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Przedstawiciele sołectw Konary i Konary-Kolonia reprezentowali 30 
sierpnia br. Miasto i Gminę Klimontów na Powiatowym Świecie Plo-
nów, które odbyło się w Sandomierzu. 

Miasto i Gminę Klimontów reprezentowali: Marek Goździewski 
– Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Robert Orłowski – Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Klimontowie oraz Gustaw Borycki – radny 
Rady Miejskiej w Klimontowie wraz z delegacją dożynkową.

nasza relacja na stronie 4

Powiatowe 
Święto Plonów

Strażacy z OSP Konary i OSP Krobielice ode-
brali 6 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski 
Wodnej w Kielcach promesy.

Dofinansowanie z programu: „Przedsię-
wzięcia z zakresu ochrony powietrza wspie-
rające działalność ochotniczych straży pożar-
nych” zostało przyznane dla:

Jednostki OSP Krobielice w kwocie  •
14 760,00 zł;
Jednostki OSP Konary w kwocie  •
13 050,00 zł.
Środki będą wykorzystane na wymianę 

okien i drzwi w remizach.

Promesy 
dla strażaków

Trwają roboty budowlane budynku po by-
łej mleczarni w Klimontowie przy ul. Opa-
towskiej w ramach realizacji zadań:

„Przebudowa i wyposażenie obiektu kul- •
tury w miejscowości Klimontów” (piętro 
budynku);
Programu wieloletniego  • „Senior+” na lata 
2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworze-
nie lub wyposażenie Dziennego Domu „Se-
nior+” (parter budynku).
Wartość robót dla całego obiektu wyniesie 

1 510 800,00 zł brutto.

Powstaje 
nowy obiekt
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 27 kwietnia br. Gmina Klimon-
tów podpisała umowę o przyzna-
nie pomocy z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na operację pn. „Po-
prawa gospodarki wodociągo-
wej w Gminie Klimontów”. Ope-

 9 czerwca br. Gmina Klimontów podpisała kolejną umowę o po-
wierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej celem wspar-
cia uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w zdal-
nym nauczaniu. Zaplanowano zakup 31 szt. laptopów wraz z opro-
gramowaniem. Kwota przyznanego dofinansowania przez operatora 
to 74 976,00 zł.
 22 lipca br. Gmina Klimontów podpisała umowę z wykonawcą ro-
bót budowlanych na wykonanie prac adaptacyjnych w ramach pro-
jektów Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kraina Malucha 
– Żłobek w Klimontowie”, „Przedszkolaki z Klimontowa” oraz pro-
jektu rządowego programu Maluch+ na kwotę 410 000,00 zł brutto, 
w tym kwota dofinansowania 365 172,63 zł. Obecnie trwa nabór wy-
konawców na dostawę i montaż mebli, zabawek, gier, pomocy, środ-
ków czystości, wyposażenia kuchni, wyposażenia żłobka w ramach 
w/w projektów oraz na prowadzenie zajęć tj. tańca i baletu, gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej, małego odkrywcy oraz kodowania i pro-
gramowania. 
 13 sierpnia  br. w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej skarbnik 
Anna Sobolewska w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów 
podpisała umowę na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 144 o dł. 105 mb”. Przy 
uroczystym podpisaniu obecni byli: Andrzej Bętkowski –  Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Jońca – członek Zarządu 
Województwa (na zdjęciu poniżej). 
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 W sierpniu br. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszowie 
zrealizowała zadanie – remont strażnicy OSP Byszów. W ramach re-
montu wykonano wymianę pokrycia dachowego w budynku remizy 
OSP Byszów, polegającą na: demontażu eternitu, przedłużeniu kro-
kiew, położeniu foli, ołaceniu połaci dachowych, wykonaniu obróbek 
dekarskich, montażu orynnowania, pokryciu dachu blachodachówką, 
wykonaniu podbicia, montażu wyłazu dachowego i odprowadzeniu 
wody z dachu (drenaż). Całkowity koszt zadania: 48 931,00 zł, w tym 
dotacja MSWiA: 19 500,00 zł, dotacja Gminy Klimontów: 29 431,00 zł (na 
zdjęciu poniżej).

