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Od 1 stycznia 2020 roku Klimontów ponownie będzie 
miastem. Premier Mateusz Morawiecki podpisał 26 lipca br. 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic 
niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowo-
ściom statusu miasta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1416). Wśród czte-
rech wymienionych w rozporządzeniu miejscowości znalazł 
się nasz Klimontów.  W uzasadnieniu wskazano, że za pozy-
tywnym rozpatrzeniem tego wniosku przemawiał między 
innymi miejski charakter, rynek w centrum miejscowości, 
który w ostatnim czasie przeszedł gruntowną przebudowę. 

Starania o nadanie statusu miasta były poprzedzane kon-
sultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opi-
niowane przez Radę Gminy. To nie tylko zmiana wizerun-
kowa i większy prestiż, ale także wymierne korzyści – na 
przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy moż-
liwość starania się o fundusze związane z rozwojem obsza-
rów miejskich. 

Klimontów odzysKuje prawa miejsKie
Miasto założył 2 stycznia 1604 roku na mocy królew-

skiego przywileju Jan Zbigniew Ossoliński. W 1613 roku 
wzniesiono klasztor dominikanów, a w latach 1643–1646 
kolegiatę z fundacji Jerzego Ossolińskiego. Miejscowa 
ludność poza rolnictwem zajmowała się wyrobem sukna. 
W drugiej połowie XVIII wieku powstała tu manufaktura 
sukiennicza. 

Klimontów utracił prawa miejskie w 1870 roku po Po-
wstaniu Styczniowym – na mocy ukazu carskiego. 

W 1939 roku było tu 4500 mieszkańców, w tym ponad 
połowę stanowili Żydzi – dlatego w czerwcu 1942 r. Niem-
cy utworzyli tu getto. 

Obecnie mieszka w Klimontowie około 2000 osób.
Klimontów będzie czwartym miastem w powiecie san-

domierskim i czterdziestym czwartym na mapie woje-
wództwa świętokrzyskiego.
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Wójt Gminy  Klimontów Marek Goździewski jako Part-
ner Projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego”, odebrał 27 czerwca br. 
w Kielcach umowę podpisaną pomiędzy Wojewódz-
twem Świętokrzyskim – Partnerem wiodącym a firmą 
„GALAXY” Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – Wyko-
nawcą zamówienia pn. „Dostawa i uruchomienie sprzętu 
komputerowego”, realizowanego dla pracowni informa-
tycznych objętych projektem oraz podpisał umowę do-
tacji celowej w 2019 r. w kwocie 7 775,68 zł, stanowiącej 

do 5% kosztów kwalifikowanych zadania Partnera w ra-
mach projektu realizowanego na podstawie decyzji o do-
finansowaniu Projektu Województwa Świętokrzyskiego, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, 
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkole-
niowej, udzielanej przez Województwo Świętokrzyskie 
na pokrycie wkładu własnego Partnera. 

W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie wyposaży pracownie informatyczne mieszczące się 
w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budynku przy ul. Zy-
smana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudo-
wie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z naj-
nowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem. 
Jest to bardzo szybki sprzęt, o dużych możliwościach, 
który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go 
wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie 
zdalnie udostępniać interesujące materiały edukacyjne.
• całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł;
• dofinansowanie UE (75% KK): 116 635,13 zł;
• wkład własny Partnera (25% KK): 38 878,38 zł,
  – w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775,68 zł.

* * *
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wystą-

pił 28 czerwca br. jako gospodarz spotkania w budyn-
ku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, podczas 
którego podpisano umowy na dofinansowanie 6 projek-
tów z powiatu sandomierskiego i staszowskiego, w ra-
mach Działania 7.4  - Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej - współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi „VII Sprawne usługi 
publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Na spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego 
oraz Członka Zarządu Marka Jońcę, którzy w ramach 
przedmiotowego Działania podpisali z samorządami 
z Klimontowa, Dwikóz, Koprzywnicy, Obrazowa oraz 
Połańca i Łubnic umowy o dofinansowanie projektów 
na rozbudowę, modernizację infrastruktury sportowej 
i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydak-
tyczne pracowni. W spotkaniu uczestniczyli również 
Poseł na Sejm RP Marek Kwitek oraz Dyrektor Depar-
tamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. Gospodarz 
spotkania, podziękował za otrzymane pieniądze i obie-
cał w imieniu samorządowców, że będą dobrze wyko-
rzystane, by służyć mieszkańcom.

Projekt Gminy Klimontów pn. „Rozwój szkolnej infra-
struktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów” 
zakłada podniesienie jakości infrastruktury sportowej 
poprzez wykonanie: robót ziemnych, przygotowania 
terenu, piłkochwytów, boiska do piłki nożnej, oświetle-
nia boiska, wyposażenia, oraz doposażenia w pomoce 
dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie. 
• całkowity koszt zadania: 416 396,68 zł;
• kwota dofinansowania: 333 117,34 zł.

informuje

punkt informacyjny programu „czyste powietrze” 

Urząd Gminy w Klimontowie informuje, że od dnia 
29.07.2019 r. działa punkt informacyjny dla wszystkich 

właścicieli domów jednorodzinnych w Gminie Klimontów 
zainteresowanych otrzymaniem dotacji 

z Programu „Czyste Powietrze”. 
Punkt znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie 
przy ul. Krakowskiej, I piętro nr telefonu 15 866 1100 wew. 23.

O programie:
„Czyste Powietrze” – to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem 
jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednoro-
dzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie wymiany sta-
rych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: 
węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, ko-
cioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowy opis programu na stronie https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu
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Gmina Klimontów zakończyła w lipcu prace budowlane przy budynku Ośrodka Opieki Społecz-
nej/Archiwum w Klimontowie oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Ossolin. Projekt został do-
finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priory-
tetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów re-
alizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Głęboka modernizacja 
enerGetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

na terenie Gminy

Zakończono również w lipcu prace budow-
lane obejmujące wykonanie: budowy bu-
dynku świetlicy wiejskiej z instalacją wodną 
i kanalizacyjną, elektryczną, budowy altany 
rekreacyjnej i utwardzenie terenu – drogi do-
jazdowej, placów ,chodników.

Wykonawca to Przedsiębiorstwo Budowla-
ne „POLBUD” Tomasz Darowski, Kłoda ul. Dłu-
ga 60, 28-236 Rytwiany, na podstawie umowy 
z dnia 20.04.2018 r.  na kwotę: 555 773,52 zł.

budowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 

borek klimontowski

Przy budynku Szkoły Podstawowej w Osso-
linie wykonano: docieplenie ścian zewnętrz-
nych, izolację termiczną stropu – wełna mine-
ralna, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę 
kotła na paliwo stałe-biomasa (pellet) z peł-
nym oprzyrządowaniem, modernizację insta-
lacji c.o., zastosowanie automatyki pogodowej 
i fotowoltaiki, wymianę oświetlenia, demon-
taż i montaż instalacji odgromowej i urządzeń 
mocowanych do ścian.

Wykonawca zadania to PZ-Budowa Patry-
cja Żyła, ul. Kołłątaja 6/22, 28-200 Staszów, na 
podstawie umowy z dnia 06.03.2019 r. na kwo-
tę 329 782,57 zł, dofinansowanie ze środków 
EFRR: 234 883,41 zł.

