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Nasz Klimontów jak co roku zaczyna nabierać koloro-
wych barw. W ciągu trzech dni pracownicy Urzędu Mia-
sta i Gminy Klimontów posadzili na terenie Klimontowa 
ponad 2000 sztuk kwiatów ogrodowych.

Obsadzony został rynek wraz z nowymi nasadzeniami 
oraz częściowo plac przy przystanku na ulicy Batalionów 
Chłopskich. Budynki i plac administracji publicznej ozdo-
biły donice z roślinami m.in. surfiniami, szałwiami, dalia-
mi, werbenami i ozdobnymi trawami. Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goździewski wziął udział 30 maja br. 

w konferencji prasowej poświęconej przyznawanym środkom z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Nasza Gmina pozyskała blisko 10 milionów złotych. Otrzymane fundusze zostaną prze-
znaczone na realizacje zadań, o ktrych szerzej piszemy na stronie 2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie otrzymał dofinansowanie w kwocie 
160 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Mobilna scena, nowa jakość, nowe możliwości 
dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie” w ramach programu rzadowego 
Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Głównym celem projektu będzie wzmocnienie infrastruktury kultury, ułatwienie or-
ganizacji lokalnych imprez oraz poszerzenie oferty edukacji kulturalnej i animacji kultury 
gminy. Zadanie polegać będzie na zakupie wyposażenia, które pozwoli udoskonalić do-
tychczasową działalność kulturalno-edukacyjną poprzez realizację imprez plenerowych 
na wysokim poziomie merytoryczno-technicznym. Na terenie naszego miasta i  gminy 
odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, religijno-patriotycznych i  sportowych o  cha-
rakterze otwartym. Współcześnie do sprawnego przeprowadzenia wydarzeń plenero-
wych niezbędna jest atestowana scena. Posiadanie mobilnej sceny znacznie ułatwi orga-
nizację wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz pikników. Estrada mobilna jest bowiem 
idealnym rozwiązaniem na organizację wydarzeń plenerowych na terenie miasta i Gmi-
ny Klimontów. Zadanie składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie zosta-
nie przeprowadzone rozeznanie rynku dot. zakupu sceny mobilnej oraz przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania przetargowego.

W drugim etapie dokonamy zakupu mobilna sceny plenerowej wraz z wyposażeniem.
Mobilna scena plenerowa pozwoli nam na organizację koncertów, zespołów i formacji 

zawodowych znacząco obniżając koszty, które ponosiliśmy dotychczas wynajmując nie-
zbędną technikę estradową.

PRAWIE 10 MLN ZŁ DOTACJI
DLA GMINY KLIMONTÓW

DOFINANSOWANIE DLA MGOK

Na skwerku przy urzędzie utworzony został herb na-
szej Gminy wraz z napisem z nazwą gminy.

fot. stv.info
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Rozpoczęła się realizacja zadań związanych z rozbudową dróg 
gminnych w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. W kwietniu i maju br. przekazano wykonawcy te-
ren budowy do wykonania inwestycji:

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – wy-
sypisko śmieci na odcinku 439 m.

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 331009T Przybysławice – Adamczo-
wice na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 758 do skrzyżowania z dro-
gą gminną dł. 679.

3) Budowa drogi gminnej Be-
radz-Kolonia Łownica o długości 
815 m. W ramach inwestycji po-
wstaną nawierzchnie asfaltowe 
jezdni dróg gminnych, odwod-
nienie oraz oznakowanie. 

Wykonawcą robót budow-
lanych jest Przedsiębiorstwo 
Budowlane POLBUD Tomasz 
Darowski, a umowny termin za-
kończenia zadań zaplanowano 
na dzień 24.11.2022 r.

Rozpoczęła się także realizacja zadań związanych z rozbudową dróg 
gminnych w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

Przekazano Wykonawcy teren budowy do wykonania inwesty-
cji „Rozbudowa drogi gminnej nr 331019T Szymanowice Górne przez 
wieś długości 642 m”. W ramach inwestycji powstaną nawierzchnie as-
faltowe jezdni dróg gminnych, odwodnienie oraz oznakowanie.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane 
POLBUD Tomasz Darowski, a umowny termin zakończenia zadań za-
planowano na dzień 24.11.2022 r.

Burmistrz Miasta i  Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski wziął 
udział 30 maja br. w  konferencji 
prasowej poświęconej przyznawa-
nym środkom z  Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwesty-
cji Strategicznych. 