racja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców na wsi oraz 
stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez budowę 
wodociągu w miejscowości Wilkowice. Całkowita wartość projektu 
243 172,00 zł. Kwota dofinansowania 121 586,00 zł.
 28 kwietnia br. Gmina Klimontów podpisała umowę o powierzenie 
grantu na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 
1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szero-
kopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, celem wsparcia 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w zdalnym na-
uczaniu. Zakupiono 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Kwota 
przyznanego dofinansowania przez Operatora to 59 999,94 zł.
 26 maja br. Gmina Klimontów podpisała umowę o dofinansowanie 
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kraina Malucha – Żło-
bek w Klimontowie”. Całkowita wartość projektu: 516 255,75 zł, kwota 
dofinansowania 432 255,75 zł, co stanowi 83,73% całkowitych wydat-
ków kwalifikowanych. Celem głównym projektu jest zwiększenie licz-
by miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie poziomu aktyw-
ności zawodowej i zatrudnienia wśród osób z terenu gminy Klimontów 
i pow. sandomierskiego (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), 
które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 na terenie gm. Klimontów w okresie 1.08.2020 – 31.12.2021.
 29 maja br. Gmina Klimontów podpisała umowę z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie o dofi-
nansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW 
pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ossolin, Śnie-
kozy, Gmina Klimontów” w ramach programu priorytetowego nr 5.4 
„Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skut-
ków zagrożeń środowiska”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
2 139 462,00 zł, kwota pożyczki 1 739 400,00 zł. Zarząd Narodowego 
Funduszu może w programie priorytetowym postanowić, że: pożyczka 
udzielona jednostce samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie zwią-
zane z gospodarką ściekową lub na przedsięwzięcie związane z adapta-
cją do zmian klimatu oraz ograniczaniem skutków zagrożeń środowiska 
może być umorzona w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniej-
sza niż 1200 w wysokości do 50 % wypłaconej kwoty pożyczki.
 9 czerwca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie pod-
pisał umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczącą realizacji 
operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejsco-
wości Ossolin”, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na kwotę: 
816 383,89 zł brutto, kwota dofinansowania 500 tys. zł. W chwili obecnej 
trwają prace budowlane (na zdjęciu poniżej).
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Pożegnanie KierowniKa oPS
Burmistrz Marek Goździewski uroczyście podziękował 25 sierpnia 

br. Grażynie Kwapińskiej za 30-letnią pracę na stanowisku Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emery-
turę burmistrz złożył pani Grażynie wyrazy szacunku, uznania oraz po-
dziękował za pracę wykonywana z wielkim sercem, profesjonalizmem 
i zaangażowaniem. Życzył także, aby wszystkie plany i marzenia odkła-
dane na później spełniły się na emeryturze. 

Ksiądz infułat Wawrzyniec Kukliński – profe-
sor Seminarium Duchownego w Sandomierzu 
i proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kli-
montowie, autor książki zatytułowanej „Kli-
montów miasto prywatne Ossolińskich i jego 
kościoły” wydanej w 1910 r. w Sandomierzu – 
tak opisuje uzdrowienie austriackiego żołnierza 
przez Matkę Bożą Różańcową, podczas pano-
wania epidemii tyfusu plamistego w 1809 roku:

„Za rządów austriackich, cały klasztor na laza-
ret (szpital wojskowy) przemieniono, w którym 
choroba epidemiczna do tego stopnia się rozsze-
rzyła, ze trupy codziennie do jednego dołu fura-
mi wywożono. Jeden z żołnierzy imieniem Albert 
chorobą rażony i do lazaretu obok Obrazu Mat-
ki Bożej Różańcowej prowadzony, pomimo prze-
szkadzania służby lazaretowej (sanitariuszy), 
padł na kolana przed tym obrazem i z płaczem 
rzewnym prosił Matkę Bożą o zdrowie.  Matko 
Boska- mówił on, mam zgrzybiałych rodziców 
i braci małych, którzy mej opieki potrzebują, 

