
Sylwester Sylwester 
w Klimontowiew Klimontowie

Burmistrz i Rada Miejska w Klimontowie 
zaprasza ją 

na tradycyjne spotkanie 
w Noc Sylwestrową w godz. 23:00–1:00 

na Rynku w Klimontowie 

W programie:

23:00 –  szampańska zabawa z DJ
23:55 –  życzenia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów 

Marka Goździewskiego
24:00 –  pokaz fajerwerków 

i tradycyjna lampka szampana
1:00 –   zakończenie
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością życzymy Państwu chwil wypełnionych radością 
i miłością, niosących spokój i odpoczynek, i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 

by w życiu zawsze panowała by w życiu zawsze panowała 
ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera, ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera, 

wielu budujących myśli, energii potrzebnej do wielu budujących myśli, energii potrzebnej do 
osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów 

oraz wspaniałego 2023 Nowego Roku oraz wspaniałego 2023 Nowego Roku 
obfitującego w pasmo samych sukcesów obfitującego w pasmo samych sukcesów 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 
Marek Goździewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie
Robert Orłowski

Rada Miejska w Klimontowie 
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Klimontów

Redakcja „Głosu Klimontowa”

Będą konie i  wielbłądy, na których przyjadą Trzej Królowie, fajerwerki i  wykonywane „na 
żywo” kolędy. To wszystko stanowić ma oprawę jednej z najoryginalniejszych polskich paste-
rek, organizowanej w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie.

Ossolińskie pasterki od kilkunastu lat przyciągają tłumy wiernych z całego regionu. Należą 
one do najbardziej rozpoznawalnych świątecznych uroczystości w kraju. Pasterkę rozpoczyna 
tradycyjnie bożonarodzeniowa inscenizacja, której formuła ewoluuje. W 2018 roku wzbogaco-
na została ona o nową scenę, rozgrywającą się w progach pałacu Heroda. 

W tym roku w widowisku wystąpią: Waldemar Chuchnowski, Piotr Leszczyński, Marcin Mu-
cha (Trzej Królowie), Piotr Wójcik (św. Józef), Nikola Wróblewska (Maryja) oraz Dawid Bryła (He-
rod). Inscenizacja rozpocznie się 24 grudnia o godz. 22:30. Sama pasterka odprawiona zostanie 
o godz. 23, a więc wtedy, gdy w Betlejem wybije północ. Na zakończenie mszy świętej, jak co 
roku, w niebo wystrzelą fajerwerki dla uczczenia faktu przyjścia na świat Zbawiciela. Podkła-
dem muzycznych ich pokazu będzie piosenka „Święta noc” nagrana przed dwoma laty przez 
gwiazdę country Cezarego Makiewicza i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie. 

O artystyczną oprawę pasterki tradycyjnie już zadba Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie.

ŚWIĘTOKRZYSKA PASTERKA 
W OSSOLINIE

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez 
niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu 
na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu 
kilku godzin może dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Dla przeżycia 
chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest 
jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego 
leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. 
Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania 
sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę 
zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego 
WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia 
pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń 
– umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez 
szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego 
leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić: 
 • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii 
masowej typu Maldi TOF;
 • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do 
identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności;
 • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz 
określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu 
magnetycznego;
 • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych;
 • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą 
mikrorozcienczeń;
 • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Klimontów także zagra w 31 Finale WOŚP. Klimontów także zagra w 31 Finale WOŚP. 
Już dziś zapraszamy na 29.01.2023 r. – będziemy grać wspólnie. Już dziś zapraszamy na 29.01.2023 r. – będziemy grać wspólnie. 

Okażmy gorące serca i grajmy razem do końca świata...Okażmy gorące serca i grajmy razem do końca świata...
        sztab klimontów

WOŚP zagra 29 stycznia 2023 r. 
pod hasłem:

Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich 
– małych i dużych!
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 Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy 
kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewski podpisał 17 listopa-
da br. umowę na część pierwszą zadania „Budowa wodociągu w Bor-
ku, Byszówce, Kępiu łącznika w  Beradzu, modernizacja pompowni 
wody z budową zbiornika wody w Grabinie, monitoring sieci wodocią-
gowej”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „BU-
DOMONT” sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Zakres prac obejmie:
 • budowę wodociągu w  miejscowości Byszówka, Borek, Kępie, Kli-

montów, Szymanowice Dolne:
 • sieć wodociągowa fi 160 mm – 7 527.5 m
 • przyłącza wodociągowe 80 szt. – fi 40 mm – 1 907.5 m
 • budowę łącznika sieci wodociągowej Beradz-Grabina:
 • sieć wodociągowa  fi 110 mm – 717.2 m.

