona Kosiar-

ska, odbywał się pod hasłem „Była sercem swojej epoki”, a zadaniem 
jego uczestników była interpretacja wybranego fragmentu prozy Elizy 
Orzeszkowej. Jury oceniającemu finalistów przewodniczyła Magdale-
na Zawadzka. Wśród uczniów szkół podstawowych zwycięzcą konkur-
su został Grzegorz Świątański z PSP w Obrazowie. W kategorii klas VII 
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zwyciężył Oskar Ju-
ryś z Sandomierza, a w kategorii uczniów szkół średnich Anna Kiliań-
ska z sandomierskiego I LO Collegium Gostomianum.

Berło dla Baśki
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wołodyjowskiej
Podczas imprezy można było obejrzeć program „Jak zdobywano Dzi-

ki Zachód” przygotowany przez Stowarzyszenie „Katana” z Tarnobrze-
ga, prezentujący codzienne życie pionierów amerykańskich i trady-
cyjne zajęcia traperów. Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów pod egidą 
namiestnika Pawła Krakowiaka z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości przygotowało z kolei inscenizację pt. „Bal-
lady o zbroi i mundurze”, ukazującą to jak zmieniało się umundurowa-
nie i uzbrojenie polskich formacji wojskowych od czasów piastowskich 
po okres II wojny światowej. Były także występy formacji artystycznych 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i uczniów SP w Ossolinie, 
którzy zaprezentowali układy choreograficzne przygotowane pod kie-
runkiem Anny Raczyńskiej.

Piknik zakończył się pokazem fajerwerków.
Równolegle z prezentacjami historycznymi odbywał się III Między-

narodowy Bieg Rycerski o Puchar Kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Na 
starcie biegu głównego, którego dystans wynosił 6 666 metrów, sta-

nęło blisko 40 zawodników. Najlepszy czas uzyskał Mariusz Turczyn 
z Majdanu Królewskiego, a wśród kobiet Maria Bahranowska z Krako-
wa. Koordynatorem sportowej części Pikniku był Krzysztof Dywan.

Organizatorami VII Pikniku Rycerskiego byli: Stowarzyszenie „Na-
sze dziedzictwo Ossolin” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimonto-
wie. Honorowy patronat nad piknikiem sprawowali: marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek, wójt gminy Klimontów Marek Goździewski oraz 
świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik (konkurs „Była ser-
cem swojej epoki”).

W imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” składam ser-
deczne podziękowania samorządom województwa świętokrzyskie-
go, powiatu sandomierskiego i gminy Klimontów za wsparcie finanso-
we 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 Stowa-
rzyszenia, strażakom, mieszkańcom Ossolina, Wilkowic i Dziewkowa, 
dyrekcji i nauczycielom SP w Ossolinie i wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w organizacji Pikniku.

Rafał StaSzewSki 
foto: oliwia Potocka
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Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 8 lipca br. XXIII edycja 
imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad im-
prezą objął Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich zawodni-
ków oraz sędziów Wójt Gminy oficjalnie otworzył Wakacyjny Turniej 
Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka”. Rywalizację 
w grupach prowadziło 8 drużyn: Tiki-Taka, Oldboys Przyjaciele Dzie-
ciom, Kolegium Sędziów Sandomierz, Sami Swoi 1, Sami Swoi 2, Klimonto-
wianka Junior Młodszy, Olimpic Zgon, Chłopaki Bodżana ZZ. Zacięta wal-
ka o każdą piłkę toczyła się do ostatniego gwizdka. Gra stała na bardzo 
wysokim i wyrównanym poziomie, co ważne prowadzona z zachowa-
niem zasady FAIR PLAY.