bezcenny klejnot

 Zakończono prace dotyczące realizacji umowy dotacji z udziałem 
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania 
realizowanego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest pn. „Realizacja programu 
usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimon-
tów”. Kwota dotacji to: 136 350,00 zł i stanowi 100%kosztów kwalifiko-
wanych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego zada-
nia. Na kwotę dotacji składają się 
 środki WFOŚiGW w Kielcach – 68 175,00 zł;
 środki NFOŚiGW w Warszawie – 68 175,00 zł;
po 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
 Zakończono prace związane z przebudową boiska w Klimonto-
wie w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sporto-
wo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”. Wartość projektu 419 738,14 
zł w tym dofinansowanie 333 117,34 zł (na zdjęciu po prawej).

ciąg dalszy ze strony 2

ulituj się nade mną! W tej chwili uczuł się zdro-
wym, gorączka go opuściła, więc nie do sali epi-
demicznej, ale do mieszkania lekarza zaprowa-
dzony, przed którym doznany cud opowiedział. 
Wieść o tym cudzie rozbiegała się po całym laza-
recie. Kilkuset chorych żołnierzy zażądało odpra-
wienia nabożeństwa przed tym Obrazem na ich 
intencję. Stało się zadość ich życzeniu i od tego 
momentu żaden już nie umarł! Obraz ten prze-
to na rozkaz władzy wojskowej z wielką okaza-
łością i nabożeństwem z bocznego wirydarza 
do kościoła wprowadzony i na dawnym miejscu 
w ołtarzu obok ambony umieszczony został.”

Obecnie Cudowny Obraz Matki Bożej Ró-
żańcowej z XIII wieku, przewieziony z Moskwy 
do Klimontowa w 1610 r. przez Wojewodę San-
domierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego, 
znajduje się w Sandomierzu, natomiast w ko-
ściele klasztornym w Klimontowie jest jego ko-
pia wykonana przez artystów w Lublinie.

oprac. StaniSław SaS tarnawSki

Do życzeń Burmistrza Miasta i Gminy dołączyli się pracownicy Urzę-
du Gminy oraz pracownicy OPS-u w Klimontowie. Wręczono upominki 
i kwiaty oraz życzono długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i spoko-
ju – a pani Grażyna ze wzruszeniem dziękowała zebranym za wspól-
ną pracę.

Pani kierownik Grażynie Kwapińskiej jeszcze raz dziękujemy za pra-
cę i życzymy zdrowia, optymizmu, spokoju, przyjemności i nieustającej 
radości dnia codziennego oraz wszelkiej pomyślności.
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Przedstawiciele sołectw Konary i Konary-Kolonia reprezentowali 30 
sierpnia br. Miasto i Gminę Klimontów na Powiatowym Świecie Plo-
nów, które odbyło się w Sandomierzu. 

Obchody dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza św. w bazylice 
katedralnej pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Nitkiewicza, ordy-
nariusza Diecezji Sandomierskiej, podczas której duchowny poświęcił 
wieńce dożynkowe. 

Po uroczystym nabożeństwie barwny korowód dożynkowy prowa-
dzony przez Sandomierską Orkiestrę Dętą, przeszedł na Rynek Stare-
go Miasta. Tam rozpoczęła się część obrzędowa. 

Starostowie dożynek, przekazali chleb dożynkowy gospodarzom 
miasta i powiatu: staroście Marcinowi Piwnikowi oraz burmistrzowi 
Sandomierza Marcinowi Marcowi. 

W kolejnej części wydarzenia zorganizowano konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. Każda z delegacji zaprezentowała swój 
wieniec lub kosz dożynkowy przybliżając walory, niespotykany kolo-
ryt, oraz tradycję ich tworzenia. Swoje wieńce i kosze zaprezentowa-
li przedstawiciele Miasta i Gminy Klimontów, Koprzywnica, Zawichost, 
Sandomierz, gminy Łoniów, gminy Samborzec, sołectwa Chwałki, oraz 
wieniec diecezjalny z parafii Kopki w gminie Rudnik nad Sanem. 

