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Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski podpisał 28 lipca br. w Kielcach umowy z Wo-
jewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na 
dofinansowanie związane z  inwestycjami związany-
mi z  zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych, któ-
re zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów 
deszczu.

W naszej gminie zrealizowane zostaną trzy zadania:
 • Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowe-

go w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Górki. 
Umowa opiewa na kwotę 300 000,00 zł.

 • Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lesso-
wego w ciągu drogi wewnętrzne w miejscowości Be-
radz. Umowa opiewa na kwotę 228 000,00 zł.

 • Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozu lessowe-
go w ciągu drogi wewnętrzne w miejscowości Rybni-
ca. Umowa opiewa na kwotę 254 000,00 zł.
Wsparcie pochodzi z  rezerwy celowej budżetu pań-

stwa, pozostającej w  dyspozycji MSWiA, przeznaczo-
nej na  dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem 
skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w in-
frastrukturze technicznej.

Podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Klimontowie, któ-
ra odbyła się 29 czerwca br., radni jednogłośnie udzieli-
li burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z wyko-
nania budżetu za 2021 rok.

Procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło 
przedstawienie przez burmistrza raportu o stanie Gmi-
ny Klimontów za 2021 rok. Dokument ten obejmu-
je podsumowanie działalności burmistrza, a  w  szcze-
gólności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, 
oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

Po wysłuchaniu Raportu o  stanie gminy Burmistrz 
Marek Goździewski uzyskał od radnych jednogłośne 
wotum zaufania. Radni przyjęli także absolutorium 
z wykonania budżetu za miniony rok.

Udzielenie absolutorium to jedno z najważniejszych 
zadań Rady Miejskiej, to ustawowo określony sposób 
kontroli Rady Miejskiej nad wykonywaniem budżetu 
przez burmistrza, a  jednocześnie wyraz rocznej oce-
ny działalności burmistrza w zakresie realizacji budże-
tu. Pozytywna decyzja w tej sprawie oznacza, że budżet 
gminy został przez burmistrza w 2021 r. wykonany pra-
widłowo.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Z ABSOLUTORIUM ZA 2021 R.

KOLEJNE UMOWY 
NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH

fot: ŚUW
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 Trwa  realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy Klimontów”. 

PRZYPOMINAMY – 30 czerwca 2022 r. minął termin do które-
go właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
składali deklaracje o źródłach ciepła. Osoby które do tej pory nie 
złożyły deklaracji w dalszym ciągu mogą złożyć w systemie na stro-
nie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do  urzędu gminy. 

Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje 
automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. 

W  jaki sposób można złożyć deklarację?
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego 

aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i naj-
wygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pienię-
dzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich 
do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. 
Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.

2) w formie papierowej – wypełniony dokument należy  wysłać li-
stem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właści-
wym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 Trwają prace w  ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej 
w  miejscowości Kroblice, Pęchowiec gmina Klimontów”. Zakres rze-
czowy inwestycji to: 3 723 m sieci wodociągowej: przewód wodocią-
gowy Ø 160 PEHD; hydranty p.poż. 80 mm nadziemne z  zasuwą 80 
mm – 23 szt. Wybudowana sieć pozwoli na wykonanie obecnie 36 szt. 
przyłączy. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm gdzie liderem jest 
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z o. o. z Rzeszowa przy 
współpracy z  Zakładem Budowlano-Instalacyjnym Grzegorz Falger 
z Albigowej. Wartość inwestycji zgodnie z umową Nr 272.3.2021 z dnia 
01.03.2021 roku to 1 014 298,54 zł brutto. Planowany termin zakończe-
nia zadania  to 13.10.2022 r.
 Gmina Klimontów stara się o  pozyskanie dofinansowania na 

operację dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Klimontów w  ramach „Gospodarki wodno-ściekowej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w  tym inwestycji w  energię odnawialną i  w  oszczędzanie energii” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
– mając na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Kli-
montów oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego po-
przez poprawę gospodarki sanitarnej. Wnioskowana kwota pomocy 
to 3 000 000,00 zł.
 Gmina Klimontów realizuje zadanie pn. „Remont i moderniza-