W finale naprzeciw siebie stanęły drużyny Sami Swoi 2 oraz Tiki-Taka. 
Mecz finałowy był bardzo wyrównany, dwie bramki padły w ostatniej 
minucie meczu, tym samym okazało się, że na finał więcej sił zachowa-
li zawodnicy Samych Swoich 2. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 a „Pu-
char Dziecka” trafił do drużyny ubiegłorocznych zwycięzców. W tur-
nieju brało udział 127 zawodników, każdy z nich wpłacił na rzecz akcji 
po 20 zł.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział 
w turnieju wręczał Wójt Gminy Marek Goździewski. Tytuł najlepszego 
strzelca zdobył Daniel Ferens z drużyny Sami Swoi 2. Daniel w trakcie 
turnieju 5 razy umieścił piłkę w siatce. Najlepszym bramkarzem wybra-
no Kacpra	Pyszczka z drużyny Klimontowianka Junior Młodszy. Statu-
etki powędrowały także w ręce arbitrów turnieju, którzy bezinteresow-
nie wsparli opisane przedsięwzięcie.

Po zakończeniu turnieju rozpoczęła się część artystyczna. W koncer-
cie pod nazwą „Gramy, śpiewamy, tańczymy aby podarować dzieciom 

Podaruj dZieciomZestawienie wyników 
XXIII Turnieju Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o Puchar Dziecka

Grupa A
Sami Swoi 1 – Tiki-Taka 0:3
Kolegium Sędziów – Chłopaki Bodżana ZZ 0:0
Sami Swoi 1 – Kolegium Sędziów 1:0
Tiki-Taka – Chłopaki Bodżana ZZ 0:4
Sami Swoi 1 – Chłopaki Bodżana ZZ 0:0
Tiki-Taka – Kolegium Sędziów 5:0

Grupa B
Sami Swoi 2 – Juniorzy 6:1
Olimpic Zgon – Oldboys Przyjaciele Dzieciom 3:0
Sami Swoi 2 – Olimpic Zgon 1:0
Oldboys Przyjaciele Dzieciom – Juniorzy 1:1
Sami Swoi 2 – Oldboys Przyjaciele Dzieciom 1:0
Juniorzy – Olimpic Zgon 0:4

Mecze finałowe:
Mecz o 3 miejsce: Chłopaki Bodżana ZZ – Olimpic Zgon 0:2
Mecz o 1 miejsce: Sami Swoi 2 – Tiki-Taka 3:1

Klasyfikacja końcowa
1. Sami Swoi 2
2. Tiki-Taka
3. Olimpic Zgon
4. Chłopaki Bodżana ZZ
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wakacje” na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie oraz zespół Fire Play.

Strażacy z klimontowskiej jednostki OSP poprowadzili prezentację 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych związaną z bezpiecznym spędzeniem 
wakacji. Zaprezentowali jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowa-
nym, jak poprawnie wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca oraz 
w jaki sposób obsługiwać defibrylator. Strażacy przeprowadzili także 
zabawy edukacyjne dla najmłodszych, w trakcie których otrzymywa-
li słodkie upominki.

Około godziny 21:30 rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru – Electiv. 
Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Fire Play i DJ-em, 
która trwała do późnych godzin nocnych.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła lo-
terię fantową, z której cały dochód został przeznaczony na letni wypo-
czynek dla dzieci. Do wylosowania były fanty ofiarowane przez spon-
sorów. Z losów loterii zebrano ok. 2 200 zł.

Akcję od 23 lat organizuje Komitet Organizacyjny, GOK w Klimonto-
wie, GBP w Klimontowie i LKS Klimontowianka Klimontów przy współ-
udziale wielu wolontariuszy. Za zebrane dotychczas środki wakacyjny 
wypoczynek udało się zorganizować dla ponad 800 dzieci. Olbrzymie 
serca, zaangażowanie oraz hojność wielu ludzi, firm i instytucji pozwo-
liło zebrać w tym roku 8 371,15 zł. Ci, którzy nie zdążyli wspomóc ak-
cji lub z innych przyczyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również 
i teraz. Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty.

Nr rachunku bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.
Komitet Organizacyjny w imieniu dzieci składa serdeczne podzię-

kowania wszystkim firmom, instytucjom i osobom zaangażowanym 
w organizację XXIII edycji Akcji Podaruj Dzieciom Wakacje.