Komisja pod przewodnictwem Katarzyny Pisarczyk, dyrektorki Biu-
ra Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, wyróżniła wszystkie wieńce 
za trud i misterna pracę włożoną w wykonanie oraz wytypowała wie-
niec gminy Łoniów do reprezentowania powiatu sandomierskiego na 
dożynkach wojewódzkich. 

Następnie okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście 
podziękowali rolnikom, sadownikom oraz ogrodnikom za trud i pracę 
podczas tegorocznych zbiorów. 

W tegorocznym Powiatowym Świecie Plonów udział wzięli: posło-
wie na sejm RP, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, po-
wiatowych, samorządowcy, delegacje wieńcowe, mieszkańcy z całego 
powiatu. Miasto i Gminę Klimontów reprezentowali: Marek Goździew-
ski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Robert Orłowski – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie oraz Gustaw Borycki – rad-
ny Rady Miejskiej w Klimontowie wraz z delegacją dożynkową.

Powiatowe Święto Plonów
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Organizatorem konkursu była Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie. Patro-
nat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Celem konkursu było promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie osób w różnym wieku do 
wyjścia z domu i czynnego spędzania czasu podczas wakacji. 

Komisja konkursowa oceniła wszystkie nadesłane na naszą skrzynkę pocztową prace. Zdję-
cia oceniane były pod kątem ich oryginalności, nieszablonowego podejścia do tematu i estety-
ki wykonania. Wszystkie prace spełniały wymogi Regulaminu Konkursu. 

Komisja przyznała pięć wyróżnień w Konkursie i nagrodziła: Julię Kawińską, Patryka Kawiń-
skiego, Wiktorię Nawrocką, Aleksandrę Kowalską oraz Hannę Rożek. 

„lato z książką” 
– wyniki konkursu

Wszystkim ser-
decznie gratuluje-
my wyróżnionych  
w konkursie foto-
graficznym „ Lato 
z książką” pomy-
słowych prac, któ-
re prezentujemy 
obok.
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Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, pod-
czas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. War-
to zatem udać się do naszej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku 
przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Insty-
tut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książ-
ka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do projektu zgłosiło się 5 861 bibliotek.
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!

Opis projektu:
Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopol-

skiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpra-
cy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwie-
dzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dy-
plomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znaj-
dą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kultural-
nego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czyta-
nie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?
Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki 

temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.
Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kul-

turalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zaję-
ciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.

Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów 
i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

„maŁa książka 
– wielki czŁowiek”

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza 
dla przedszkolaka

Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorą-
cych udział w akcji. Adresy bibliotek dostęp-
ne są na stronie: www.wielki-czlowiek.pl (na 
liście znajdują się tylko biblioteki główne - 
sprawdź podległe im filie, gdzie również mo-
żesz odebrać Wyprawkę!).

Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przy-
stąpić do projektu MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK.

Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie 
książkę i odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą 
w prezencie, a w niej książkę „Pierwsze czy-
tanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, na 
której Twoje dziecko będzie zbierało naklejki 
– jedną za każdą wizytę zakończoną wypoży-
czeniem książki z księgozbioru dziecięcego.

Pozwól dziecku samodzielnie dokonać wy-
boru książki, nawet jeśli wydaje Ci się nietra-
fiony. Jeśli będzie to książka wybrana przez 
dziecko, to z pewnością chętniej po nią się-
gnie po powrocie do domu.

Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książ-
kę. Postaraj się poświęcić czas całkowicie na 
wspólne czytanie. Odłóż telefon, wyłącz radio 
/ telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się 
do siebie. Spraw, by ten czas był wyjątkowy 
i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie 
się rytuałem, z którego oboje będziecie czer-
pać wielką przyjemność.

Oddajcie książkę do biblioteki w terminie 
i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu 
Karty Małego Czytelnika i pozwól malucho-
wi przykleić na nią naklejkę. Po uzbieraniu 10 
naklejek Twoje dziecko otrzyma imienny dy-
plom. To potwierdzenie nie tylko jego aktyw-
ności czytelniczej, ale także Waszych wspól-
nych przygód z książką.