Budynek OPS/Archiwum obecnie 
(na zdjęciu powyżej) 

Budynek OPS/Archiwum 
przed pracami budowlanymi 

(na zdjęciu po prawej)

Budynek SP w Ossolinie przed pracami budowlanymi (zdj. po lewej u góry) oraz obecnie

Przy budynku OPS/Archiwum w Klimonto-
wie wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, izolację termiczną ściany na podda-
szu, izolację termiczną stropu wełną mineralną 
wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację 
systemu grzewczego, modernizację instalacji 
c.o., zastosowanie automatyki pogodowej i fo-
towoltaiki, demontaż i montaż instalacji odgro-
mowej i urządzeń zamocowanych do ścian.

Wykonawcą zadania był Zakład Remon-
towo-Budowlany „MALBUD” Józef Dolot, ul. 
Sękowskiego 4a/3, 39-300 Mielec, na pod-
stawie umowy z dnia 20.09.2018 r. na kwo-
tę 260 449,71 zł, dofinansowanie ze środków 
EFRR: 123 971,34 zł.
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Kolejna, już XIII edycja konkursów ekologicznych w programie edu-
kacyjnym prowadzonym przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki dobiegła końca. Jak w każdym roku nasza szkoła bardzo 
aktywnie włączyła się w realizację zadań, które były wymagane w ra-
mach regulaminu. Uczniowie wykonali dodatkowo szereg działań zwią-
zanych z tematyką ekologiczną. Od Akcji Sprzątania Świata  przepro-
wadzonej we wrześniu do obchodów Dnia Ziemi, kiedy czas szkolnego 
konkursu dobiegł końca, prowadzone były na różnych szczeblach edu-
kacyjnych działania o tematyce ekologicznej.

Uczniowie młodszych klas wykonywali plakaty na temat „Na ochro-
nie środowiska Twoje zdrowie zyska”. Wpłynęło szereg prac wykonanych 
farbami plakatowymi, uczniowie prześcigali się pomysłowością i uję-
ciem tematu. Do konkursu wybrano jedną pracę, która reprezentowa-
ła naszą szkołę. Nagrodami ufundowanymi przez EZGDK były tempe-
rówka i piłka. 

Pod takim samym tytułem odbył się konkurs, w którym uczniowie 
klas gimnazjalnych wykonywali ulotkę informacyjną. W tej artyści pra-
cy mieli zawrzeć pięć form działań proekologicznych, które mają zna-
czący wpływ na zdrowie człowieka. Ulotki były zadaniem trudniej-
szym, tu wykonano tylko kilka prac, z których wybrano do głównego 
konkursu jedną. W pracy zostały przedstawione działania skoncentro-
wane na ochronie wody. Nagrodą za I miejsce był głośnik przenośny, za 
drugie miejsce – słuchawki.

Ważnym edukacyjnym działaniem było przygotowanie uczniów 
i przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat „Źródła zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego”. Do testu przystąpiło kilkudziesięciu uczniów. 
Za najwyższe wyniki w tym konkursie uczniowie otrzymali kalkulator 
i ładowarkę power bank.

Przez cały rok szkolny trwała zbiórka baterii. Nasza szkoła zebrała ich 
najwięcej, bo aż 507 kg. Dla ucznia, który zebrał największą ilość nagro-
dą jest głośnik przenośny.

Dodatkowo od lutego do połowy kwietnia 2019 roku odbywały się 
w naszej szkole działania pod wspólnym hasłem „Nieco zysku z odzy-
sku”. Pomysł zrodził się podczas wykonywania zabawek z odzyska-
nych odpadów, które uczniowie przynieśli na zajęcia plastyczne. Były 
to pudła tekturowa, folia aluminiowa, zakrętki, kabelki, kolorowa fo-
lia. W klasie IIa powstała piękna kolekcja robotów, jako przestrzenna 
ilustracja lektur o robotach i utrwaliła zainteresowania uczniów tema-
tyką kosmiczną. Przy tej okazji odbyły się pogadanki na temat drugie-
go życia odpadów, zysków dla Ziemi, dla zdrowia oraz zwykłych eko-
nomicznych oszczędności jakie przynosi wielokrotne wykorzystanie 
przedmiotów. Dzieci czerpały radość z projektowania robotów, przy-
gotowały wystawę prac w klasie.

Kolejne prace w tym bloku dotyczyły innej twórczości opartej o od-
zyskane materiały, odpady. Uczniowie wykonali unikatowe kolekcje 
modowe. Stroje powstawały od fazy projektowania po finałowe wy-
konanie, opis oraz prezentację całej kolekcji śmieciowej. Uczniowie 
uzdolnieni literacko stworzyli niezwykłe opisy tych  strojów. Potwier-
dzając tym, że tworząc stroje z materiałów z odzysku można wiele zy-
skać także w sferze rozwoju intelektualnego. Warsztaty poprzedzo-
ne zostały pogadankami na temat właściwej segregacji odpadów oraz 
możliwościami ponownego ich wykorzystywania. W kwietniu ucznio-
wie tworzyli wprawki literackie inspirowane wykonywaniem strojów 
z odpadów, którym nadano drugie życie.

Wyniki prac uczniów zostały zaprezentowane w klasach, a uroczy-
sta gala pokazowa odbyła się jeszcze raz podczas obchodów Dnia Zie-
mi na szkolnym apelu.

Sprawozdanie z udziału szkoły w programie oraz działalność ekolo-
giczna zostały wysoko ocenione przez komisję konkursową. Dla szko-
ły uczniowie zdobyli tablet, a dla siebie indywidualne nagrody ufundo-
wane przez EZGDK oraz WFOŚ.

koordynatorzy: Ewa kędziErska, zofia kryszczyńska

nieco zysKu 
z odzysKu

Trwa przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ba-
talionów Chłopskich w Klimontowie, na odcin-
ku 119 m, której celem jest dostosowanie prze-
kroju poprzecznego istniejącej nawierzchni, 
chodników do przekroju normatywnego we-
dług parametrów dla drogi klasy L. 

Wykonano nawierzchnie jezdni o szer. 6,5 
m, chodniki o szer. 2,0 m po obu stronach dro-
gi, a także 6 miejsc postojowych, w tym 1 dla 
osób niepełnosprawnych, zatokę autobuso-
wą, zjazdy, przebudowano oświetlenie dro-
gowe oraz wykonano oznakowanie poziome, 
i pionowe. 

Wartość robót budowlanych - 828.222,69 zł. 
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych wyniesie 80% wartości zadania.

przebudowa 
drogi
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach znalazło się w gro-
nie 14 szczęśliwych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, które 11 lipca 2019 r. w Ośrodku Promo-
wania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu pod-
pisały umowy na dofinansowania z programu „Działaj 
Lokalnie”. 

W ramach realizowanego od 15.07.2019 – 15.11.2019 r. 
projektu pn. „Partyzancki oddział JĘDRUSIE – o tym mu-
simy pamiętać” zostanie przeprowadzone szereg dzia-
łań przy obelisku w Rybnicy, których podsumowaniem 
będzie piknik integracyjny.

Gmina Łoniów

Realizacja projektu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020 nadal trwa.

Pod koniec kwietnia zakończyły się kolejne kursy doskonalące dla 
nauczycieli: „Scratch dla początkujących” oraz „Robotyka – zajęcia z wy-
korzystaniem klocków Lego Mindstorms Education EV3”. Wszyscy uczest-
nicy kursów otrzymali certyfikaty. Nauczyciele biorący udział w pro-
jekcie wzięli udział szkoleniu „Zasada równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach”.

W kwietniu na stronie internetowej w zakładce „E-dukacja w Gminie 
Klimontów” ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczniów 
do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu. W zakładce znajduje się 
również Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami. 