Nasza Gmina pozyskała blisko 10 
milionów złotych. Otrzymane fun-
dusze zostaną przeznaczone na re-
alizacje następujących zadań:

 • rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Konary o garaż jed-
nostanowiskowy wraz z  rozbiórką budynku garażowego oraz roz-
budowa budynku remizy OSP w Klimontowie – 850 000,00 zł;

 • przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej 
szkoły podstawowej na mieszkania chronione i lokale socjalne w Ol-
bierzowicach – 4 207 500,00 zł;

 • rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów – 4 941 000,00 zł. 
To ostatnie zadanie obejmuje rozbudowę dróg gminnych o łącznej dłu-
gości 5 838 m, tj.:
– nr 331014T Rogacz-Byszówka na odcinku 1090 mb;
– nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów na odcinku 2049 mb;
– nr 331042T Konary-Kujawy na odcinku 1809 mb;
– nr 331102T Szymanowice Dolne-Kamień na odcinku 818 mb;
– nr 331049T ul. s. H. Herman na odcinku 72 mb.

* * *

* * *

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał 
20 maja br. w Kielcach umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem na 
realizację rządowego programu „Senior+”. 

Umowa opiewa na kwotę 58 320,00 zł.
Celem programu jest wspieranie samorządów w zakresie tworzenia 

i prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych. Jest to dofinan-
sowanie dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+”, aby seniorzy 
mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Prezes Ludowego Klubu Sportowego Klimontowianka Krzysztof 
Dywan podpisał 23 maja br. w Klimontowie umowę z Firmą Handlo-
wo-Usługową „GOTAR” Wiesława Bekasa na wykonanie robót bu-
dowlanych w ramach realizowanej operacji pn. „Rozwijanie i podnosze-
nie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej 
i zagospodarowanie terenu w miejscowości Pęchów” – dofinansowanej 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

* * *

fot. ŚUW Kielce
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Decyzją Nr XIII/157 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej z dniem 1 maja 2022 roku do Krajowego Systemu Ratow-
niczo–Gaśniczego została włączona jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zakrzowie.

To efekt porozumienia Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa zawartego 31 
stycznia 2022 roku z  Miastem i  Gminą Klimontów reprezentowanym 
przez Burmistrza Miasta i  Gminy Klimontów Marka Goździewskiego 

oraz Ochotniczą Straż Pożarną w  Zakrzowie reprezentowaną przez 
prezesa Feliksa Szafirowskiego, dotyczącego włączenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Zakrzowie do krajowego systemu ratowniczo–ga-
śniczego. Porozumienie określa prawa i  obowiązki stron, związane 
z włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go, na które strony wyraziły zgodę.

Na podstawie podpisanego porozumienia, Świętokrzyski Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 21 lutego 2022 
roku wystąpił  z  wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie 
do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowni-
czy kraju. Wejście w  jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które 
stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe dzia-
łania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i sta-
nowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagroże-
nia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu 
to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc. Porozumienie obowiązu-
je do 30 kwietnia 2027 roku.

Gratulujemy druhom z OSP Zakrzów.

W  Letniej Karczmie Dworu na Wichro-
wym Wzgórzu w Przybysławicach odbyła się 
w piątek 22 kwietnia promocja książki Rafa-
ła Staszewskiego zatytułowanej „Świętokrzy-
skim szlakiem cz. 3”.

Książka jest zbiorem reportaży o naszym re-
gionie, zdarzeniach i  miejscach oraz znalazły 
się w  niej również wywiady ze znanymi po-
staciami, którzy związani są z  ziemią sando-
mierską, m.in. Alicją Majewską, Andrzejem Po-
niedzielskim i  Krzysztofem Fusem. W  trakcie 
spotkania Rafał Staszewski opowiadał o  hi-
storii powstawania książki, o tym jak nawiązy-
wał kontakty z bohaterami wywiadów.

„ŚWIĘTORZYSKIM SZLAKIEM” – PROMOCJA KSIĄŻKI

Gościem specjalnym spotkania z autorem był 
Krzysztof Fus – legendarny kaskader filmowy, 
który pracował na planie wielu filmów i seriali, 
mi.in.: „Stawka większa niż życie”, „Jak rozpęta-
łem II wojnę światową”, „Psy” czy „Jack Strong”. 
– Ten człowiek mi zaimponował. Usiłuje bowiem 
ocalić od zapomnienia to wszystko, co jest ważne. 
Robi to, co jest naszym obowiązkiem, a nad czym 
zwłaszcza młode pokolenie musi jeszcze popra-
cować… Jestem pełen najgłębszego uznania – 
mówił o Rafale Staszewskim Krzysztof Fus.

Podczas spotkania Agata Goździewska, 
żona burmistrza Klimontowa, podkreśliła 
ogromny wkład Rafała Staszewskiego w pro-
mocję gminy. Nazwała Rafała człowiekiem in-
stytucją, przypominając o  jego działalności 
w Stowarzyszeniu „Nasze dziedzictwo Ossolin” 
i  organizowanych przez niego Piknikach Ry-
cerskich.