Jak przystąpić do projektu?
informacja dla rodziców

BiBlioteka to instytucja kultury, 
w której życie może włączyć się dziec-
ko niezależnie od wieku. Regularne 
odwiedzanie biblioteki uczy dziecko 
samodzielności, pozwala podejmo-
wać pierwsze własne wybory, rozwija 
myślenie oraz kształtuje na całe życie 
nawyk czytan ia i pogłębiania wie-
dzy. Biblioteka to miejsce, gdzie ro-
dzic wspólnie z dzieckiem może spę-
dzić czas w sposób twórczy, a gdy już 
opuszczą jej mury, przeżyć nową, fan-
tastyczną przygod ę z wypożyczoną 
książką.

Gorąco zachęcamy do wzięcia 
udziału w akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIEL-
KI CZŁOWIEK, bo miłość do książek 
jest prezentem na całe życie!

ZaprasZa 
instytut książki
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Programowanie dziś nie jest już tylko domeną informatyków. Prze-
jawia mim zainteresowanie coraz więcej dzieci i młodzieży. Nauka ko-
dowania sprzyja nabyciu niezbędnych umiejętności w dorosłym życiu, 
rozwija kreatywność, uczy logicznego i analitycznego myślenia oraz 
rozwiązywania problemów. 

Po ponad miesięcznej przerwie za zgodą jednostki nadzorującej re-
alizację projektu od 27 kwietnia br. zostały wznowione zajęcia w sied-
miu grupach „Scratch dla początkujących” oraz w dwóch grupach 
„Bezpieczna cyberprzestrzeń”. Wznowione zajęcia zmieniły formę ze 
stacjonarnych na on-line i były prowadzone poprzez platformę Micro-
soft Teams. Zmiana ta podyktowana była potrzebą zrealizowania za-
planowanych godzin tak, aby uczniowie, którzy brali udział w zaję-
ciach, a uczęszczali do najstarszych klas naszej szkoły mieli możliwość 
otrzymania certyfikatu będącego zwieńczeniem ich intensywnej pra-
cy. Ostatnia grupa zakończyła zajęcia 2 czerwca br. Łącznie on-line od-
było się 109 godzin zajęć, w których udział w projekcie zakończyło 60 
uczniów.  Uczniowie w trakcie zajęć wykazywali się dużym zaangażo-
waniem. Umiejętności niektórych z nich są bardzo wysokie, sami two-
rzą swoje gry i publikują je w sieci. Na zajęciach on-line uczniowie pra-
cowali samodzielnie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, prowadzili 
ożywione dyskusje, pamiętając o kulturalnym zachowaniu się. 

Pierwsze stacjonarne zajęcia dla najstarszej grupy uczniów odbyły 
się dopiero po  złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią koro-
nowirusa. Zajęcia – warsztaty „Planeta Robotów” zostały przeprowa-
dzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i brała w nich udział tyl-
ko jedna grupa uczniów. Pierwsze spotkanie odbyło się 13 czerwca, 
a ostatnie 29 czerwca. Na zajęciach uczniowie tworzyli proste maszy-
ny zgodnie ze standardowymi schematami (Driving Base). Dokonywa-
li połączeń bluetooth oraz komunikowali się z robotem połączeniem 
kablowym (USB). Poznali niektóre instrukcje języka Lego Mindstorms 
EV3 z zasobników: Action, Flow Control, Sensor, My Bloks i potrafili je wy-
korzystać do programowania prostych zadań robotycznych. Posługi-
wali się instrukcjami: warunkową (Switch) oraz pętli (loop). Operowali 
różnego rodzaju zdarzeniami generowanymi przez czujniki: żyrosko-
pu, dotyku, odległości i koloru lub wywoływanymi klawiszami kostki 
(Brick). Wszyscy uczestnicy warsztatów wykazali się znaczącym przy-
rostem wiedzy oraz umiejętności samodzielnego budowania  maszyn 
i programowania robotów LEGO EV3. 

zeSpół projektowy: Dorota rogala, Małgorzata Miłek

„e-dukacja w Gminie klimontów” 
w nowej rzeczywistoŚci
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Na cmentarzu parafialnym w Goźlicach trwają prace konserwator-
skie przy pomniku nagrobnym Teofila Pawlickiego (na zdjęciu po le-
wej). Równocześnie odnawiany jest nagrobek Józefa i Marii Skorup-
skich, dawnych właścicieli Lipnika (na drugim zdjęciu po lewej). 