Zespół projektowy opracował materiały promocyjne w postaci 
prezentacji multimedialnej, którą obejrzeli rodzice w trakcie ma-

pracowity czas
jowej wywiadówki szkolnej. Prezentacja ta została udostępniona 
na stronie internetowej szkoły. Informacje o tym, kto może brać 
udział w zajęciach, jakie zajęcia będą realizowane, z czego będą 
mogli korzystać uczniowie w trakcie zajęć oraz do kiedy trwać bę-
dzie rekrutacja zamieszczono na tablicy informacyjnej oraz na 
ulotkach. 

Rekrutacja do zajęć w ramach projektu zakończyła się 17 maja br. 
Zrekrutowano ponad 320 uczniów. Listy zakwalifikowanych do po-
szczególnych rodzajów zajęć dostępne są w Biurze Projektu w godzi-
nach jego pracy. 

W ostatnią sobotę maja rozpoczęły się już pierwsze zajęcia. Dwu-
dziestu czterech uczniów uczestniczyło w Warsztatach „Planeta Ro-
botów”. Zajęcia okazały się interesujące zarówno dla chłopców, jak 
i dziewcząt biorących w nich udział. Pozostałe grupy zajęciowe roz-
poczną pracę we wrześniu 2019 r.

zEspół projEktowy: dorota rogala, Małgorzata MiłEk

działaj 
loKalnie
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W tym roku Klimontów stał się centrum życia młodzieżowego w die-
cezji. W spotkania młodych Diecezji Sandomierskiej wzięło udział po-
nad półtora tysiąca osób. Hasłem tegorocznego święta młodych były 
słowa hymnu Magnificat: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Diecezjalne Dni Młodzieży odbywały się w dniach 7-9 czerwca i ich 
tegoroczny przebieg był nietypowy ponieważ dwa pierwsze dni miały 
miejsce w Klimontowie, natomiast zwieńuczenie dokonało się w San-
domierzu i połączone było z obchodami 20. rocznicy pobytu św. Jana 
Pawła II w Sandomierzu.

Piątkowy rozruch
W godzinach popołudniowych młodzież przybywała do punktów 

rejestracyjnych w parafiach dekanatu Klimontów. Każdy otrzymał przy-
dział noclegowy, „niezbędnik” i potrzebne informacje. Następnie mło-
dzi goście udawali się na kwatery do rodzin w parafii. Wszędzie widać 
było charakterystycznie ubranych wolontariuszy z parafii, a nad bez-
pieczeństwem i porządkiem czuwali druhowie strażacy.

Po powitaniu w parafiach młodzi zostali dowiezieni do Klimontowa, 
gdzie na placu przy byłym klasztorze dominikańskim zawiązali wspól-
notę. Spotkanie animował zespół „Full Power Spirit”. Był to nie tylko 
koncert, ale czas świadectwa młodych muzyków. Następnie odbywała 
się „Strefa Mocy”, którą poprowadził Witek Wilk. Młodzi bardzo entu-
zjastycznie włączali się w śpiewy i modlitwy.

Na zakończenie pierwszego dnia pobytu młodych opiece Matki Naj-
świętszej zawierzył bp Krzysztof Nitkiewicz. Po udzieleniu błogosła-
wieństwa zaśpiewał z zebranymi pieśń maryjną „Panience na dobra-
noc”.

Sobota Pełna mocy
Sobota to drugi dzień święta młodych naszej diecezji. Spotkania na-

dal trwały w Klimontowie. W godzinach przedpołudniowych organiza-
torzy Dni Młodzieży przygotowali dla młodych blok konferencyjny pro-
wadzony przez Witka Wilka. Prelegent nie tylko tłumaczył Ewangelię, 
ale przede wszystkim dzielił się świadectwem swojego życia. Zachęcał 
również przybyłych, aby skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania 
wskazując na fakt, że spowiedź jest wspaniałą okazją by zbliżyć się do 
Pana Boga i zanurzyć się w Jego miłosierdziu. Przed Mszą św. była rów-
nież okazja, aby skorzystać z posługi kapłanów w konfesjonale.

W samo południe w kościele parafialnym w Klimontowie sprawowa-
na była Msza św., której przewodniczył ks. Marek Kómur, dyrektor Wy-
działu Duszpasterstwa. Podczas homilii ks. Grzegorz Kasprzycki, mi-
sjonarz z Papui Nowej Gwinei, mówił o oczekiwaniach jakie Pan Bóg 
ma względem człowieka. Oprócz pracy, odnalezienia swojego powo-

łania, przede wszystkim Bóg oczekuje świętości. Kaznodzieja porów-
nywał ją do wspinaczki na górę drogą, którą już Pan Jezus wyznaczył. 
– Świętość to wspinaczka na górę świętości, którą już przeszedł Jezus i On 
nam daje pomoc, daje nam swoje sakramenty. Daje nam również przy-
jaciół, a nade wszystko Ducha Świętego, który pokazuje nam drogę jak 
ten szczyt świętości zdobyć. Możemy wspinać się po Jego śladach i potrze-
ba nam przyjaźni w tej wędrówce – mówił do młodych ks. Grzegorz Ka-
sprzycki.

Po Eucharystii zebrani udali się na obiad podczas którego strażacy, 
jak i wolontariusze oraz liczni mieszkańcy parafii Klimontów, serwowa-
li przysmaki poczynając od grilla po różne słodkości. W Godzinie Miło-
sierdzia na placu obok klasztoru rozległa się wspólna modlitwa Koron-
ki do Bożego Miłosierdzia. Atrakcją w godzinach popołudniowych był 
występ wokalny Pawła Chustaka (Chusti) z zespołem Stróże Poranka. 
Wieczorem natomiast po kolacji rozpoczęła się Strefa Mocy zakończo-
na adoracją Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Ostatni dzień pobytu związany był z ogólnodiecezjalnym świętowa-
niem rocznicy pobytu papieża polaka w Sandomierzu w 1999 r.

Świadectwo
– Wiele pięknych słów padło podczas tego spotkania. Rozmowy z mło-

dzieżą naszej diecezji bardzo mocno umacniają takiego jak mnie przyszłe-
go kapłana, który pragnie nieść Chrystusa innym ludziom. Będąc w semi-
narium często zadawałem sobie pytanie: czy na pewno taki człowiek jak ja 
jest potrzebny ludziom? Po tym spotkaniu odkryłem, że wiele osób tak na-
prawdę nie przejmuje się różnymi doniesieniami na temat księży, nie od-
wraca się od Boga, ale modli się za tych kapłanów, aby Chrystus dalej był 
obecny w ich życiu na pierwszym miejscu. Od razu do głowy nasuwają mi 
się słowa „takich mamy kapłanów, jakich sobie wymodlimy”. To takie pro-
ste ponarzekać na księdza proboszcza czy wikarego… Wesprzeć go mo-
dlitwą jest o wiele trudniej. A młodzi ludzie z naszej diecezji modlą się o to, 
aby mieć świętych kapłanów, bo takich właśnie im potrzeba. Te wszelkie 
przeprowadzone rozmowy, w których starałem się pomóc innym w roz-
wiązywaniu ich problemów, tak naprawdę miały pomóc mi w uświado-
mieniu sobie prawdy, że jestem potrzebny ludziom, że wiele osób modli się 
za mnie codziennie, ponieważ pragną mieć świętych kapłanów. Teraz wy-
chodząc z seminarium, pragnę iść do ludzi, którzy będą napełniać moje 
życie słodyczą, ale i goryczą, którzy będą pragnąc mnie słuchać, ale i prze-
klinać. Jako kapłan wiem, że muszę kochać każdego, ponieważ nie ja wy-
bieram, ale Bóg, który kocha każdego. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus – dzieli się swoim świadectwem diakon Łukasz Flis.

ks. adaM stachowicz

aKcja młodzież trwa
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program 
powszechnej 

nauKi pływania 
„umiem pływać” 

zaKończony

Program nauki pływania w naszej szkole i  gminie dobiegł końca. 
W projekcie udział wzięli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie oraz Szkoły Podstawowej w Goźlicach. Program był 
realizowany od 4 kwietnia do 14 czerwca 2019 r. W sumie w zajęciach 
uczestniczyło 31 uczniów z klas drugich i trzecich. Na ostatnich zaję-
ciach instruktorzy pływania w Baćkowicach wręczyli dzieciom certy-
fikaty ukończenia podstawowego kursu pływania. Dzieci były zado-
wolone że mogły uczestniczyć w projekcie, zajęcia im się podobały  
i chętnie brały w nich udział. Uczniowie aby otrzymać certyfikat pły-
wania musieli przejść sprawdzian umiejętności w czterech stopniach: 
I - rybka, II – foka, III – nurek, IV – delfin.