cja bieżni okrężnej o długości 400 m, na stadionie miejskim w Klimon-
towie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Pro-
gram Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021”. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu modernizacji oświe-
tlenia, a  następnie wykonanie przewidzianych w  tym projekcie prac, 
w szczególności:
 • wymiana opraw oświetleniowych sodowych, demontaż i  montaż 

w ich miejsce opraw LED – 862 szt.;
 • wymiana opraw oświetleniowych sodowych parkowych, demontaż 

i montaż w ich miejsce opraw LED – 19 szt.;
 • wymiana wysięgników rurowych – 846 szt.;
 • wymiana przewodów YKY 3×2,5 mm2 do opraw oświetleniowych 

– 2 961 m;
 • montaż latarni oświetleniowych z  ustawieniem – lampy solarne 

– 2 szt.;
 • montaż przewodu AsXSn 2×25 mm2 – 95 000 m;
 • montaż osprzętu sieciowego i  konstrukcji metalowych linii NN – 

ogranicznik przepięcia nn do linii napowietrznych – 300 kpl;
 • montaż szaf sterowania oświetleniem wraz z przeniesieniem punk-

tów pomiarowych ze skrzyń stacyjnych – 83 szt.
Wykonawcą zadania jest firma AKCES ENERGO sp. z o. o. z siedzibą 

w Konstancinie-Jeziornie. 
Łączny koszt zadania to 11 838 850,00 zł, dofinansowanie w wyso-

kości 1 255 036,34 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Termin zakoń-
czenia zadania – 31.10.2022 r.
 24 czerwca dokonano odbioru zadania „Budowa sieci wodo-

ciągowej na terenie gminy Klimontów – Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Adamczowice i Przybysławice”. Wykonawcą zadania 
jest WOD-GAZ Zakład Robot Inżynieryjno-Transportowych Czesław 
Sztuk z siedzibą w Suchowoli 74 A, 28-130 Stopnica. Zadanie obejmu-
je wykonanie 8 375 m sieci wodociągowej Ø 160 PEHD i umożliwienie 
podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej 99 gospodarstw 
domowych. Koszt zadania 1 247 875,00 zł – w całości dofinansowany 
ze środków Budżetu Państwa – Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

Inwestycja polega na remoncie 400 m bieżni okrężnej w tym:
 • rozbiórce istniejącej bieżni żużlowej wraz z warstwami podbudowy,
 • ułożeniu nowej podbudowy betonowej wraz  z ułożeniem na-

wierzchni poliuretanowej,
 • ułożeniu odwodnienie bieżni,
 • ułożeniu obrzeży betonowych z nakładką gumową. 

Całkowity koszt zadania wynosi 857 509,00 zł.
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w  Klimontowie jest benefi-
cjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany 
jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Inter-
wencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który re-
alizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za po-
średnictwem Biblioteki Narodowej.

W 2022 roku na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek pu-
blicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostę-
pu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchro-
booków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” nasza 
biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu w wysokości 15 000,00 zł.

NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA

Po miesiącach wytężonej pracy 24 czerwca zabrzmiał ostatni dzwo-
nek w naszej szkole. Uroczystość z tej okazji odbyła się w dwóch czę-
ściach. Jako pierwsi o godzinie 9:00 w odświętnie udekorowanej sali 
gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I-VI, po nich o godzinie 10:00 
w budynku przy ul. Zysmana rok szkolny pożegnali uczniowie klas VII-
-VIII. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski i  Przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Gorycka. 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i refleksji na te-
mat minionych miesięcy. W czasie uroczystości dyrektor szkoły Elżbie-
ta Czajkowska wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z paskiem 
wyróżniającym się uczniom. Uczniowie klas IV-VIII z  najwyższą śred-
nią z każdej klasy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów otrzymali 
również ufundowane przez niego nagrody rzeczowe. Nie zabrakło wy-
różnień i nagród za osiągnięcia sportowe. Dyplomy otrzymały dziew-
czynki z drużyny piłkarskiej za zajęcie II miejsca w finale wojewódzkim 
turnieju z „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” w Nowinach. Ko-
rzystając z okazji nasze zawodniczki zaprezentowały stroje sportowe 
ufundowane przez Burmistrza oraz Dyrekcję Szkoły. 