Tegoroczni darczyńcy:
Piekarstwo – Ciastkarstwo Leszek Skibiński
Biuro Ubezpieczeń Artur Wójcik
Salonik Prasowy Piotr Wietrzycki
Sklep Wielobranżowy „Arkadia” s.c. Danuta Przytuła
„Chemix” Hurt-Detal Art. Chemiczno-Przemysłowe Jarosław Pyza
F.H.U. „1001 Drobiazgów” Wioletta Uchańska
Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi Urszula Szczechura
Handel Detaliczny Art. Przemysłowymi i Odzieżą Wiesława Bonarek
Sklep „Wiktoria” Wiktoria Kryj
Salon Fryzjerski Marzena Nowak
Sklep „Marysia” Iwona Choda
Studio Urody „Euforia” Paulina Mucha
FINES Operator Bankowy Renata Zięba
Sklep Odzieżowo-Przemysłowy Stanisław Bryła
Radny Rady Gminy w Klimontowie Andrzej Ciach
Radny Rady Gminy w Klimontowie Grzegorz Mucha
Apteki Adamczak spółka jawna
Paula Spółka Cywilna Sklep Groszek Paulina Oleś, Paweł Oleś
Radny Rady Gminy w Klimontowie Robert Orłowski
Restauracja i Pensjonat „Cykada” Beata i Piotr Sudy
FHU VICTOR – Mieczysław Cichoń
Drużyna Kolegium Sędziów Sandomierz
Drużyna Olimpic Zgon
Drużyna Klimontowianka Junior Młodszy
Drużyna Oldboys Przyjaciele Dzieciom
Danmaster – serwis klimatyzacji
Drużyna Tiki Taka
Drużyny Sami Swoi
Drużyna Chłopaki Bodżana ZZ
Michał Ferens, Patryk Kukulski
Radny Rady Gminy w Klimontowie

wakacje 2018
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„Zielona szkoła”, czyli przeniesienie zajęć dydaktyczno–wycho-
wawczych i opiekuńczych poza ławkę szkolną w inne atrakcyjne pod 
wieloma względami miejsce. To doskonały sposób na kształtowanie 
umysłu, charakteru i osobowości dziecka. Nauka w bezpośrednim kon-
takcie z otaczającą dziecko rzeczywistością sprzyja twórczemu myśle-
niu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą, poznanie jej praw oraz 
świadomość zagrożeń dla środowiska dają szanse na kształtowanie 
właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości i postaw 
prozdrowotnych. Z kolei aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, 
wspólne zabawy i przeżywane radości, to najlepszy sposób na zinte-
growanie zespołu uczniowskiego. 

Mając na uwadze korzyści płynące z niekonwencjonalnego sposo-
bu nauczania jakim jest „Zielona szkoła” powstał program wyjazdu 
uczniów klasy 4d i 4a oraz kilkoro uczniów z klasy 6a – „W królestwie 
Babiej Góry”, który integrował rożne dziedziny z zakresu edukacji po-
lonistyczno–kulturalnej, historycznej, przyrodniczo–społecznej, ma-
tematycznej, informatycznej, plastyczno–technicznej, muzycznej 
i ruchowej, a także realizował treści profilaktyczne programu naszej 
szkoły. Czołowe założenia programu, jego cele, treści, formy i metody 
ich realizacji, umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, 
który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela. Przybliżył on uczniom 
region, w którym przebywali podczas pięciodniowego śródrocznego 
wypoczynku. Układ treści programu pozwalał na poznanie krajobra-
zu górskiego, jego kultury, historii, zabytków i atrakcji turystycznych, 
tworząc pełnię otaczającego świata. W realizacji tego programu domi-
nowały metody aktywizujące uczniów, pobudzające ich do działania. 
Zgodnie z założeniami pedagogiki Freineta – uczenie się przez przeży-
wanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce.