Projekt ten powstał w ramach programu „Umiem pływać” przy 
wsparciu: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Lokalnych Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego.

Głównym celem konkursu skierowanego do uczniów klas 0–III naszej 
szkoły, jaki odbył się 11 czerwca br., było sprawdzenie wiedzy uczniów 
z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz popularyzacja zachowań proz-
drowotnych, w tym nawyków żywieniowych i aktywnego stylu życia.

W konkursie wzięło udział 6 drużyn klasowych. Uczniowie prezento-
wali bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W trakcie rozwią-
zywania zadań konkursowych uczniowie korzystali ze sprzętu multi-
medialnego zakupionego w ramach projektu „E- edukacja w Gminie Kli-
montów”.

organizatorzy: Małgorzata MiłEk i dorota rogala

Rosamond 
Hani Chwiszczuk

 Klimontów, 26.07.2019 r.

Zaczarowane Wspomnienia

Hania niczym Paryżanka
Czarująca Koleżanka –
Z romantycznych, szkolnych lat,
Przypomina piękny świat.

Stara studnia czas przemienia –
W zaczarowane, wyśnione wspomnienia.
Chociaż młode lata we Wrocławiu przeżyłaś,
To przecież w Klimontowie serce zostawiłaś!

Miłość, tęsknotę, czar polnych kwiatów,
Niebieskich jak niebo cudnych bławatów.
Róże herbaciane, korale czerwone,
Dziewczęta zakochane i rozkojarzone.

Wiekowe kasztanowce aleją spowite,
Fiołki pachną majem, złote pola żytem.
Roztkliwione słowiki na uczuciach grają,
Tylko dla Hani tak ślicznie śpiewają.

co wiem 
o zdrowiu
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VIII Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowego Berła” – nagro-
dy dla gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w filmach 
historycznych i kostiumowych – odbył się 30 czerwca. W tym roku laure-
atem został Andrzej Seweryn, który wyróżniony został za role w ekrani-
zacji „Pana Tadeusza”, „Ogniem i mieczem”, „Zemsty” w reżyserii Andrzeja 
Wajdy oraz za wykreowanie postaci kard. Stefana Wyszyńskiego w fil-
mie „Prymas. Trzy lata z tysiąca”. Nagrodę wręczyli wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała, zastępca wój-
ta gminy Klimontów Edward Przytuła oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Klimontów Robert Orłowski.  W latach poprzednich ossolińskie ber-
ło odbierali: Jerzy Zelnik, Olgierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Emilia 
Krakowska, Leszek Teleszyński i Magdalena Zawadzka. 

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą z udziałem rycer-
stwa i Orkiestry Górniczej Grupy Azoty „Siarkopol” S.A., którą w Kapli-
cy Betlejemskiej celebrował ks. Ryszard Sałek. Podczas Pikniku po raz 
czwarty wręczone zostały też nagrody imienia kanclerza Jerzego Osso-
lińskiego, którymi honorowane są osoby i instytucje wnoszące wkład 
w zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Ossolina. W gronie 
laureatów wyróżnienia tym razem znaleźli się: Parafia Rzymskokatolic-
ka pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Goźlicach, Gminny Ośro-
dek Kultury w Klimontowie oraz Jednostka OSP Wilkowice-Ossolin.

Tradycyjnie już, w trakcie imprezy odbył się finał Wojewódzkiego 
Konkursu Pięknego Czytania. Tegorocznemu konkursowi, którego koor-
dynatorem jest Ilona Kosiarska, przyświecało hasło „Napoleon polskiej 
prozy”, a zadaniem uczestników była interpretacja wybranego frag-
mentu utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego.  Jury oceniającemu fi-
nalistów przewodniczył Andrzej Seweryn, a zasiedli w nim ponadto: 
Katarzyna Kubacka-Seweryn – dyrektor Festiwalu Filmów-Spotkań 
Niezwykłych w Sandomierzu, ks. Wojciech Zasada oraz Małgorzata 
Płaza-Skowron z „Tygodnika Nadwiślańskiego”. Wśród uczniów klas IV-
VI szkół podstawowych zwyciężczynią konkursu została Apolonia Sta-
szewska ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie, w kategorii klas VII-VIII 
szkól podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zwyciężył Grzegorz 
Świątańśki z PSP w Obrazowie, a w kategorii uczniów szkół średnich 
Julia Skrzypczak z sandomierskiego I LO Collegium Gostomianum.

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-

andrzej seweryn
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cyjne zajęcia traperów. Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów pod egidą 
namiestnika Pawła Krakowiaka dla upamiętnienia 80. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej 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. Można było również zobaczyć umundu-
rowanie i ekwipunek żołnierzy niemieckich, radzieckich i powstańców 
warszawskich. Były także występy formacji artystycznych z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klimontowie i uczniów SP w Ossolinie, którzy zapre-
zentowali układy choreograficzne przygotowane pod kierunkiem Do-
miniki Chuchnowskiej.  Wieczorem na scenie wystąpił zespół „EGO”, 
a po jego koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna z grupą „VARIAX”. 
Piknik zakończył się pokazem fajerwerków.

Równolegle z prezentacjami historycznymi odbywał się IV Między-
narodowy Bieg Rycerski o Puchar Kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Na 
starcie biegu głównego, którego dystans wynosił 6666 metrów, stanę-
ło ok. 30 zawodników. Najlepszy czas uzyskał Robert Majecki z Sando-
mierza (25:20 min.), a wśród kobiet Agnieszka Matysiak z Tarnobrzega 
(31:46 min.). Główną nagrodę biegu – weekendowy pobyt dla dwóch 
osób w Zakopanem – wylosował Marcin Płaneta z Tarnobrzega. Koor-
dynatorem sportowej części Pikniku był Krzysztof Dywan.

Organizatorami VIII Pikniku Rycerskiego byli: Stowarzyszenie „Nasze 
dziedzictwo Ossolin” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie. Ho-
norowy patronat nad piknikiem sprawowali: marszałek województwa 
świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski Aga-
ta Wojtyszek, wójt gminy Klimontów Marek Goździewski oraz świę-
tokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik (konkurs „Napoleon pol-
skiej prozy”). 