W  budynku przy ul. Zysmana pożegnaliśmy absolwentów naszej 
szkoły. Ósmoklasiści otwarli uroczystość polonezem Wojciecha Kilara. 
Następnie rozpoczął się apel, podczas którego absolwenci ślubowali 
„dbać o dobre imię szkoły i sumienną pracą, poszerzać zdobytą tu wiedzę”. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie dyplomów absol-
wenta, dyplomów sportowca, oraz świadectw  z wyróżnieniem. Pani 
Dyrektor wręczyła także nagrody i  dyplomy za wybitne osiągnięcia. 
Uczniowie klasy VIIIb otrzymali puchary za ukończenie klasy sporto-
wej, pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci piór. Trzy osoby: Kac-
per Nowakowski, Amelia Kończak i Aleksandra Adamczyk odebrali 
nagrody za wybitne osiągnięcia w klasie sportowej i dyplomy.

W części artystycznej ósmoklasiści po raz ostatni popisali się swoimi 
zdolnościami aktorsko–wokalnymi.

Dyrektor Elżbieta Czajkowska skierowała podziękowania wszyst-
kim nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz orga-
nowi prowadzącemu za współpracę w wykonywaniu zadań na rzecz 
szkoły. 

Wzruszającym i wyjątkowym momentem było pożegnanie siedmiu 
wieloletnich nauczycieli i  pracowników naszej szkoły, wśród których 
znalazła się wicedyrektor Barbara Czuja. Słowa pożegnania i podzię-
kowań za pracę w stronę odchodzących na emeryturę Pań skierowali 

POŻEGNALIŚMY ROK SZKOLNY 2021/22

Dyrekcja Szkoły, Burmistrz, przedstawiciele Rady Rodziców, Przewod-
nicząca Koła ZNP Zofia Kryszczyńska, nauczyciele i uczniowie. 

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i  podziękować lu-
dziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek… Choć 
wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, nie ma ludzi niezastąpionych, 
praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo… Jak wyrazić uznanie, 
wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko, co najlep-
sze, naszej szkolnej rodzinie. Pozostają tylko proste i płynące z naszych 
serc słowa: „Dziękujemy Wam”.  

Na koniec uczniowie dziękowali Pani Dyrektor i wszystkim nauczy-
cielom oraz rodzicom za trud włożony w ich naukę i wychowanie. Siód-
moklasiści również pożegnali swoich starszych kolegów, wręczając im 
drobne upominki. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom 
sukcesów i życzyła zasłużonego odpoczynku i nabrania sił do nowe-
go roku szkolnego. 

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych, pełnych przygód waka-
cji, absolwentom powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji i talen-
tów, zaś Paniom Emerytkom odpoczynku i czasu na samorealizację!

Państwu Sas Tarnawskim
z okazji Ślubu 

najpiękniejsze życzenia,
by każdy dzień przyniósł to wszystko, 

co dobre i piękne w życiu,
by się spełniły Państwa marzenia 

i zrealizowały wszystkie pragnienia!

Wszystkiego najlepszego 
na nowej drodze życia!

Redakcja
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X Jubileuszowy Piknik Rycerski w Ossolinie odbył się 30 czerwca br. 
i  połączony był z  galą „Kryształowego Berła” – nagrody dla gwiazd 
polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w filmach historycznych 
i kostiumowych. Tym razem jej laureatem została Anna Dymna, któ-
ra wyróżniona została za role w filmach „Janosik”, „Epitafium dla Bar-
bary Radziwiłłówny” oraz „Stara Baśń”. Nagrodę wręczyli: Starosta San-
domierski Marcin Piwnik, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłowski. 