Teresa Zientkiewicz, emerytowana nauczy-
cielka geografii w klimontowskim LO przyzna-
ła, że Rafał Staszewski był najlepszym uczniem 
w jej karierze nauczycielskiej. Po cichu liczyła, 
że zostanie nauczycielem, ale spodziewała się, 
że wybierze inny zawód.

Rafał Staszewski to człowiek wielu talentów 
i zainteresowań. Na co dzień dziennikarz, lite-
rat, regionalista, działacz społeczny, jak rów-
nież autor tekstów wielu piosenek.
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Wojska rosyjskie i  austro-węgierskie stoczyły w  dniach 16-23 maja 
1915 roku krwawą bitwę zapamiętaną jako Bitwa pod Konarami. Boha-
terów sprzed 107 lat wspominaliśmy podczas uroczystości, które odby-
ły się w niedzielę 22 maja br. przy obelisku upamiętniającym legionistów 
w Konarach. Główne uroczystości rozpoczęły się od montażu słowno-
-muzycznego w  wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohate-
rów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 15:00 została odprawiona 
msza św. polowa, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof 
Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Henryk Hendzel, dzie-
kan dekanatu klimontowskiego oraz ks. kan. Zbigniew Kuras, proboszcz 
parafii w Olbierzowicach. W kazaniu biskup Nitkiewicz mówił o potrze-
bie modlitwy o pokój i współpracy w tej dziedzinie z Bogiem.

„…Wobec rosyjskiego najazdu na Ukrainę i  realnej groźby ataku na 
kolejne kraje, modlimy się gorąco o  pokój. Jesteśmy solidarni z  naszymi 
z Ukraińcami, którzy drżą o swoje życie pośród huku bomb, doświadcza-
ją wszelkiego rodzaju niedostatku oraz tułaczki. Może nawet nie zastana-
wiamy się zbytnio, co oznacza dla nas słowo pokój, tym bardziej, że świat 
polityki, dyplomacji czy biznesu jest pod tym względem podzielony…”

Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się część oficjalna obchodów 
w której uczestniczyli między innymi Jarosław Rusiecki – Senator RP, 
Andrzej Kryj i Marek Kwitek – posłowie na Sejm RP, Marek Jońca – Czło-
nek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Swajda – Rad-
ny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Piwnik – Starosta 
Sandomierski, Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta Powiatu Sandomier-
skiego, Adam Przybylski – radny Powiatu Sandomierskiego, Krzysztof 
Szatan – radny Rady Miasta Sandomierza, Robert Orłowski – Przewod-
niczący Rady Miejskiej wraz z radnymi, Anna Paluch – Zastępca Dyrek-
tora ARMiR w Kielcach, Waldemar Maruszczak – Kierownik Biura Po-
wiatowego ARiMR w Sandomierzu, Janusz Stasiak – prezes LGD Ziemia 
Sandomierska, major Krzysztof Oszczudłowski – zastępca szefa Cen-
trum Wojskowej Rekrutacji w Sandomierzu, st. asp. Rafał Wyrzykowski 
z Komisariatu Policji w Koprzywnicy, druhowie z jednostek OSP z terenu 
Miasta i Gminy Klimontów oraz mieszkańcy naszej gminy. 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabierali: Marek Goź-
dziewski – Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów, Jarosław Rusiecki, 
Andrzej Kryj, Marek Kwitek, Marek Jońca, Marcin Piwnik oraz Anna 
Paluch, która przeczytała list od Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek. 
Na ręce burmistrza Marka Goździewskiego został złożony również list 
Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza.

„Obchodzimy rocznicę bitwy pod Konarami – historycznego wydarzenia, 
które odcisnęło trwały ślad w dziejach naszego regionu i kraju. Działania bi-
tewne pokazały niegasnącego ducha drzemiącego w  Polakach. Prawdzi-
wi patrioci okazali gotowość do boju, składając tym samym Ojczyźnie ofia-
rę najcenniejszą. Rocznicowe uroczystości to najlepsza okazja, by oddać hołd 
wszystkim walczącym o wolność. To oni uczą nas dojrzałości i miłości do Pol-
ski. Im zawdzięczamy chwile, kiedy z  durną i  radością w  sercach myślimy 
o  naszej wspólnej historii. Dziękuję Państwu za umacnianie wartości, które 
budują polski naród. Pokażmy dzisiaj naszą jedność, dajmy wzór młodym po-
koleniom. Kultywowanie wspólnej pamięci historycznej jest powinnością nas 
wszystkich, naszym dziedzictwem narodowym i obowiązkiem moralnym”.

Następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legio-
nistom. Pamięć poległych uczczono również salwą honorową w wyko-
naniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem 
Ciepielą na czele. Na zakończenie części oficjalnej odbył się także kon-
cert melodii legionowych w wykonaniu Marszałkowskiej Orkiestry Dę-
tej Województwa Świętokrzyskiego. 

Uczestnicy obchodów rocznicowych przy Obelisku mogli także 
obejrzeć wystawę pn. „Kazimierz Herwin Piątek w 100 rocznicę śmier-
ci” autorstwa Jana Jasickiego i prof. dra hab. Mariusza Wołosa, w hoł-
dzie złożonym jednemu z bohaterów walk – kapitanowi Kazimierzowi 
Piątkowi ps. „Herwin”, dowódcy pierwszej kompanii kadrowej w okre-
sie kieleckim, a także dowódcy batalionów, który walki pod Konarami 
okupił ciężkimi ranami i śmiercią, podobnie jak blisko 150 innych legio-
nistów, którzy nie wrócili do domu.

Po części oficjalnej w remizie OSP Konary odbył się wspólny posiłek, 
po którym rozpoczęła się integracyjna konarska Majówka.

BITWA POD   KONARAMI
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31-05-2022

KRÓLOWA RÓŻAŃCA

Królowo Różańca spowitego intencjami,
Błękitem niezabudek, złotymi kaczeńcami.
Jesteś w zapachu piwonii i śpiewie słowika,
Dla Ciebie zielone łąki, a cisza oczy zamyka.

Ziemianom daj radość z plonów,
Królowo- Jutrzenko poranna.
Przychodzi do naszych domów-
Najświętsza Maryja Panna!

„Powrócił maj, zakwitły bzy”
Odchodzisz Matko jak tkliwe sny.
Królowo polskich, cudownych dróg,
Gdzie pachnie jaśmin, czerwieni się głóg.

Rozpłakały się chmury, spadł majowy deszcz,
O wierzbach nad Sekwaną z tęsknotą pisał wieszcz.
Jezus miłosierny grzechy nam wybaczy,
Matka Boska z miłością na swe dzieci patrzy.

BITWA POD   KONARAMI
Na przełomie 1914-15 roku, front austriacko-rosyjski zatrzymał się 