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. oraz Sklep Odido 
Ani i Jarka Sobolewskich. Dziękuję członkom Stowarzyszenia, straża-
kom, mieszkańcom Ossolina, Wilkowic i  Dziewkowa, dyrekcji i nauczy-
cielom SP w Ossolinie i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomo-
gli w organizacji Pikniku.

rafał staszEwski

gościł w ossolinie
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Po raz kolejny – tym razem na północ na-
szego kraju – 42 uczniów z klas Vd, Va oraz IVd 
wyjechało 20–24 maja na niekonwencjonalne 
lekcje, tzw. Zieloną Szkołę. Zielone szkoły peł-
ną rolę nie tylko wyjazdów wypoczynkowo-
integrujących ale także edukacyjnych. Nie jest 
to jednak nauka z książką w ręku, ale edukacja 
bliższa naturze dziecka – przez wycieczki, wy-
zwania w terenie, oddziaływanie na wszystkie 
zmysły. Przecież nie chodzi o to, aby być eru-
dytą, lecz umieć przyswojoną wiedzę wyko-
rzystać w praktyce i od tego właśnie są zielo-
ne szkoły. Tym razem uczniowie pojechali do 
Władysławowa, najbardziej wysuniętą na pół-
noc polskiej miejscowości w północnej Pol-
sce w województwie pomorskim, a ponieważ 
jest to obszar  bardzo atrakcyjny turystycz-
nie, wiec równie ciekawy był program poby-
tu dzieci. Atrakcyjny również dlatego, iż jak się 
okazało dla około ¾ uczniów było to pierwsze 
w życiu spotkanie z morzem. 

Zatoka Pucka przy której zatrzymaliśmy się, 
jak również Władysławowo, przywitały nas 
piękną słoneczną pogodą, która towarzyszy-
ła nam przez cały okres naszego pobytu. „Ad-
mirał” to Ośrodek we Władysławowie, w któ-
rym  dzieci były zakwaterowane i spędziły 
czas w okresie całego pobytu. Po wstępnym 
rozpoznaniu i zakwaterowaniu wyruszyli-
śmy na powitanie z Morzem Bałtyckim. Piesza 
wędrówka nad morze z ośrodka prowadzi-
ła wzdłuż Wąwozu Chłapowskiego. Malow-
niczo położony wąwóz – to coś dla tych, któ-
rzy kochają piękne nadmorskie krajobrazy. 
Idąc ścieżką doszliśmy do plaży, z której pięk-
nie widać klif rozewski z latarnią morską. Sam 
spacer Rezerwatem Przyrody  cieszył oczy za 
sprawą roślinności i wspaniałej  przyrody, któ-
ra w pasie nadmorskim stworzyła prawdziwe 
cuda. Tam podziwialiśmy nadmorski krajobraz 

i oglądaliśmy linię brzegową. Wzdłuż plaży 
skąpani w słońcu i morskiej wodzie  doszliśmy 
do miejsca, które zaprowadziło nas wprost  
w najważniejsze punkty miasta. W kolejnym 
dniu naszego pobytu odkrywaliśmy piękno 
Helu i jego XIX wieczna zabudowę.  Usytuowa-
nie Helu na cyplu Półwyspu Helskiego jest na-
prawdę wyjątkowe, wody Bałtyku otaczają go 
z trzech stron, dając tym samym niesamowi-
te wrażenie. W tym właśnie punkcie postano-
wiliśmy zbudować niezwykłe budowle z pia-
sku pod bacznym okiem zawisłego nad nami 
dronu. Obowiązkowym punktem wycieczki 
podczas pobytu na Półwyspie Helskim były 
odwiedziny fok szarych w jedynym w Polsce 
fokarium. Ten ośrodek badawczy, przybrał so-
bie za cel odtworzenie zagrożonych gatun-
ków fok. Foki szare są obiektami naukowych 
obserwacji, badań biologicznych, hodow-
lanych oraz weterynaryjnych. Mogliśmy ich 
oglądać podczas badań oraz w czasie ich kar-
mienia. To była prawdziwa uczta zoologicz-
na, tym bardziej ze foki dały nam przy okazji 
pokaz swoich nadzwyczajnych, wyuczonych 
umiejętności zabaw.  Ciekawa była wyprawa 
na Latarnię Morską. Latarnia ta mierzy 41,5 m 
wysokości, a jej światło wraz z tarasem wido-
kowym umieszczone są na wysokości 39 m. 
Jest widoczna nawet z odległości 18 Mm (ok. 
36 km). Ze szczytu latarni mogliśmy dostrzec  
porty i wzgórza Trójmiasta, nieczynną stalo-
wą latarnię morską na Górze Szwedów, więk-
szość półwyspu i część miasta Hel. W drodze 
powrotnej zwiedziliśmy Juratę  i jej przepięk-
ne długie molo. Poznaliśmy  też legendę o Ju-
racie – królowej Bałtyku. W ten pełen wrażeń  
dzień,  oprócz zaplanowanych zajęć dydak-
tycznych i sportowych bawiliśmy się przy do-
brej muzyce na wspólnej zabawie dyskoteko-
wej.

w Królestwie neptuna
Trzeci  dzień naszego pobytu nazwaliśmy 

„Neptunaliami”. Po codziennej, porannej za-
prawie gimnastycznej wyruszyliśmy do por-
tu, z którego wypłynęliśmy w rejs wycieczko-
wy po morzu. Godzinny rejs pozwolił spojrzeć 
na ląd z innej perspektywy i przeżyć mor-
ską przygodę w miniaturze. Ponieważ pogo-
da była znakomita resztę dnia spędziliśmy na 
plaży, na której odbył się chrzest morski. To 
tradycja uczestników przebywających pierw-
szy raz nad morzem. Bogiem tych uroczysto-
ści byli Neptun, Proserpina i ich pomocnicy, 
w których wcielili się wychowawcy. Uczest-
nicy chrztu  przechodzili szereg „prób”, by 
następnie mogło być im nadane imię wilcz-
ka morskiego. Na pewno była to wspaniała, 
mająca elementy egzotyki zabawa integru-
jąca grupę. Dla jej uczestników, poddanych 
ceremonii chrztu morskiego, została nieza-
pomnianym przeżyciem. Odbyły się również 
rozgrywki sportowe na plaży, konkurs naj-
ciekawszej rzeźby z piasku oraz wiele innych 
atrakcyjnych zabaw edukacyjnych. Mieliśmy 
również szczęście ujrzeć rzadko spotyka-
ną, niesamowitą bryzę morską. Zabawy przy 
ognisku zakończyły całodzienne Neptunalia. 

Kolejny dzień i kolejna wyprawa, tym ra-
zem do Trójmiasta i Westerplatte. Zaczęliśmy 
od wizyty w Centrum Nauki Eksperyment 
w Gdyni. To interaktywna wystawa, której 
główną ideą jest nauczanie poprzez zabawę. 
To miejsce, które wyzwala kreatywność, po-
budza ciekawość świata i głód wiedzy – nie 
tylko u najmłodszych. Na 120 interaktywnych 
stanowiskach uczniowie twórczo ekspery-
mentowali i odkrywali naukowe ciekawostki 
z różnych dziedzin nauki. Poznawali tajemni-
ce sił fizycznych, nowinek technologicznych 
z zakresu różnych nauk oraz mogli sami po-

ciąg dalszy na stronie 11
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Rosamond

Pani Hrabinie 
Janinie Świerzyńskiej

W Dniu Imienin
Klimontów, 24.06.2019 r.