W  latach poprzednich ossolińskie berło odbierali: Jerzy Zelnik, Ol-
gierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Emilia Krakowska, Leszek Tele-
szyński, Magdalena Zawadzka, Andrzej Seweryn i Mirosław Baka. 

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą z  udziałem rycer-
stwa i Orkiestry Górniczej Grupy Azoty „Siarkopol” S. A., którą w Kapli-
cy Betlejemskiej celebrował ksiądz Krzysztof Zych.

Tradycyjnie już, w  trakcie imprezy odbył się finał Wojewódzkiego 
Konkursu Pięknego Czytania. Tegorocznemu konkursowi, którego ko-
ordynatorem jest Ilona Kosiarska, przyświecało hasło „Bohaterowie 
Konopnickiej”, a zadaniem uczestników była interpretacja wybranego 
fragmentu utworu autorki „Roty”. 

Jury oceniającemu finalistów przewodniczyła Anna Dymna, a zasie-
dli w nim ponadto: Małgorzata Lipa – kierownik Kuratorium Oświaty 
w Kielcach o. w Sandomierzu, ks. Wojciech Zasada oraz Małgorzata 
Płaza-Skowron z „Tygodnika Nadwiślańskiego”. 

Wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zwycięzcą konkursu 
został Bartosz Zając ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie. W katego-

X JUBILEUSZOWY  PIKNIK RYCERSKI
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rii klas VII-VIII szkól podstawowych zwyciężył Filip Smardz z PSP w Bil-
czy, a w kategorii uczniów szkół średnich Filip Klimkiewicz z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Dodatkowo jury przyznało wy-
różnienie Julii Wojtas z PSP w Obrazowie.

Podczas imprezy można było obejrzeć prezentacje historyczne przy-
gotowane przez Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów pod egidą namiestni-
ka Pawła Krakowiaka oraz widowiskowe pokazy strażackiej. Były także 
występy formacji artystycznych z  Gminnego Ośrodka Kultury w  Kli-
montowie i uczniów SP w Ossolinie. Wieczorem na scenie wystąpił le-
gendarny zespół Universe, który zaprezentował swoje największe prze-
boje: „W perły zmienić deszcz”, „Wołanie przez ciszę” czy „Tacy byliśmy”.

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 Od-
ido Ani i Jarka Sobolewskich, sklep Siódemka Marka Bargla, Tarno-
brzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, firmie Aksam produkującej 
Paluszki Beskidzkie, a także radnej Mieczysławie Krasowskiej. Dzięku-
ję członkom Stowarzyszenia, strażakom z OSP Wilkowice-Ossolin, OSP 
Krobielice i OSP Klimontów, mieszkańcom Ossolina, Wilkowic i Dziew-
kowa, dyrekcji i nauczycielom SP w Ossolinie, Mariuszowi Salwie, Ada-
mowi Kowalskiemu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomo-
gli w organizacji Pikniku.

Rafał StaSzewSki

fot: Stella Czachór, Rafał Nieckarz i Rafał Staszewski

X JUBILEUSZOWY  PIKNIK RYCERSKI
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Na stadionie LKS Klimontowianki odbył się 17 lipca br. 
piknik wakacyjny. Już o godz. 10:00 rozpoczął się turniej 
w piłce nożnej dzieci o Puchar Burmistrza Marka Goź-
dziewskiego. W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny 
dzieci, które wybrały sobie nazwy Realu Madryt, FC Bar-
celony, Bayernu Monachium oraz Juventusu Turyn. Po za-
kończonych rozgrywkach każda z drużyn otrzymała pa-
miątkowy puchar z rąk Burmistrza.

Po krótkiej przerwie o godz. 14:30 rozpoczęły się zma-
gania jednostek OSP z terenu naszej gminy w gminnych 
zawodach sportowo-pożarniczych. W strażackich zma-
ganiach wzięło udział 6 drużyn: jedna żeńska – KDP Kli-
montów oraz pięć męskich: Goźlice, Klimontów, Na-
wodzice, Zakrzów oraz Zakrzów 2. Zawody rozegrane 
zostały w  dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 
7*50 m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. 