Teofil Pawlicki był dziedzicem Kroblic. Zmarł 20 czerwca 1875 roku 
w wieku 41 lat. Wraz z nim spoczywa żona, Józefa Pawlicka, zmarła 31 
lipca 1878 roku, również młodo – w wieku 41 lat. Po ich śmierci Krobli-
ce przez pewien czas dzierżawił Józef Trepka, ulubiony kuzyn Stefa-
na Żeromskiego. Młody pisarz odwiedzał go wielokrotnie i odnotowy-
wał te wizyty w swoich „Dziennikach”. Nagrobek Pawlickich ma kształt 
„sękatego” krzyża umieszczonego na skalistej podstawie. Wokół niego 
widoczne jest częściowo zachowane ogrodzenie. Koszt remontu na-
grobka to prawie 20 tysięcy złotych. Jego remont sfinansowany zosta-
nie ze środków zebranych podczas kwest organizowanych na cmen-
tarzu przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Równolegle 
prowadzony jest również remont sąsiedniego pomnika nagrobne-
go – Józefa i Marii z Rykowskich Skorupskich, który finansują ich po-
tomkowie. Maria Skorupska (1880-1934) była najstarszą córką Bolesła-
wa i Stanisławy z Chelińskich. Urodziła się w majątku Umianowice pod 
Pińczowem. W 1900 roku poślubiła Józefa Skorupskiego (1856-1929), 
obywatela ziemskiego, dzierżawcę majątku Śniadka koło Bodzentyna. 
W 1923 roku Śniadka została rozparcelowana, a Skorupscy przenieśli 
się do własnego majtku – Lipnik. 

Remont obydwu pomników ma się zakończyć przed 1 listopada. 
Goźlicki cmentarz został założony w roku 1811, liczy więc przeszło 

200 lat i od momentu powstania jest nieustannie użytkowany. W jego 
obrębie zachowało się około 50 zabytkowych nagrobków z XIX i po-
czątków XX wieku (najstarszy z roku 1836). Często mają one bardzo 
dużą wartość historyczną i artystyczną. Spoczywają tu m.in. ostatni 
właściciele Ossolina z rodziny Ossolińskich – zmarły w 1912 roku Jerzy 
Ossoliński i jego żona Jadwiga z Lossowów, która wychowywała się 
w majątku Byszów, tam gdzie dziś znajduje się Park Katyński. W tym 
samym grobie pochowani są także rodzice Jerzego – Feliks i Waleria 
Ossolińscy. W sąsiedztwie ich grobowca znajduje się okazały pomnik 
nagrobny Romana i Michaliny Radziszewskich – dawnych właścicie-
li Pęchowa. Tuż przy pierwszej z bram odnaleźć można m.in. nagrob-
ki: Konstantyna Łaskiego (1802-1880, Jana Malinowskiego – właścicie-
la Przybysławic, czy rodziny Bąkiewiczów, do której należał majątek 
Usarzów.  Na cmentarzu w Goźlicach spoczywa  również  Augusta 
z Podhorodeńskich Leszczyńska – matka Zygmunta Leszczyńskie-
go, polityka II RP, wicemarszałka Senatu III kadencji  1930-35, a także 
ksiądz Franciszek Salezy Gottner – ostatni kapelan Kaplicy Betlejem-
skiej w Ossolinie, zmarły w 1864 roku. Poza grobami ziemian, duchow-
nych, czy żołnierzy, w obrębie nekropolii zachowało się stosunkowo 
dużo nagrobków włościan, nierzadko jeszcze XIX wiecznych. Nieste-
ty większość najstarszych pomników nagrobnych znajduje się w sta-
nie mniej lub bardziej zaawansowanej ruiny. Z roku na rok coraz trud-
niej odczytać wyryte na nich epitafia, nazwiska i daty. Dlatego nagląca 
potrzebą stało się podjęcie zabiegów konserwatorskich, które pozwo-
liłyby zachować je od zupełnego zniszczenia. O tym jak bardzo było 
to konieczne, świadczy najwymowniej fakt, że tylko w ciągu ostatnie-
go ćwierćwiecza bezpowrotnie zatarło się co najmniej kilka miejsc 
pochówku osób zmarłych jeszcze w XIX stuleciu, na grobach których 
stały niegdyś piękne, głównie eklektyczne pomniki. W latach 80 tych 
ubiegłego wieku służby ochrony zabytków sporządziły karty ewiden-
cyjne, na których opisano 26 najcenniejszych nagrobków z cmentarza 
w Goźlicach. Dziś sześciu z nich nie można już odnaleźć. Zostały cał-
kowicie zniszczone. O tym jak wyglądały świadczą jedynie archiwal-
ne fotografie. 