RomantycznoŚć

zaczarowane owoce winogrona
tęsknią w tajemniczym ogrodzie,
Gdzie purpurowe płatki róży
marzą w promieniach księżyca.
tkliwy kwiat akacjowy,
otula dworek modrzewiowy, 
Spowity szmaragdowym cieniem
I miłością ziemiańskiej historii
zacnego Rodu Świerzyńskich

Wiosenny szafir nieba
Wypełnia duszę pałacu
I serce Pani niny-
Uroczej, czarującej Hrabiny
o cudownych jak brylanty oczach,
Które niczym gwiazdy płoną
ogniem gorącej miłości.

dokończenie ze strony 10
przez twórcze eksperymentowanie odkryć 
wiele ciekawostek naukowych. Pobyt w Cen-
trum Nauki to wspaniała lekcja  dydaktycz-
na, która na długo zostawi w umyśle zdobytą 
wiedzę. Skwer Kościuszki to miejsce spacerów 
mieszkańców Gdyni, ale również wycieczek. 
Największą atrakcją były dla wszystkich na 
pewno cumujące przy nabrzeżu zabytkowe 
okręty i statki żeglarskie. Weszliśmy na pokład 
i zwiedziliśmy najsłynniejszy polski żaglowiec 
Dar Pomorza, który obecnie jest statkiem mu-
zeum i kolejną lekcją historii. Największa lek-
cja historii była jednak dopiero przed nami, 
a jej punktem kulminacyjnym był pobyt na 
Westerplatte. Jej wrześniowa obrona w 1939 
roku stała się jednym z najważniejszych i naj-
lepiej znanych symboli oporu Polski przeciw-
ko najazdowi hitlerowców. Poznaliśmy hi-
storie tego miejsca, zwiedziliśmy schrony, 
miejsca pola bitwy, centrum obrony prze-
ciwdesantowe, zgromadzone militaria re-
konstruujące wydarzenia II wojny światowej. 
Kulminacyjnym punktem zwiedzania symbo-
licznego półwyspu Westerplatte był Pomnik 
Obrońców Wybrzeża znajdujący się na kopcu 
obok wejścia do portu. To ważne miejsce dla 
historii Polski, a więc i dla nas. W drodze po-
wrotnej podziwialiśmy Klif Orłowski z drew-
nianego mola w Gdyni Orłowie. 

W ostatnim dniu pobytu poznaliśmy ko-
lejne ciekawe miejsca Władysławowa mie-
dzy innymi: Dom Rybaka, Ośrodek Przygo-
towań Olimpijskich Cetniewo, Aleję Gwiazd 
Sportu na której znajduje się „Korona Hima-
lajów” i wiele innych. Pomimo zmęczenia nie 
zapomnieliśmy o zakupie pamiątek. Udaliśmy 
się również na plażę, aby pożegnać się z mo-
rzem, szumem jego fal i śpiewem mew. Zbie-
raliśmy muszle, które będą przypominały 
nam pobyt na tym pięknym wybrzeżu. Pod-
czas całego pobytu odbywały się różnorod-

ne  zajęcia sportowe, jak również zróżnicowa-
ne zajęcia edukacyjne. Pisaliśmy pamiętnik, 
redagowaliśmy kartki do bliskich, uczyliśmy 
się morskich szant, tworzyliśmy plakaty edu-
kacyjne na temat bezpiecznego zachowania 
się nad wodą, wypełnialiśmy karty pracy tzw. 
quiz podsumowujący nasze zdobyte wiado-
mości oraz braliśmy udział w licznych zaba-
wach i konkursach zarówno na terenie ośrod-
ka jak i w terenie. 

Podczas takiego wyjazdu też można na-
uczyć się wielu rzeczy, szczególnie takich, 
których nie ma w programie szkolnym – czyli 
współpracy w grupie, wspólnego rozwiązywa-
nia zagadnień, wspólnego planowania i reali-
zacji celów. Zielona szkoła to nie lada wyzwa-
nie i świetna możliwość rozwijania uczniów. 
Nauczyciel znając grupę, może świetnie uzu-
pełnić jej wykształcenie lub podnieść niektóre 
umiejętności uczniów. Uczestnicy pobytu na 
zielonej szkole nie tylko zdobyli wiedzę i umie-
jętności z zakresu różnych dziedzin dydaktycz-
nych i wychowawczych.  Pobyt z dala od domu 
i od rodziców, sprzyjał rozwijaniu wśród dzie-
ci samodzielności, własnej samooceny a zara-
zem samokontroli. Dzieci poznali swoje mocne 
i słabe strony, o których wcześniej nie zdawali 
sobie sprawy. Pozwoli im to doskonalić swoją 
prace nad sobą, budować właściwą samooce-
nę, poczucie własnej wartości, a przy tym stać 
się osobą pewniejszą siebie w każdej dziedzi-
nie życia. Dzięki uczestnictwu w rozgrywkach 
sportowych i zajęciach terenowych dzieci na-
uczały się  pracować zespołowo. Gdy kończy 
się pobyt, pozostają wspomnienia i żal, ze czas 
upływa tak szybko. Może za rok znowu bę-
dziemy oddychać świeżym, morskim powie-
trzem, słuchać szumu fal i poczujemy złocisty 
piach pod stopami. W naszej pamięci pozosta-
ły wspomnienia, niezapomniane wrażenia, no 
i oczywiści nowi przyjaciele, z którymi będzie-
my wspominać wszystko to, co piękne.

Kilkanaście prac autorstwa studen-
tów architektury można było oglądać 
13 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Klimontowie. To efekt waka-
cyjnego pleneru w Klimontowie stu-
dentek II roku Wydziału Budownictwa 
i Architektury Politechniki Święto-
krzyskiej w Kielcach. 

Plener odbywał się pod kierunkiem 
dr hab. Waldemara Kozuba. Studenci 
swoje wrażenia przelali na płótna wy-
korzystując doświadczenie i wiedzę. 
Nauka rysunku w otoczeniu malowni-
czych budowli była podsumowaniem 
dwuletnich zajęć prowadzonych na 
uczelni. Twórcy szukali natchnienia 
głównie w architekturze sakralnej. 
Dzieła malarskie wykonano w różnych 
technikach i stylach: powstały obrazy 
olejne, akwarele oraz rysunki charak-
terystycznych miejsc Klimontowa. 

Prace studentek do 10 września br. 
będzie można oglądać w Gminnej Bi-
bliotece w Klimontowie.

poplenerowa wystawa studentów
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Zestawienie wyników 
XXIV Turnieju Drużyn Dobrych Serc 

w Piłce Nożnej o Puchar Dziecka

Już po raz 24 w pierwszą niedzielę lipca na Stadionie LKS Klimonto-
wianka odbyła się impreza Podaruj Dzieciom Słońce, której celem było 
wsparcie osób potrzebujących. Honorowy patronat nad tym szczyt-
nym przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter, zapadła 
bowiem decyzja o zmianie celu, na jaki zbierane są środki. Komitet Or-
ganizacyjny Podaruj Dzieciom Wakacje spotkał się 19 czerwca w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w składzie: 
Marian Ireneusz Furmanek, Tomasz Ferens, Edyta Lesiak-Nawroc-
ka, Daniel Adamczyk, Daniel Kaniewski, Daniel Ferens, Tomasz Bog-
dański, Rafał Staszewski, Sylwia Nowak-Czerwińska, Marcin Śledź.
Po przeanalizowaniu formuły i celów imprezy podjęta została jedno-
głośna decyzja o wprowadzeniu zmian w akcji i nadaniu jej nowej na-
zwy „Podaruj Dzieciom Słońce”. Każdego roku Komitet Organizacyjny 
podejmował będzie decyzję, na jaki szczytny cel charytatywny prze-
kazywane będą środki finansowe zebrane podczas organizowanego 
przedsięwzięcia.

W tym roku wsparcie finansowe otrzymała Fundacja Szlachetne 
Anioły, prowadząca Szkołę Podstawową Specjalną w Klimontowie. Ze-
brane środki przekazane zostały na wyposażenie klasopracowni Mini-
codzienność dla niepełnosprawnych uczniów.