Od 14-18 maja grupa 30 uczniów wraz z opiekunami przebywała 
w Zawoi, największej wsi w Polsce położonej w Beskidach, u podnóża 
Babiej Góry. To był bardzo udany wyjazd, który obfitował w naukę, pra-
ce, zabawę i wypoczynek. Od pierwszego dnia pobytu w każdym ko-
lejnym dniu uczniowie poznawali uroki krajobrazu górskiego, kolejne 
pietra roślinności, zwierzęta tam żyjące oraz jego mieszkańców. Zwie-
dzili Zawoję, poznali jej historię, odwiedzili miejsca związane z poby-
tem w tych stronach papieża Jana Pawła II. Spacer po Zawoi–Czatoży 
pozwolił poznać sposoby radzenia sobie mieszkańców z przechowy-
waniem żywności. Dzieci oglądały tzw. lodówki, pomieszczenia schła-
dzające żywność oraz zapoznały się z legendami dotyczącymi chmur-
nika oraz legendarnego dzwonu. W trakcie ścieżki przyrodniczej 
ciekawe okazały się ćwiczenia orientacji mapy z użyciem kompasu, 

wyznaczania kierunków na mapie, skali, które wszyscy zaliczyli wzo-
rowo. Zapoznali się ze zwierzętami żyjącymi na danym terenie, a tak-
że obserwowali ogromne mrowiska. W ciekawy sposób poznali hie-
rarchię społeczną, życie mrówek w zbiorowisku oraz ich znaczenie dla 
otoczenia.

Uczniowie byli również na wyprawie – wycieczce do Ośrodka Eduka-
cyjnego Babiogórskiego Parku Narodowego oraz muzeum na powie-
trzu Skansenu Budownictwa Babiogórskiego, w którym prezentowane 
jest budownictwo Babiogórców już od 1802 roku. W Ośrodku Eduka-
cyjnym ekspozycje muzealne pozwoliły przybliżyć wszystkich do na-
tury, zapoznać z historią, fauną i florą znajdującą się na terenie Babiej 
Góry, zagrożonymi gatunkami roślin, jak również przenieść wszystkich 
do lasu porastającego masyw Diablaka. Odkrywając nieznane nam te-
reny dzieci wyruszyły na Hale Barankową. Odwiedziły Bacówkę, po-
znając tam nie tylko produkcję serów oscypków, ale również mogły je 
posmakować. Podziwianie panoramy Zawoi oraz Babiej Góry to bez-
cenne doświadczenia estetyczne, które na długo pozostaną w pamięci 
wszystkich uczestników wyprawy. 

Niezapomnianą i pełną emocji była gra terenowa „Szukanie Skarbu”. 
Wymagała ona sprytu, strategicznego myślenia, kondycji oraz współ-
pracy w grupie. Na trasie uczestników czekały zadania, które wspól-
nymi siłami musieliśmy rozwiązać, aby iść dalej. Poszukiwacze skarbu 
poruszali się po bezpiecznym terenie przy pomocy mapy. Samodziel-
nie szukali drogi, rozwiązywali zadania dotyczące Zawoi, quizy, rebu-
sy, rozsypywanki wyrazowe utrwalające pojęcia przyrodnicze związane 
z okolicą (krajobraz górski, Babia Góra i otoczenie, roślinność i zwie-
rzęta, fauna i flora), układali rymowanki, piosenki grupy, okrzyki, ro-
bili totem. Cel dla wszystkich drużyn był jeden – odnalezienie skarbu! 
Zabawa pod czujnym okiem koordynatora i opiekunów dostarczyła 
wszystkim niesamowitych przeżyć. 

Dużo radości i zabawy sprawiły wszystkim spotkania z cieka-
wymi ludźmi i artystami ludowymi regionu. Swoją obecnością za-
szczycili nas zawojscy górale. To była interaktywna, dynamiczna  
i humorystyczna prezentacja folkloru górskiego, na której uczniowie 

w królestwie 
– Zielona sZko
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Podsumowaniem wiadomości zdobytych w czasie pobytu w Zawoi 
było uzupełnianie kart pracy, prezentacje informacji przez uczniów 
i nauka nowych piosenek o tematyce górskiej. W czasie całego poby-
tu uczestnicy podnosili kondycję zdrowotną oraz sprawność fizyczną. 
Codziennie rano stawiała wszystkich na nogi poranna gimnastyka na 
świeżym powietrzu. W przerwach miedzy zajęciami odbywały się gry 
i zabawy zespołowe na boisku (piłka ręczna, piłka nożna, badminton, 
zabawy ze skakanką, gumą, gry ze współzawodnictwem itp.). Zawsze 
było przy nich wiele śmiechu i zabawy. Wieczorem wszyscy bawili się 
przy ognisku, w którym mogli samodzielnie upiec kiełbaski, spędzić 
czas podczas „Nocy filmożerców” smacznie zajadając popcorn, oraz 
wraz z instruktorem tańca nauczyć się nowoczesnych kroków do tań-
ca na wspólnej dyskotece. 