WA K AC YJN Y  P IK N IK        STRAŻACKO-ROZRYWKOWY
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WA K AC YJN Y  P IK N IK        STRAŻACKO-ROZRYWKOWY
Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Tomasz Chmie-

lewski. Wśród drużyn męskich zwyciężył zespół z Klimon-
towa, drugie miejsce zajęli strażacy z  drużyny Zakrzów, 
a najniższe miejsce na podium zajęła druga drużyna z Za-
krzowa. Kolejne miejsca zajęły ekipy z Goźlic i Nawodzic. 
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów dla drużyn za zajęcie 
czołowych miejsc ufundował nagrody finansowe. Męska 
drużyna z Klimontowa za zajęcie 1. miejsca została dodat-
kowo nagrodzona przez firmę Strefa-Tech Anna Różalska.

Dla dzieci pyszne smakołyki przygotowały panie 
z KGW Klimontowianki. Na bocznym boisku prowadzo-
ne były animacje i zabawy dla dzieci z firmą Animi. Pik-
nik zakończył się Festiwalem kolorów.

Organizatorami imprezy byli: MGOK Klimontów, LKS 
Klimontowianka, ZG ZOSP Klimontów oraz KGW Kli-
montowianki.
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Rosamond
Żonie

Słoneczniki

Czarujące i zniewalające 
Jak o poranku zakochane słońce.
Cudowne chmury na błękitnym niebie,
Moja Droga Żono kocham tylko Ciebie!

Złote słoneczniki zawsze uwielbiałem,
Ale moje szczęście z różami dostałem.
W zielonej sukience miłość ślubowałaś,
W szmaragdowych oczach nadzieję schowałaś.

W karminowych ustach uczucie ukryłaś,
Gorącą miłością serce nakarmiłaś.
Jesteś moją muzą i wielką radością,
Wyznaje Ci miłość z wiosenną tkliwością.

Artysta namalował wyśnione słoneczniki,
Skowronek wyśpiewał poezję muzyki…
Niusia i Stanisław bardzo się kochają,
Więc Weselnym Gościom szampana stawiają!

Błyszczą ślubne obrączki, pachną słoneczniki,
Romantyczny obraz niczym dzieło Styki.
W latach sześćdziesiątych Nowak namalował,
I w zaklętym płótnie miłość wyczarował.

M–GOK w Klimontowie od lipca  2021 roku realizuje grant pn. „Miejsko-
-Gminny Ośrodek w Klimontowie w sieci” z projektu Konwersja cyfrowa 
domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III 
Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Za środki pochodzące z grantu klimontowski ośrodek kultury zakupił 
sprzęt do studia nagrań , który pozwoli przygotowywać nagrania ze-
społów muzycznych, solistów, chórów, do udziału w festiwalach, prze-
glądach i  konkursach wokalnych (nagrania demo), rejestrować twór-
czość muzyków ludowych, tworzyć zbiory nagrań dzieci i młodzieży 
na przestrzeni lat, nagrywać podcasty oraz spoty reklamowe zapowia-
dające wydarzenia artystyczne. 

Zgodnie z wnioskiem zostały stworzone również możliwości relacji 
on-line wydarzeń artystycznych, patriotycznych, kulturalnych w czasie 
rzeczywistym tzw. live sreamingu, które da możliwość dotarcia do sze-
rokiego grona odbiorców. Dodatkowo M–GOK w Klimontowie skorzy-
stał z oferowanych przez operatora szkoleń, które pozwoliły stworzyć 
diagnozę cyfrową instytucji,  poszerzyć ofertę programową oraz wyko-
rzystać narzędzia on-line w internecie. Obecnie prowadzone są szko-
lenia z  oprogramowania i  realizacji nagrań na zakupionym sprzęcie. 
W trakcie warsztatów pracownicy M–GOK oraz młodzież uczęszczają-
ca na zajęcia muzyczne miała okazje poznawać tajniki pracy w studio 
nagraniowym pod okiem Marka Truszkowskiego, wykładowcy w Aka-
demii Realizacji Dźwięku. Prowadzący to kompozytor, producent mu-
zyczny, sound designer kreujący dźwięki między innymi w  bajkach, 
grach komputerowych czy produkcjach solowych artystów i zespołów, 
członek ogólnoświatowej organizacji broniącej praw autorskich PRS. 
Rozpowszechnia swoją muzykę na większości kontynentów do telewi-
zji, radia, internetu i kin. W dalszej kolejności będą prowadzone szkole-
nia w formie warsztatów z tzw.  streamingu. 