Tradycyjnie jak co roku na Stadionie LKS Klimontowianka XXIV edy-
cja imprezy rozpoczęła się Turniejem Drużyn Dobrych Serc. Po wciągnię-
ciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich zawodników oraz sędziów 
Wójt oficjalnie otworzył Wakacyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce 
Nożnej o „Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach prowadziło 7 drużyn: 
Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Pogoń Byszówka, Alchemicy, Sami Swoi 1, 
Sami Swoi 2, Klimontowianka Junior Młodszy, Chłopaki Bodżana. Zacię-
ta walka o każdą piłkę toczyła się do ostatniego gwizdka. Gra stała na 
bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, co ważne prowadzona z za-
chowaniem zasady FAIR PLAY.

W finale naprzeciw siebie stanęły drużyny Sami Swoi 1 oraz Alchemi-
cy. Mecz finałowy był bardzo wyrównany i zakończył się wynikiem 2:2. 
O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, w których Sami Swoi 1 po-
konali Alchemików wynikiem 4:3. W turnieju brało udział 101 zawodni-
ków, każdy z nich wpłacił na rzecz akcji 20 zł.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział 
w turnieju wręczali: Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Robert 

podaruj dzieciom

Grupa A
Sami Swoi 2 – Chłopaki   1:1 
Sami Swoi 2 – Alchemicy   0:1 
Chłopaki Bodżana – Alchemicy   1:1
- punktacja:
1. Alchemicy – 4 pkt  (2:1)
2. Chłopaki Bodżana – 2 pkt (2:2)
3. Sami Swoi 2 – 1 pkt (1:2)
Grupa B 
OLDBOYS - Junior Klimontów 0:0
Sami Swoi 1 - Pogoń Byszówka 0:0
Pogoń Byszówka – Junior Klimontów 7:0
Sami Swoi 1 – OLDBOYS 2:1
Pogoń Byszówka – OLDBOYS 2:1
Junior Klimontów – Sami Swoi 1 0:10

- punktacja:
1. Sami Swoi 1 – 7 pkt (12:1)
2. Pogoń Byszówka – 7 pkt  (10:0)
3. OLDBOYS Przyjaciele – 1 pkt (1:5)
4. Junior Klimontów – 1 pkt  (0:17)
Mecze finałowe: 
– o 3 miejsce: 
Pogoń Byszówka - Chłopaki Bodżana – 3:0 
– o 1 miejsce: 
Sami Swoi 1 – Alchemicy 2:2
Klasyfikacja końcowa
1. Sami Swoi 1
2. Alchemicy
3. Pogoń Byszówka
4. Chłopaki Bodżana 
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Orłowski, Wójt Gminy Marek Goździewski, Prezes Fundacji Szlachet-
ne Anioły Małgorzata Basak. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Piotr 
Kobyłecki z drużyny Samych Swoich 1. Piotrek w trakcie turnieju 7 razy 
umieścił piłkę w siatce. Najlepszym bramkarzem wybrano Piotra Po-
lita z drużyny OLDBOYS Przyjaciele Dzieciom. Statuetki powędrowały 
także w ręce arbitrów turnieju, którzy bezinteresownie wsparli opisa-
ne przedsięwzięcie.

Po zakończeniu turnieju rozpoczęła się część artystyczna. W kon-
cercie pod nazwą „Gramy, śpiewamy, tańczymy aby podarować dzie-
ciom słońce” na scenie wystąpiły: Formacje Artystyczne z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klimontowie, Studio Wokalne z Miejsko- Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy, Lidia Jurek z zespołem „Jago-
da” z Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, Zespól wokalny „Sidus” 
z Połanieckiego Centrum Kultury w Połańcu.

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. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespo-
łem Pokolenia i DJem, która trwała do późnych godzin nocnych.

Tegoroczna impreza otworzyła szczodre serca darczyńców i pozwo-
liła zgromadzić kwotę 6100,06 zł. Drużyny piłkarskie biorące udział 
w Turnieju Dobrych Serc oraz osoby indywidualne przekazali 2784,69 
zł. Piłka z autografem drużyny Wisły Kraków przekazana przez zawod-
nika KSZO Ostrowiec Daniela Dybiec została wylicytowana na kwotę 
160 zł. Kwestujący zawodnicy z drużyny Klimontowianka Junior Młod-
szy zebrali 150,73 zł. Niezmiennie, jak co roku dużym zainteresowa-
niem cieszyła się Loteria Fantowa prowadzona przez pracowników 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie. Sprzedane losy zgro-
madziły kwotę 2641,25 zł. Szczególne podziękowania należą się ano-
nimowemu darczyńcy, który otworzył swoje serce i zakupił jeden los 
za kwotę 500 zł. Taki przykład daje nam ogromne wsparcie i pewność, 
że to co robimy jest słuszne i warte poświęconego czasu i pracy. Komi-
tet Organizacyjny PDS składa serdeczne podziękowania wszystkim fir-
mom, instytucjom i osobom zaangażowanym w organizację 24 edycji 
Podaruj Dzieciom Słońce.

słońce – od 2019 r.

Tegoroczni darczyńcy
•	 Przewodniczący	Rady	Gminy	w	Klimontowie	Robert	Orłowski
•	 Radny	Rady	Gminy	w	Klimontowie	Jerzy	Cukrowski
•	 Radny	Rady	Gminy	w	Klimontowie	Gustaw	Borycki
•	 Restauracja	i	Pensjonat	„Cykada”	Beata	i	Piotr	Sudy
•	 Danmaster	–	serwis	klimatyzacji
•	 Usługi	Budowlano-	Remontowe	M-DOM	Michał	Biało
•	 Sandomierz	TV
•	 Firma	Remontowo	–	Budowlana	PIOTRX	Piotr	Polit
•	 Jerzy	Cichoń
•	 Drużyna	Kolegium	Sędziów	Sandomierz
•	 Drużyna	Klimontowianka	Junior	
•	 Drużyna	Oldboys	Przyjaciele	Dzieciom
•	 Drużyna	Pogoń	Byszówka
•	 Drużyny	Sami	Swoi	1
•	 Drużyna	Sami	Swoi	2
•	 Drużyna	Chłopaki	Bodżana	
•	 Drużyna	Alchemicy
•	 Komitet	Podaruj	Dzieciom	Wakacje
•	 Agencja	Ochrony	Osób	i	Mienia	CERBER	w	Opatowie
•	 MAGNUM	studio	graficzne	Bartosz	Cebula	w	Sandomierzu
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Są wokół nas miejsca, szczególnie oglądane na żywo, które bu-
dzą w nas silne emocje. Takim miejscem jest Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt. Uczniowie naszej szkoły od marca tego roku zaanga-
żowali się w akcje charytatywną „Pomagamy zwierzętom bezdomnym”. 
W szkole zawisły plakaty i ulotki promujące akcje, które wykonali 
uczniowie klas piątych i od samego początku akcji zaczęła się zbiórka 
pokarmu i przedmiotów potrzebnych zwierzętom. Zebraliśmy kilkaset 
kilogramów suchej i mokrej karmy, smakołyki, smycze, zabawki, koce 
i wiele innych rzeczy niezbędnych czworonożnym przyjaciołom. Ilość 
produktów dla zwierząt przerosła nasze oczekiwania. To wspaniale, że 
dzieci wraz z rodzicami tak mocno zaangażowali się w akcję pomocy. 
Ta rozpoczęta akcja w naszej szkole ma szczególny cel. To uwrażliwie-
nie na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania już od naj-
młodszych lat gotowości niesienia pomocy bezdomnym i skrzywdzo-
nym zwierzętom. 