W ostatnim dniu pobytu żegnając Zawoję grupa pojechała z wizy-
tą do Zawojskiego Safari – Parku Czarnego Daniela, w którym hodowa-
ne są jelenie, daniele, konie, owce, lamy i kozy. Z pewnością uczniowie 
przypadli do gustu lamom, które dały się nakarmić bez niespodzianek 
i pokazały swój spryt podczas wspólnej zabawy. 

W drodze do domu uczniowie zwiedzili Kraków i jego najważniej-
sze obiekty i zabytki, oddali hołd przy grobie Józefa Piłsudskiego 
oraz pary prezydenckiej Państwa Kaczyńskich. Zaszczycili również 
swą obecnością Smoka Wawelskiego odwiedzając i buszując po jego 
komnatach w Smoczej Jamie. Wizytę w Krakowie dopełnił spacer bul-
warem wiślanym dając tym samym chwile wypoczynku przed drogą 
powrotną.

Pobyt uczniów z dala od domu i od rodziców sprzyjał rozwijaniu 
wśród nich samodzielności, kształtowania samooceny i samokontroli. 
Dzieci poznały swoje mocne i słabe strony, z których wcześniej w ogó-
le nie zdawały sobie sprawy. Pozwoli im to pracować nad sobą, budo-
wać poczucie własnej wartości, a przy tym stać się pewniejszymi sie-
bie w podobnych sytuacjach. Tegoroczny pobyt długo zapamiętają 
wszyscy jego uczestnicy. Pozostają więc wspomnienia i żal, że czas 
upływa tak szybko. Bogactwo wszelkich pozytywnych wrażeń pozo-
stanie na długo w pamięci uczniów. Może za rok znowu będziemy od-
dychać świeżym, górskim powietrzem.

W imieniu wszystkich uczestników wyjazdu oraz ich rodziców chce-
my serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Klimontów Markowi 
Goździewskiemu za udzielone wsparcie finansowe. Dziękujemy rów-
nież za pomoc Piotrowi Lipcowi oraz Grzegorzowi Gwizdoniowi. 
Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa – dziękujemy!

URSzUla SadowSka

poznali legendy, gawędy a także uczestniczyli w konkursach i świetnie 
się bawili przy góralskiej muzyce. Pod czujnym okiem twórcy ludowe-
go rozwijały również swoje zdolności manualne i wyobraźnię tworząc 
niesamowite zabawki i figurki z siana. Samodzielnie wykonane cu-
deńka sprawiły uczniom satysfakcję i pozostały fantastyczna pamiąt-
ką z wizyty pod Babią Góra, tak jak samodzielnie wykonane na warsz-
tatach artystycznych patchworkowe owieczki oraz beskidzkie ptaszki 
pomalowane wg własnego pomysłu pod okiem rzeźbiarza, który przy-
bliżył zebranym pracę twórców ludowych i sposób rzeźbienia w drew-
nie czy malowane na szkle górskie widoki. 