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje 
kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe in-
stytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standar-
dowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań 
związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury 
i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokal-
nych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia 
działalności statutowej. Na wyżej wymienione działania M–GOK otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości 118 400 zł. Projekt prowadzi instruk-
tor M–GOK mgr Marcin Maziarz.

REALIZACJA GRANTU W DOMU KULTURY
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Na stadionie Legii Warszawa odbył się 13 czerwca br. 
Festiwal football3 Global Goals, w którym wzięło udział 
27 zespołów z całej Polski. Wśród tych drużyn zaprezen-
towali się zawodnicy i zawodniczki LKS Klimontowian-
ka Klimontów. 

Naszą drużynę reprezentowali uczniowie z  trzech 
szkół w  gminie Klimontów (PSP Klimontów, SP Goźli-
ce, SP Ossolin). Mecze rozegraliśmy z  Jabłonią Kościel-
ną z  Podlasia, Trzebieszowem z  Lubelskiego, Jaworz-
nem i Płockiem – dzieci mogły również sprawdzić swoje 
umiejętności w strefie mocy i wiosce Championek. Tre-
nerami naszej drużyny byli Krzysztof Dywan i Magda-
lena Pawłowska , a liderami ze szkół Joanna Komańska 
i  Anna Skubis. Organizatorem wyjazdu był Burmistrz 
Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski.

Był to dzień pełen dobrej energii, uśmiechu i zabawy. 
W organizację całej imprezy włączyli się wolontariusze 
z tych szkół. 

Football3 to modyfikacja piłki nożnej, której celem 
jest wykorzystanie popularności piłki nożnej do promo-
cji współpracy, nauki rozwiązywania konfliktów i warto-
ści wpisujących się w fair play. W football3 ogranicza się 
rywalizację sportową na rzecz promocji m. in. inkluzyw-
ności i dialogu społecznego. Football3 to metoda ucząca 
komunikacji, współpracy, dawania informacji zwrotnej, 
szacunku do innych osób. Gra bez sędziego (uczestni-
cy są sędziami), każdy może grać (chłopiec, dziewczy-
na, sprawny i  mniej sprawny), gra odbywa z  użyciem 
bramek Bazooka na małych przestrzeniach np. pół bo-
iska Orlika. Każdą grę prowadzi mediator (może to być 
lider, albo inny członek Fair Play Drużyny). Zaczyna się 
od STREFY DIALOGU, ustalania wspólnych zasad, następ-
nie jest GRA, a po zakończeniu gry odbywa się STREFA 
DIALOGU i wspólne podsumowanie – rozmowa dwóch 
drużyn prowadzona przez mediatora. Kluczowe jest to, 
by zajęcia były przygotowane i realizowane przez mło-
dzież Fair Play Drużyn. 

TRENUJ 
BYCIE 

DOBRYM
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Piękna, słoneczna pogoda, nagrody z rąk Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Sportu i  Turystyki i  honorowego patrona rozgrywek Anny 
Krupki, fantastyczna zabawa i gra jeden na jednego z Qesekiem, czy-
li Kacprem Misztalem oraz zacięta, piłkarska rywalizacja sprawiły, że 
w Opatowie przeżywaliśmy prawdziwe święto futbolu. 

Otwierający zawody burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski nie 
krył radości z tego, że miasto po raz drugi wpisuje się na mapę ośrod-
ków organizujących zawody, które cieszą się taką popularnością wśród 
młodych piłkarzy.