Swego rodzaju ciekawostką goźlickiej nekropolii, jest znajdujący się 
na niej prawie czterometrowej niegdyś wysokości krzyż ku czci wier-
nych zmarłych, obecnie złamany i trudny do zlokalizowania. Pochodzi 
on z lat 30-tych XIX wieku i jest jednym z nielicznych tego rodzaju za-
bytków na Sandomierszczyźnie. 

rafał StaSzewSki

kolejne naGrobki 
odzyskują blask

Rosamond
Klimontów 26.05.2020

Sentymentalne Wspomnienia
W majowym deszczu kaczeńce złote płaczą
I pięknie kwitnie Hamerskiego sad.
Twe oczy Mamo już na mnie nie patrzą,
Przeminął mój zaczarowany świat.

Lecz pozostały wiosenne wspomnienia, 
Trele słowików, jaśminowe płoty.
Między wierszami spełnione marzenia,
A na kanapie mruczą rude koty.

Stare jabłonie kwiatami spowite,
Lecz kry nie płyną, rzeka nie wylewa.
Wierzby i olchy w srebrnej mgle ukryte,
Żaby nie rechoczą, słowik rzadko śpiewa.

Już pan Szablicki do drzwi nie zapuka,
Józef Korcipa też nas nie odwiedzi.
Tylko wiatr w okno cichutko zastuka,
A dziewczyna da na zapowiedzi.

Drożdżal nie zagra na skrzypcach walczyka,
Myszka nie zatańczy opoczyńskiej poleczki.
Tylko z nieba płynie cudowna muzyka-
Dla Mamy płoną romantycznie świeczki.

fot.: Rafał StaSzewSki
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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 MIASTA i 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

BURMISTRZ PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

ADRES REDAKCJI: Urząd Miasta i Gminy, 27-640 Klimontów, 
ul. dr Zysmana 1. Kontakt 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

MIEjSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

MIEjSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74
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Michał Sudy uczeń IV klasy sportowej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie uczestniczył 14 września br. w ekstraklasowym turnieju organizowanym przez 
Raków Częstochowa. 

Michał zaprezentował się znakomicie strzelając 2 bramki. Jednocześnie znalazł się na liście 
najlepszych zawodników w całym turnieju i będzie obserwowany przez skautów klubu z Czę-
stochowy.

W Ministerstwie Sportu została podpisana umowa na realizację projektu „60 Orlików na na-
stępne stulecie Niepodległości – śladami Żołnierzy Niezłomnych”. Klimontowski Orlik  jako je-
dyny z województwa świętokrzyskiego może się poszczycić osiągnięciem i będzie miał moż-
liwość realizacji tego projektu. To duże osiągnięcie i sukces. Zajęcia skierowane są dla całych 
rodzin i cieszą się dużym zainteresowaniem i atrakcyjnością wśród mieszkańców. Koordynato-
rem całego projektu jest Krzysztof Dywan.

Kacper Nowakowski uczeń klasy sportowej dostał powołanie do kadry Województwa Świę-
tokrzyskiego i uczestniczył w meczu na Województwo Łódzkie. 

Kolejne dwie uczennice klasy VIIb również dostały powołanie do kadry dziewcząt – to Ola 
Adamczyk i Amelka Kończak, które 20 września rozegrają mecz z województwem podkar-
packim. 

orlik klimontów w Gronie najlePszych
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