Zajęcia dydaktyczne organizowane w czasie wyjazdu zaangażowa-
ły wszystkich uczniów. Pisali życzenia, pozdrowienia do bliskich i zna-
jomych, poprawnie redagowali i adresowali kartki i koperty, utrwala-
ły pojęcia: nadawca, odbiorca, adresat. Wyszukiwali w sieci informacje 
dotyczące najwyższych szczytów w Polsce, ciekawostki o Babiej Gó-
rze i Zawoi. Wykonywali zadania i obliczenia matematyczne. Wyni-
ki zadań prezentowali w Excel-u, utrwalając przy tym poznane funk-
cje matematyczne (suma, średnia, min, max), sortowanie danych oraz 
tworzenie wykresu w arkuszu kalkulacyjnym. Ciekawe okazały się zaję-
cia TIK – zdjęcia i poczta elektroniczna ze smartfona. Uczniowie uczy-
li się poprawnie instalować i korzystać z opcji programu ToolWiz Pho-
tos. Wykonywali samodzielnie zdjęcia by później prawidłowo obrabiać 
je w programie (filtry, PIP) oraz przesyłać obrazy za pomocą e-maila. 
Efekty pracy uczniów były miłym zaskoczeniem nie tylko dla opieku-
nów, ale nawet dla nich samych. 

Realizując program profilaktyczno – wychowawczy naszej szkoły 
uczniowie promowali zdrowy styl życia jako alternatywę dla używek, 
dopingu. Zapoznali się szerzej ze zjawiskiem uzależnienia od środków 
uzależniających w tym Internetu, nikotyny, energetyków, alkoholu, do-
palaczy oraz narkotyków. Pomogła im w tym również ciekawa prezen-
tacja multimedialna, a na bazie wiadomości z zajęć powstawały grupo-
we plakaty tematyczne „Zdrowo żyjemy, mniej chorujemy”, które każda 
z grup zaprezentowała wykorzystując przy tym wymyślone przez sie-
bie hasła reklamowe promujące zdrowie. 

BaBiej Góry 
ła w Zawoi
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To kolejny rok, kiedy parafia w Klimontowie w pierwszych 
dniach wakacji organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzie-
ży. Dwudziestoosobowa grupa miło i pożytecznie spędzi-
ła tydzień nad polskim morzem korzystając z uroków natu-
ry i sprzyjającej pogody. Był czas na spacery, kąpiel w morzu, 
poszukiwanie bursztynów. Uczestnicy wyjazdu zwiedza-
li miasto Gdańsk, bogate w liczne zabytki i piękne kościoły. 
Na terenie ośrodka w Mikoszewie pośród zieleni prowadzo-
ne były rozgrywki sportowe i konkursy. Były wspólne posiłki, 
ognisko, śpiew i wypoczynek w małych drewnianych dom-
kach. Wzmacnialiśmy także ducha uczestnicząc we Mszy 
świętej, zaczynając i kończąc dzień wspólna modlitwą. W or-
ganizacji wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży parafia 
współpracuje z Urzędem Gminy w Klimontowie. 

Dziękujemy Wójtowi Markowi Goździewskiemu za życzli-
wość i ogromną pomoc finansową, dzięki której większa gru-
pa dzieci i młodzieży mogła wziąć udział we wspólnym wy-
jeździe i wypoczynku.

wyPocZynek w mikosZewie

– Pana „rzut okiem” na ostatni sezon...
– Dariusz Krawczyk: Jacek Kuranty podczas ostatniego roku wykonał 
świetną pracę. I w szatni, i na boisku widać było ekipę, w której obowią-
zywała zasada „wszyscy za jednego, jeden za wszystkich”. Dobra at-
mosfera to połowa sukcesu, a ta była u nas wyśmienita, czego potwier-
dzeniem jest końcowy wynik.
– Jaki plan na najbliższy sezon?
– Dariusz Krawczyk: Na ten awans pod względem organizacyjnym by-
liśmy przygotowani już w poprzednim sezonie, więc sukces zespołu nie 
jest dla nas, jako zarządu, zaskoczeniem. Jeżeli natomiast chodzi o po-
ziom sportowy, to ma dalej o niego dbać trener Jacek Kuranty, który prze-
dłużył umowę z klubem. Mamy w planie wzmocnienie zespołu dwoma, 
trzema piłkarzami, wiadomo już, że do drużyny wracają po wypożycze-
niach kolejni wychowankowie: Kordian Orłowski, Dominik Gach a także 
Dawid Wójcik. Za nami ciężki okres przygotowawczy który miał odpo-
wiednio przygotować drużynę do gry na wyższym szczeblu.