– Jest mi niezmiernie miło, że mogę wam w bliskim mojemu sercu Opa-
towie wręczyć nagrody, a  jeszcze milej widzieć na waszych twarzach 
uśmiech – mówiła do zawodników Anna Krupka. – Cieszę się, że „Świę-
tokrzyskie Orły” zapraszają do rywalizacji tak dużo drużyn i młodych osób, 
które aktywnie spędzają wolny czas. Pokrywa się to z prowadzoną przez 
nasze ministerstwo sportu misją promocji aktywności. Gratuluję tym, któ-
rzy stanęli na podium, ale gratuluję też wszystkim biorącym udział w tur-
nieju, bo sam udział jest niezmiernie istotny i służy rozwijaniu sportowych 
umiejętności. Dzięki waszej pracy i uporowi jestem przekonana, że w przy-
szłości będziecie osiągać wielkie, sportowe sukcesy. Życzę wam wytrwa-
łości na tej drodze. Dziękuję fundacji „Aktywni dla Polski” za organizację 
turnieju. 

W Opatowie piłkarskie boje toczyło 12 drużyn, w tym 3 z KSZO Ga-
lacticos pod nazwami Roma, Inter i Milan. Nie zabrakło zespołów z Opa-
towa, Stąporkowa, Kunowa i Staszowa i takich okolicznych miejscowo-
ści, jak Rytwiany, Klimontów, Lipnik. Na starcie stanęła także szkolna 
reprezentacja PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim. To tylko dowód 
na to, że w „Świętokrzyskich Orłach” może startować każda drużyna go-
towa do piłkarskiej rywalizacji. 

Zwycięzcy turnieju z  „Galaktycznego Interu” w  ćwierćfinale musieli 
stoczyć bratobójczy pojedynek z „Galaktycznym Milanem”, odprawia-
jąc kolegów 3:1. W półfinale pokonali niezwykle groźny zespół szkółki 
piłkarskiej Champion Stąporków 3:2, a w ścisłym finale dopiero w ostat-
niej akcji spotkania zapewnili sobie wygraną, również 3:2, z Klimonto-
wianką Klimontów. Po trzecie miejsce sięgnęła ekipa ze Stąporkowa, 
pokonując Stal Kunów 7:1, która odebrała Puchar Fair Play.

Serca kibiców podbiła drużyna Klimontowianki. Miała w swych sze-
regach najskuteczniejszego strzelca Noberta Skurę z  11 trafieniami, 
ale miała też Gabrysię Bekas. Swym zaawansowaniem technicznym, 
dryblingiem i szybkością imponowała, a jak się dowiedzieliśmy jest już 
w orbicie zainteresowań kilku klubów. Nic dziwnego, że została uznana 
najsympatyczniejszym i najlepszym  zawodnikiem opatowskich zawo-
dów. Najlepszym bramkarzem organizatorzy i sędziowie wybrali Igora 
Matyję z KSZO Galacticos „Inter”.

GABRYSIA BEKAS 
NAJLEPSZĄ ZAWODNICZKĄ TURNIEJU
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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.
 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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W Urzędzie Miasta i Gminy 
Klimontów działa gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny 

programu „Czyste Powietrze”. 
W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i  techniczne dotyczące założenia 
konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania 
i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z programu „Czyste Powietrze” można skorzystać z:
 • dofinansowania  do  pieców  i  kotłów  –  chodzi  o  wymianę  tych  starych  na  nowoczesne, 
spełniające najwyższe normy;

 • dotacji na ocieplenie domu – odpowiednia izolacja nie pozwala na przenikanie ciepła na 
zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii, tym samym obniża rachunki za prąd;

 • dotacji  do  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  –  dzięki  temu  i  odpowiedniemu 
ociepleniu można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie o nawet 40%; 

 • pożyczek na instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Z  punktu  będą mogli  skorzystać mieszkańcy  Gminy  Klimontów.  Punkt  będzie  czynny 
w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 866 11 00, 15 866 10 06 wew. 
23, bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów przy ul. dr Zysmana 1.
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