na linii rzeki Nidy. Na odcinek ten skierowano na początku marca 
1915 roku I Brygadę Legionów, która weszła w skład I Armii austriac-
kiej pod dowództwem generała Dankla. W pierwszych dniach maja 
wojska niemieckie i  austriackie rozpoczęły ofensywę w  rejonie Gor-
lic i Tarnowa. Pod wpływem klęski poniesionej w wyniku tej ofensywy 
Rosjanie rozpoczęli odwrót na przedpolu I Armii austriackiej. 11 maja 
I Armia i znajdująca się jak już wspomniałem w jej składzie I Brygada 
Legionów przeprawiła się przez Nidę podejmując pościg za Rosjana-
mi. Cztery dni później I Brygada Legionów znajdowała się w rejonie 
Miłoszewic, Grzybowa, Wysokich Małych i Wysokich Wielkich. I Szwa-
dron Ułanów otrzymał rozkaz przeprowadzenia zwiadu w  kierun-
ku miejscowości: Konary, Kozinek, i  Goźlice. Pozostałe oddziały Bry-
gady ok. godziny 5 rano rozpoczęły marsz w  nakazanym wcześniej 
kierunku. Pod Konarami kolumny zostały zatrzymane. Około godziny 
1030nadszedł rozkaz nakazujący skierowanie jednego pułku piecho-
ty do natarcia w kierunku Płaczkowice- Swojków. Józef Piłsudski do-
wódca I Brygady po przeprowadzeniu rekonesansu chciał rozpocząć 
natarcie na pozycje rosyjskie, które jednak zostało odwołane przez 
dowództwo austriackie. Odwołanie natarcia związane było z niepo-
myślną sytuacją, jaka zarysowała się na lewym skrzydle II Korpusu 
austriackiego w związku z uderzeniem z północy III Dywizji Grenadie-
rów. Ofensywa wojsk carskich przerwała front tak, że stojące na pół-
nocnym brzegu Koprzywianki oddziały austriackie i I Brygady znala-
zły się na pozycjach niebezpiecznie wysuniętych do przodu. Wobec tej 
komplikującej się sytuacji, dowództwo austriackie wstrzymało dzia-
łania zaczepne wycofując wojsko na linę Kaczyce-Kobylany. Odzia-
ły Legionowe rozmieszczono w Ułanowicach i Domoradzicach, gdzie 
znajdował si ę Sztab Piłsudskiego. Dalszy nacisk Rosjan spowodo-
wał rozbicie 25 Dywizji i zachwiał całym frontem I Armii. Do wsparcia 
zagrożonych odcinków wysłano m.in. żołnierzy polskich. Najcięższe 
walki Legionów toczyły się w dniach: 19-21 maja 1915 roku w rejonie 
Kozinka. Po ciężkich walkach udało się Strzelcom I Brygady zatrzymać 
wojska rosyjskie. Po przegrupowaniu sił, w wyniku których Legioniści 
otrzymali własny pas działania od Kujaw do Konar, 23 maja wojska 
austriackie podjęły działania zaczepne. Dla I Brygady jako cel wyzna-
czono wieś Przepiórów. Natarcie rozpoczęte o godzinie 1300 dotarło 
do silnie umocnionych pozycji rosyjskich w Przepiórowie i Kamieńcu, 
jednak wobec braku sukcesów oddziałów austriackich Piłsudski na-
kazał odwrót na pozycje wyjściowe. Próby natarcia ponowiono jesz-
cze bezskutecznie 25 maja, po czym cała I Armia austriacka przeszła 
do obrony na zajmowanych pozycjach na okres miesiąca W bojach 
trwających od 16 do 24 maja straty wyniosły w  zabitych, rannych 
i chorych 39 oficerów i 655 szeregowych żołnierzy. Dopiero 23 czerw-
ca 1915 roku w  wyniku niepomyślnego rozwoju sytuacji dla Rosjan 
na froncie w  Małopolsce i  ich odwrotu, I  Armia ruszyła do pościgu, 
w wyniku którego oddziały I Brygady przeszły do ofensywy w kierun-
ku: Włostów-Stodoły-Bidziny-Ożarów. Strzelcy I  Brygady dotrzymali 
wierności przysiędze Legionowej i swojemu Komendantowi Józefowi 
Piłsudskiemu przelewając krew za Polskę.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez KGW Konary-Kolonia 
w partnerstwie z Gminą Klimontów w ramach grantu pn. „Jak to drze-
wiej na Ziemi Klimontowskiej bywało” przekazywanie tradycji i  oby-
czajów młodemu pokoleniu poprzez kultywowanie i  zachowanie lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Klimontów finansowane ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej w ra-
mach projektu grantowego „Tworzenie i  rozwój form popularyzacji 
dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”.
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Tegoroczne obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja rozpoczę-
ły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Jó-
zefa w Klimontowie. Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. kanonik 
Henryk Hendzel. Po nabożeństwie przy pomniku Powstańców Stycz-
niowych został odegrany Hymn Państwowy. Burmistrz Miasta i Gminy 
Klimontów Marek Goździewski przywitał wszystkich zebranych i wy-
głosił okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również przybyli 
goście: Senator RP Jarosław Rusiecki, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Sandomierzu Piotr Lipiński, który odczytał list Wojewody 
Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza.

Po oficjalnych przemówieniach wyjątkowego charakteru uroczysto-
ści nadał okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie. Przed pomnikami: Powstańców Styczniowych, ppłk. Antonie-
go Wiktorowskiego – Żołnierza Armii Krajowej oraz Walczących o Wol-
ność w  latach 1939-1945 r. liczne delegacje przy dźwiękach werbla 
złożyły wieńce i  wiązanki kwiatów. W  uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele Senatu RP, Urzędu Marszałkowskiego, władze gminy, 
samorządowcy, organizacje polityczne, strażacy oraz mieszkańcy Gmi-
ny Klimontów. Obchody zakończył przemarsz uczestników, pocztów 
sztandarowych i delegacji ulicami Klimontowa.

NARODOWE ŚWIĘTO     TRZECIEGO MAJA
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Po przemarszu na Plac Jana Pawła II druhowie strażacy z rąk Preze-
sa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Szymona Kołacza, Zastępcy Preze-
sa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Krzysztofa Tworka, Senatora Jaro-
sława Rusieckiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka 
Goździewskiego otrzymali odznaczenia strażackie. 

Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” uhonorowano Marka 
Polita, Leszka Zająca i Józefa Wójcika, Srebrny Medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” trafił do Zbigniewa Godzisza, Jana Kapusty oraz Mariu-
sza Ordona. Brązowe Medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: 
Rafał Król, Sebastian Wójtowicz, Dariusz Piętka, Szczepan Mroczek, 
Krzysztof Dywan i Janusz Szczygieł. Odznaką „Strażak Wzorowy” zo-
stała wyróżniona Agata Sajda, a Jakub Sajda i Bartosz Żurek otrzyma-
li Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”.