IV LIGA wrAcA 
nA ZYSMAnA 9

W nowo nadchodzącym sezonie piłkarze Klimontowianki Klimontów na IV ligowych boiskach będą występować w nowych strojach. Na koszulkach do-
minuje biel a wstawki zielono-czerwone dodają uroku trykotom. Głównym sponsorem koszulek jest grupa PBI oraz Kopalnia Dolomitów w Sandomie-
rzu – za co serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieje, że nowe szaty przyniosą dużo szczęścia piłkarzom Klimontowianki.

– Jak z finansami?
– Dariusz Krawczyk: Na ostatnim meczu był obecny również Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski, który wręczył pamiątkowy pu-
char za awans. Nie jest to jedyny upominek od wójta. Po awansie za-
deklarował on zwiększenie środków finansowych na zespół. Jest to dla 
nas bardzo dobra wiadomość, bo nie jest tajemnicą, że czwarta liga, 
to znacznie większe wymagania nie tylko jeśli chodzi o umiejętności 
sportowe, ale także kwestie finansowe. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że będziemy krezusami, ale powinno być nas stać na spokojne granie 
w środkowych rejonach tabeli. Tym bardziej, że wspierają nas miejsco-
wi przedsiębiorcy, a ponadto Kopalnie Dolomitu oraz Grupa PBI.
– Baza sportowa...
– Dariusz Krawczyk: Jeżeli chodzi o bazę sportową zespołu, przyszłość 
wygląda bardzo optymistycznie. W niedługim czasie do użytku powin-
no być oddane drugie boisko treningowe, na którym od tego sezonu 
trenować będą grupy młodzieżowe.
– Jaka polityka sportowa?
– Dariusz Krawczyk: Stawiamy na własnych wychowanków, którzy 
barwy Klimontowianki mają w sercu. To, że jest to słuszna polityka, po-
twierdził chociażby ostatni mecz, w którym zagrało aż ośmiu naszych 
wychowanków – nie po to bowiem szkolimy młodzież, by ta grała po 
skończeniu wieku juniora w okolicznych klubach, ich miejsce jest na 
Zysmana 9.
– Dziękujemy za rozmowę.

rozmowa z prezesem LKS klimontowianka – Dariuszem Krawczykiem
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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
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W tym roku szkolnym do Jarosławca wraz 
opiekunami pojechali uczniowie klasy IVb, 
IVc i kl. VIb.  Dla wielu z nich był to pierwszy 
pobyt nad Bałtykiem. Celem nadrzędnym 
programu „Na bursztynowym wybrzeżu” re-
alizowanego podczas zajęć było zdobywa-
nie wiedzy i umiejętności w sposób prak-
tyczny, poprzez obserwację, doświadczanie  
i przeżywanie emocji oraz działanie. Zaplano-
wano szereg zajęć w terenie z przyrody, ochro-
ny środowiska i ekologii. Uczniowie obserwo-
wali zjawisko niszczenia wybrzeża wysokiego 
przez fale, poznawali roślinność wydmową, 
warstwową budowę lasu, rozpoznawali ptaki 
nadmorskie w ich naturalnym środowisku.

W świetlicy szkolnej były realizowane za-
jęcia matematyczne, plastyczne, teatralne, 
muzyczne i taneczne, gdzie uczniowie mo-
gli pokazać swoje talenty oraz kreatywność  
w realizacji dowolnych programów artystycz-
nych, scenografii i układów tanecznych.

Podczas zajęć sportowych na Orliku, na 
basenie i podczas codziennych biegów  
i marszobiegów w lesie i na plaży uczniowie 
pod okiem trenera umacniali swoją kondycję 
fizyczną. Czas przeznaczony na zajęcia sporto-
we obejmował także mecze towarzyskie w pił-
kę nożną.

Swoje umiejętności współpracy w grupie 
uczestnicy realizowali w wielu konkursach: 
tj. konkursie na rzeźbę z piasku, konkursie na 
ulotkę i plakat promujący zdrowy styl życia 
bez nałogów oraz konkursie na program arty-
styczny. Rywalizowali także w konkurencjach 
sportowych.