W ramach nagrody dla uczniów najbardziej zaangażowanych w ak-
cje dzieci mogły pojechać do schroniska, aby zawieźć uzbierane pre-
zenty i jednocześnie zobaczyć w jakich warunkach mieszkają przeby-
wające tam zwierzęta. Zorganizowane były dwa wyjazdy, które były 
zaplanowane oraz poprzedzone zbiórką produktów na potrzeby zwie-
rząt tam przebywających, a dzieci starannie przygotowane na spotka-
nie z podopiecznymi schroniska. W wyjeździe za każdym razem wzięło 
udział po 10 najbardziej zaangażowanych w akcję uczniów. Nigdy nie 
były w takim miejscu, wiec pobyt w nim był dla nich ogromną, żywą 
lekcją biologii i etyki. Na twarzach niektórych malował się smutek na 
widok tylu biednych przebywających tam zwierząt. Niektóre psiaki 
chciały się z dziećmi bawić. Jedne podawały łapy, inne skakały wyso-
ko na siatkę wesoło merdając ogonem, jeszcze inne czekały z noska-
mi przy siatce czekając, aż ktoś do nich podejdzie i chociażby poga-
da. Każdy z nich w różny sposób pragnął być przez dzieci zauważony. 
W schronisku z wielkim oddaniem pracują przemiłe panie , które opo-
wiedziały dzieciom o losach zwierząt. Dzieci poznały pracę schroniska 
od wewnątrz, zasady tam panujące jak i wytyczne dotyczące adopcji 
zwierzęcia. Punktem kulminacyjnym była piesza wycieczka z pieska-
mi po okolicy. Radość tych zwierząt przewyższyła nasze oczekiwania. 
Wszystkie okazały się bardzo grzeczne, posłuszne, cichutkie i ogrom-
nie szczęśliwe. Cały czas próbowały się przytulać, przymilać i głęboko 

patrzyły wszystkim w oczy. Spacer wraz ze zwierzętami, na który uda-
liśmy się wszyscy w piękne tereny otaczające schronisko, były nie tyl-
ko cudownymi chwilami dla zwierząt, ale niesamowitą lekcją dla dzieci. 
Szkoda, że nie wszyscy mogli widzieć szczęście w oczach zwierząt i ra-
dość w oczach dzieci, gdy psiaki pokazywały im swoje szczęście z by-
cia z nimi. To były przemiłe spacery, który uszczęśliwiły choć na troszkę 
te osamotnione zwierzęta, a również dzieciom sprawiły niesamowi-
cie wielką satysfakcje i radość. Takiej radości, zaangażowania i przeżyć 
w trakcie spaceru uczniowie długo nie zapomną i będą wspominać. 

Najważniejszą lekcją dla uczniów było to, aby zrozumieli, że zwierzę-
ta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas 
pierwszej fascynacji. Aby wiedziały, że posiadanie psa czy kota to nie 
tylko przyjemność, ale obowiązek troski o niewątpliwie słabszą istotę. 
Te wizyty to znakomity przykład tego, że już od najmłodszych lat war-
to uczyć miłości i szacunku do „braci mniejszych”, nie tylko dla ludzi, ale 
i zwierząt – by zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych warto-
ści, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebu-
jącym. By uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt, tych któ-
re są w naszych domach i tych, dla których domem jest schronisko.

 Pracownicy schroniska bardzo dziękowali nam za wsparcie i pomoc 
zwierzętom. My obiecaliśmy, ze akcja w naszej szkole będzie trwała 
bezterminowo i postaramy się sukcesywnie pomagać podopiecznym 
schroniska. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wójtowi Mar-
kowi Goździewskiemu, dzięki któremu te wyjazdy doszły do skutku,  
jak również naszej Pani Dyrektor, która wciąż wspiera nas w naszych 
działaniach. 

Po spotkaniu ze zwierzętami dzieci zaczną patrzeć na świat przez 
pryzmat nie tylko swoich racji i potrzeb, ale też praw zwierząt. Jestem 
pewna, ze uczniowie naszej szkoły, którzy włączyli się w akcje pomo-
cy, nigdy nie skrzywdzą żadnego zwierzęcia. Z pewnością również za-
reagują, gdy taka krzywdę zobaczą. Takie wydarzenie może odmie-
nić w przyszłości na lepsze nie jedno życie. Akcja pomocy zwierzętom 
w naszej szkole trwa nadal mimo wakacji i ponownie pełna parą ru-
szy od września wraz z nowym rokiem szkolnym. W okresie wakacji 
i nie tylko zachęcam wszystkich do odwiedzenia schroniska, bo nawet 
chwila zabawy ze zwierzęciem to dla nich ogromna radość. 

organizatorzy akcji: UrszUla sadowska, joanna ciEplińska

aKcja charytatywna na rzecz schronisKa 
dla bezdomnych zwierząt w tarnobrzegu
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie      15 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach       15 866-15-03
Gabinet w Klimontowie         15 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      15 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński        15 866-12-33
p. Bronisław Toś           15 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu        15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

ZGKiM Klimontów        15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma          15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
klimontow.pl

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, ul. Krakowska 1; 
tel. 601-760-862.

adres redakcji: Urząd Gminy, 27-640 Klimontów, ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można przesyłać na adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

redaGuje zespół: Danuta Potocka, Sylwia Nowak–Czerwińska. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

druk: Drukarnia Nadwiślańska Plus, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.
 telefony: 15 823 5542, 880 202 326, 609 379 001

e-mail: drukarnia@dnplus.pl     www.dnplus.pl

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY    601-760-862

15

sport • sport • sport • sport • sport

Znakomicie spisali się nasi zawodnicy podczas Międzynarodowego Turnieju Twierdza Prze-
myśl zajmując 2 miejsce spośród 21 startujących zespołów. Pokonaliśmy takie zespoły jak: Wi-
sła Kraków, Legia Warszawa, Athletic Odessa, Stal Rzeszów, UKS Orlik Przemyśl. Dziękujemy or-
ganizatorom za zaproszenie oraz za perfekcyjnie zorganizowany turniej. 

Podczas dwudniowego turnieju nasi zawodnicy i zawodniczki oprócz gry z innymi zespołami 
mieli czas na regenerację sił w hotelu z basenem, jakuzzi i sauną. Naszą drużynę tworzyli: Amel-
ka Kończak, Ola Adamczyk, Igor Adamczyk, Miłosz Zaroda, Olaf Żyłowicz, Jakub Kończak, 
Michał Sudy, Hubert Bieniek. Trenerem zespołu był Krzysztof Dywan.

Michał Sudy – uczeń Szkoły Podstawowej w Klimontowie – w swojej kategorii wiekowej za-
jął 1 miejsce w projekcie „Spełniamy piłkarskie marzenia”. To projekt skierowany do dzieci i mło-
dzieży urodzonych w latach 2005–2011, który realizowany był na 160 boiskach typu Orlik w ca-
łej Polsce. Zakłada on przeprowadzenie testów piłkarskich i motorycznych dla grupy minimum 
12 tys. młodych piłkarzy i piłkarek. W ramach projektu na podstawie przeprowadzonych te-
stów, wyłonionych zostało 12 najzdolniejszych zawodników i 12 zawodniczek. Zwycięzcy we-
zmą udział w unikalnym tygodniowym obozie piłkarskim na obiektach Wisły Puławy oraz zo-
staną objęci monitoringiem profesjonalnych skautów i trenerów piłkarskich z całego kraju. 

Orlik Klimontów dzięki Wójtowi Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu bierze udział 
w kilku projektach sportowych o randze ogólnopolskiej. Koordynatorem projektów na Orliku 
w Klimontowie jest trener Krzysztof Dywan.

michał sudy najlepszy w polsce

drugie miejsce w turnieju twierdza przemyśl
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