Burmistrz Marek Goździewski na ręce Prezesa i Naczelnika jednost-
ki OSP w Szymanowicach Dolnych Tadeusza Jochacego i Mariana Cia-
cha przekazał kluczyki od samochodu strażackiego, który poświecił 
kapelan klimontowskich druhów ks. Henryk Hendzel.

W rocznice Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej Zastępca Bur-
mistrza Edward Przytuła złożył kwiaty i  zapalił symboliczne znicze 
pod pomnikami Ofiar w Parku Katyńskim w Byszowie. 

Pamiętamy!
Dwanaście lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się 

samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. roczni-
cy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 pasażerów i członków załogi, w tym 
para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy.

NARODOWE ŚWIĘTO     TRZECIEGO MAJA

PAMIĘTAMY!PAMIĘTAMY!
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa 
i bibliotek – obchodziliśmy po raz dziewiętnasty w dniach 8-15 maja 
br. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie ja-
kości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2022 odbyła się pod hasłem 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. 

Nasza książnica zaprosiła w  swe progi przedszkolaki na pierw-
sze spotkanie z Biblioteką. Klubowicze z Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki spotkali się na comiesięcznym spotkaniu z  ciekawą książką. 12 
maja gościliśmy na spotkaniu autorskim Agnieszkę Rostkowską, ko-
respondentkę polskich mediów w  Turcji, autorkę książki „Wojowni-
cy o szklanych oczach. W poszukiwaniu nowej Turcji”. Była to cudowna 
podróż po Turcji jakiej nie znamy. Uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Klimontowie oraz pozostali uczestnicy spotkania byli za-
chwyceni wspaniałą opowieścią i  fotografiami z  różnych zakątków 
tego bogatego kulturowo i krajobrazowo kraju. 

Spotkanie współfinansowane było przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki i Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną w  Kielcach. Dofinansowano ze środków Instytutu Książki 
pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Do końca miesiąca można było także obejrzeć wystawę ciekawych 
zbiorów z naszej biblioteki prezentującą różne zakątki świata.

XIX OGÓLNOPOLSKI 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
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Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Urszuli Ledóchow-
skiej 29 kwietnia br. uroczyście zakończyli rok szkolny. To pierwsza gru-
pa uczniów, którzy ukończyli klimontowskie liceum od kiedy organem 
prowadzącym została Gmina Klimontów. 

Akademia rozpoczęła się krótkim montażem słownym z okazji 231 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniów pożegnała dyrektor 
szkoły Barbara Bilska. W imieniu Rady Rodziców Anna Sobolewska na 
ręce dyrektor szkoły wręczyła kwiaty i podziękowała całemu gronu pe-
dagogicznemu za trud i cierpliwość w przekazywaniu wiedzy. Życze-
nia dalszych sukcesów w nauce absolwentom złożył również Burmistrz 
Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski. Wręczył im także drob-
ne upominki. Od uczniów z młodszych klas abiturienci otrzymali ma-
skotki. Uczniowie: Wiktoria Guła, Zofia Kos, Grzegorz Kos, Klaudia 
Sobolewska i Aleksandra Wiśniewska za dobre wyniki w nauce otrzy-
mali świadectwa „z paskiem”. Mury szkoły opuściło 14 uczniów.

Wszystkim absolwentom życzymy połamania długopisów na egza-
minie dojrzałości!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
KLIMONTOWSKICH MATURZYSTÓW

W Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie swoje 5 lecie obchodziła 19 maja br. 
Fundacja Szlachetne Anioły. Uroczystość roz-
poczęto tradycyjnym polonezem w  wykona-
niu podopiecznych oraz nauczycieli fundacji. 

Na scenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Klimontowie wystąpili podopieczni funda-
cji uczący się w poszczególnych jej placówkach. 
Zaprezentowany program artystyczny spotkał 
się z ogromnym aplauzem publiczności. 

Uroczyste spotkanie było również okazją 
do podziękowań, które trafiły do nauczycieli, 
opiekunów i rodziców uczniów. 

Przedstawiciel Burmistrza, Kierownik OPS 
Agata Mikula na ręce Pani Prezes złożyła 
gratulacje, a  podopiecznym fundacji prze-
kazała drobne upominki. Sala widowiskowa 
wypełniona była po brzegi, a braw i emocji 
nie brakowało. 

Wszystkim należą się ogromne gratulacje.