Zajęcia z języka polskiego obejmowały pra-
cę nad redagowaniem kartki pocztowej oraz 
krótki opis najciekawszego przeżycia pod-
czas Zielonej Szkoły. Uczniowie zdobyli wiele 
umiejętności społecznych i interpersonalnych. 
Wspólnie dbali o porządek w pokojach, wspól-
nie przygotowywali powierzone zadania.

W sposób praktyczny zapoznali się z za-
wodami, pracą codzienną rybaków i maryna-
rzy, odbyli wycieczkę do portu w Ustce oraz 
na przystań w Jarosławcu. Wypłynęli w rejs po 
Bałtyku obejrzeli film i wysłuchali prelekcję na 
temat fok bałtyckich, poznali gatunki ryb wy-
stępujących w naszym morzu. Mieli okazję 
zaobserwować modele ryb wykonane w du-
żej skali zaprezentowane w galerii rybackiej. 
Zwiedzili chatę rybacką, gdzie znajdują się sta-
re i obecne narzędzia pracy rybaka.

W Ustce obserwowali ruchomą kładkę, któ-
ra umożliwia wyjście statków w morze oraz 
przejście osób przez kanał portowy na dru-
gi brzeg, zwiedzili miasteczko i plażę. Cen-
nym doświadczeniem był pobyt w Leonardii, 
gdzie na kilkuhektarowej powierzchni znajdu-
ją się drewniane gry logiczne i sprawnościo-
we, układanki i konstrukcje według pomysłów 
i planów mistrza Leonarda. Tu uczniowie mie-
li twardy orzech do zgryzienia, ale dali sobie 
radę umiejętnie współpracując i wykorzystu-
jąc wiedzę zdobytą w szkole.

Posługiwanie się mapą oraz wiadomo-
ści z literatury wykorzystali podczas gry tere-
nowej w Wiosce Hobbitów i rajdu rowerowe-
go w Puszczy Sianowo. Uczniowie wykazali 
się spostrzegawczością, orientacją w terenie, 
umiejętnością logicznego myślenia, kojarze-
nia faktów, oraz analizowaniem informacji. 
Zabawa była absorbująca, wszyscy byli zaan-
gażowani i zafascynowani takim sposobem 
zdobywania wiedzy.

Dużym punktem podczas Zielonej szkoły 
była realizacja tematyki „Uzależnieniom mó-
wię NIE!”. Zrealizowano warsztaty, na których 
uczniowie wykonali ulotki i plakaty ostrzega-
jące przed skutkami uzależnień od alkoholu 
i nikotyny oraz innych używek. Materiały wy-
pracowane posłużyły do zaprezentowania 
podczas happeningu w ośrodku Barka, na któ-
ry zaproszono kierownika i personel pracow-
niczy. Uczniowie przemaszerowali prezentu-
jąc hasła zamieszczone na plakatach, utworzyli 
korowód, który budził zainteresowanie miesz-
kańców. Na taki skutek właśnie był nakierowa-
ny happening. 

Podczas Zielonej Szkoły uczniowie pozna-
ją różne formy spędzania czasu, który służy 
rozwojowi zainteresowań, pogłębianiu wie-
dzy, zdobywaniu umiejętności społecznych. 
Uczestnicy zwiedzają nowe regiony naszego 
kraju, doświadczają sytuacji, jakie mogą zda-
rzyć się w dalszej podróży, uczą się gospoda-
rowania powierzonymi finansami, dokonu-
ją zakupu pamiątek i upominków. Decydują, 
dokonują wyboru, podejmują się pełnienia 
określonych ról podczas pracy w grupie. Taka 
forma nauki poza klasą, to lekcja życia pełna 
wiedzy, w której uczeń jest zanurzony. Najle-
piej zapamiętuje się to, co wiąże się z emocja-
mi, a najwspanialsze chwile i miejsca, z którymi 
uczniowie się zetknęli, uwiecznili na fotografii 
i we wspomnieniach. 

Zielona sZkoła na BursZtynowym wyBrZeżu