JUBILEUSZ FUNDACJI 
„SZLACHETNE ANIOŁY”

Z  takim hasłem na ustach dzieci ze żłobka i  przedszkola samorzą-
dowego w  Klimontowie rozpoczęły tegoroczny Piknik Rodzinny. Na 
boisko sportowe przybyło ponad 400 gości, w  tym ci najważniejsi – 
dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Atrakcji było co niemiara. W przygo-
towanych kącikach tematycznych uczestnicy eventu mogli wykazać 
się zdolnościami plastycznymi, umiejętnościami sportowymi, wyma-
lować buźkę i zakosztować pyszności w cukierni, lodziarni czy na gril-
lu. W kąciku ruchowym czekały dmuchane zjeżdżalnie, baseny z piłka-
mi i mnóstwo kolorowych mydlanych baniek. Niezapomnianą częścią 
pikniku były wspólne zabawy taneczne i zawody w których rywalizo-
wały całe rodziny. 

To był „NASZ DZIEŃ” pełen niezapomnianych wrażeń, a  przede 
wszystkim okazja do wspólnego spędzenia czasu wolnego ze swo-
imi dziećmi. Warto wracać do takich chwil, bo przypominają o waż-
nych rzeczach, których na co dzień nie zauważamy, a warto je doce-
niać każdego dnia! Piknik  to doskonała okazja do budowania silnej 
rodziny, która nie jest tylko czymś ważnym, ona jest wszystkim. Za 
pomoc w  organizacji imprezy serdecznie dziękujemy Burmistrzowi 
Markowi Goździewskiemu, z-cy Burmistrza Edwardowi Przytule 
oraz Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii.                 opr. B. Foch

RODZINA TO 
WIELKA SIŁA!
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W Nowinach k. Kielc odbyły się 16-17 maja 2022 r. finały wojewódz-
kie turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w piłce noż-
nej, w których PSPw Klimontowie reprezentowały klasy sportowe. 

Nasza szkoła w kategorii U10 dziewczynek wywalczyła wicemistrzo-
stwo województwa świętokrzyskiego zajmując II miejsce. Dziewczyn-
ki zaprezentowały się bardzo dobrze, wręcz wyśmienicie, wychodząc 
z grupy. Następnie wygrały ćwierćfinał oraz półfinał z drużyną Czarni 
Połaniec wynikiem 6:3, dochodząc do finału wojewódzkiego, w którym 
przegrały z drużyną KSP Kielce 0:3 – tym samym na sześć turniejowych 
spotkań przegrywając jedynie w finale.

FINAŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO TURNIEJU 
„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

W kategorii starszej U12 dziewczęta z PSP w Klimontowie zaprezen-
towały się również dobrym wynikiem, dochodząc do ćwierćfinałów 
turnieju i ulegając drużynie z Brodów 1:5.

Naszą gminę oraz szkołę w turnieju reprezentowały cztery drużyny: 
dwie dziewcząt i dwie chłopców. Trenerami drużyn byli Paweł Sania-
wa oraz Krzysztof Dywan. Wyjazd na zawody mógł się odbyć dzięki 
dofinansowaniu burmistrza Miasta i Gminy w Klimontowie Marka Goź-
dziewskiego oraz Dyrektor PSP w Klimontowie Elżbiety Czajkowskiej, 
którym serdecznie dziękujemy, a uczniom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Uczniowie SPw Goźlicach, udali się w dniach 9–13 maja br. nad morze, 
do malowniczej miejscowości Stegna. Opiekę nad uczniami w  czasie 
wycieczki sprawowali nauczyciele: mgr Aneta Cieplińska, mgr Krzysz-
tof Dywan oraz dyrektor szkoły mgr Jolanta Sasak.

W pierwszym dniu Zielonej Szkoły, uczniowie odwiedzili plażę, mieli też 
okazję zakupić pamiątki. Następnie, wzięli udział w grach i zabawach zor-
ganizowanych przez opiekunów na terenie obiektu noclegowego. Po ak-
tywnościach fizycznych nadszedł czas na odpoczynek po długiej podróży.

Drugi dzień wycieczki upłynął na zwiedzaniu Gdańska z  przewodni-
kiem. Na początku, uczniowie wysłuchali demonstracji organowej na 
słynnych Organach Oliwskich i zwiedzili Archikatedrę Oliwską. Następnie 
spacerowali urokliwymi alejkami Parku im. Adama Mickiewicza. Bardzo 

ważnym elementem wycieczki było Westerplatte, gdzie uczniowie mieli 
okazję zwiedzić półwysep, wartownię, ruiny koszar schronowych i pomnik 
Obrońców Wybrzeża. Na Starym Mieście w Gdańsku uczniowie zwiedzili 
Bazylikę Mariacką, widzieli słynny Żuraw oraz Fontannę Neptuna.

W trzecim dniu uczniowie udali się do Fromborka. Zwiedzili tam Plane-
tarium i wzięli udział w specjalnej lekcji, podczas której to kopuła wyświe-
tlała obrazy nieba widoczne z dowolnego miejsca na Ziemi. Przedstawiła 
ona drogę Słońca, planet, komet, satelitów i gwiazd na sztucznym niebie. 
Kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Mikołaja Kopernika. Była także 
możliwość odwiedzenia pomnika słynnego astronoma. 

Po powrocie z Fromborka, na uczniów czekała niespodzianka – ogni-
sko. Wspólne pieczenie kiełbasek i innych przekąsek było miłym akcen-
tem dnia. Po ognisku nadszedł czas na gry i zabawy. W akompaniamen-
cie muzyki, uczniowie robili „autoprezentacje na wesoło”, odbył się także 
konkurs plastyczny. Nie zabrakło tańców i innych konkursów z nagroda-
mi. Wszyscy świetnie się bawili.

Przedostatni dzień również przyniósł moc atrakcji. Rozpoczął się od 
zwiedzania okrętu wojennego ORP Błyskawica. Największą atrakcją dnia 
był jednak rejs statkiem „Dragon”, którym wszyscy uczniowie byli za-
chwyceni. W gdyńskim Oceanarium, które było kolejnym punktem wy-
cieczki, uczniowie podziwiali faunę i  florę związaną ze środowiskiem 
wodnym i wodno-lądowym. Pobyt w Trójmieście zakończył spacer po 
sopockim molo oraz wizyta w Operze Leśnej – legendarnym miejscu na 
rozrywkowej mapie Polski. Długi dzień zakończyła wyprawa na plażę 
w celu pożegnania z morzem.

Ostatni dzień wycieczki uczniowie spędzili na zwiedzaniu Muzeum zam-
kowego w Malborku. To monumentalne zamczysko wybudowane przez 
Krzyżaków na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. Droga powrotna do 
domu minęła spokojnie. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z wyjazdu, na 
pewno w przyszłości z chęcią ponownie odwiedzą nadmorskie tereny. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goźlicach wraz z dyrekcją składa-
ją serdeczne podziękowania prezesowi firmy PBI Przemysławowi Bo-
kwie za dofinansowanie wyjazdu w kwocie 1 500 zł.

mgr AnetA cieplińskA

STEGNA 2022
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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
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

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99
ul. Osiecka   15 300-04-97

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, 
Angelika Zieja. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

DRUK: Drukarnia Nadwiślańska Plus, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.
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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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Uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie wzięli udział 24 maja 
br. w Finale Wojewódzkim Turnieju „Dziecięca Piłka Ręczna”, który odbył się w Wólce Milanow-
skiej. W turnieju udział wzięło 12 szkół z całego województwa świętokrzyskiego, które wygrały 
eliminacje powiatowe. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Nikola Krasowska, Agata Wój-
towicz, Blanka Czernek, Alicja Religa, Aleksandra Mucha, Małgorzata Baran, Krzysztof Kapu-
sta, Olaf Procyk, Igor Prus.

Klasy sportowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie zaprezentowały się 16 maja br. 
w nowych strojach na Finale Wojewodzkim Turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbar-
ku” , który odbył się w Nowinach k. Kielc. 

FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJU 
,,DZIECIĘCA PIŁKA RĘCZNA”

Turniej finałowy rozegrano na świeżym powietrzu, na nowo otwartym i oddanym do użytku 
boisku wielofunkcyjnym w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Do programu zgłosiło 
się czterdzieści szkół, które wzięły udział w sześciu turniejach półfinałowych zorganizowanych 
przez nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych, 
które awansowały do turnieju wojewódzkiego: SP nr 25 w Kielcach, SP nr 1 w Pińczowie, SP nr 32 
w Kielcach, Mini Handball Academy w Kielcach, SP nr 2 w Pińczowie, Zespołu Placówek Oświato-
wych w Wąchocku, SP w Łopusznie, SP w Masłowie, PSP w Kunowie, PSP w Czajkowie, PSP w Mo-
skorzewie oraz PSP w Klimontowie.

Opiekunem i trenerem klimontowskich uczniów byli Magdalena Pawłowska oraz Paweł Sa-
niawa. Serdeczne podziękowania dla dyrektor PSP w Klimontowie za zorganizowanie wyjazdu, 
a uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

KLASY SPORTOWE W NOWYCH STROJACH

Klasy sportowe reprezentowały naszą szkołę, gminę oraz miasto Klimontów w największym 
turnieju wojewódzkim w piłce nożnej, który odbywa się corocznie dla najlepszych szkół i drużyn 
z województwa świętokrzyskiego. 

Stroje sportowe  dla klas zostały ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy w Klimonto-
wie Marka Goździewskiego oraz Dyrektor PSP Elżbietę Czajkowską. Serdecznie dziękujemy!



GŁOS KLIMONTOWA