Koszt realizacji zadania to 5 421 565.83 zł, które zostało w 95% do-
finansowane z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.

Termin realizacji zadania to 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

 Zastępca Burmistrza Edward Przytu-
ła podpisał 29 września br. w Kielcach umowę 
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskie-
go Andrzejem Bętkowskim, Wicemarszał-
kiem Renatą Janik i członkiem Zarządu Mar-
kiem Jońcą na dofinansowanie w  ramach 
„Gospodarki wodno–ściekowej” z  działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-
2020. Gmina Klimontów na realizację opera-
cji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Klimontów” otrzy-
mała pomoc w wysokości 3 000 000,00 zł.

	Burmistrz Miasta i  Gminy Marek Goździewski przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 23 listopada br. 
umowy na realizację zadań pn.:
 • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności pu-

blicznej na terenie Gminy Klimontów – część 4 - Termomodernizacja 
budynku remizy OSP w Beradzu;

 • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Gminy Klimontów – część 5 - Termomodernizacja 
budynku remizy OSP w Byszowie .
Wykonawcą zadań jest Firma Remontowo Budowlana „MATYLD-BUD” 

Wojciech Sadowski z siedzibą przy ulicy Wiejskiej 14, 28-220 Oleśnica.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energe-
tycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zie-
lona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt wykonania całego 
przedmiotu umów: 1 112 502,04 zł.

 Burmistrz Miasta i  Gminy Marek Goździewski przy kontrasy-
gnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 11 października 
br. umowę na realizację zadania pn.: „Remont i  modernizacja bieżni 
okrężnej o długości 400 m na stadionie miejskim w Klimontowie”.

Zadanie obejmuje remont i modernizację bieżni okrężnej o długości 
400 m na stadionie miejskim w Klimontowie. Zakres zamówienia został 
podzielony na dwa etapy:
 • etap I  będzie realizowany w  roku 2022 i  obejmuje roboty rozbiór-

kowe, wykonanie podbudowy betonowej, wykonanie odwodnienia, 
wykonanie obrzeży betonowych z nakładką gumową,

 • etap II będzie realizowany w  roku 2023 i  obejmuje wykonanie na-
wierzchni sztucznego rozbiegu z poliuretanu.
Wykonawcą zadania jest firma BellSport Grzegorz Leszczyński. War-

tość robót budowlanych została wyceniona przez Wykonawcę na kwo-
tę 1 027 074,43 zł, która zostanie pokryta środkami Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 oraz środka-
mi z budżetu gminy.

 Burmistrz Miasta i  Gminy Marek Goździewski przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 17 listopada br. 
umowę na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Borku, Byszów-
ce, Kępiu, łącznika w  Beradzu, modernizacja pompowni wody z  budo-
wą zbiornika wody w Grabinie, monitoring sieci wodociągowej w zakre-
sie – Modernizacji pompowni sieciowej wody i budowy zbiorników wody 
w Grabinie” w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane 
MODERN Damian Świątek z siedzibą przy ul. 1 Maja 1F, 28-131 Solec-
-Zdrój.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w 95% z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 1 637 745,00 zł.

fot. Urząd Marszałkowskifot. Urząd Marszałkowski
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 Zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie dro-
gi gminnej Płaczkowice-Beradz. W ramach zadania wykonana została 
nawierzchnia asfaltowa jezdni na odcinku o długości 612 m, pobocza, 
zjazdy oraz oznakowanie pionowe. 

Wartość ogólna zrealizowanego zadania wynosi 472 808,47 zł, w tym 
dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w  wysokości 
259 458,00 zł.

 Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów 
Marek Goździewski przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpi-
sał 25 listopada br. umowę na realizację za-
dań pn. „Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Klimontów”:

 Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 24 li-
stopada br. umowę na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Klimontów – część 2 - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Klimontowie”.

Wykonawcą zadania jest P.P.H.U. „KAROCEZA” Cezary Luzak z siedzi-
bą: Konary 42, 27-640 Klimontów.

Zakres zadania obejmuje m.in.: modernizację systemu grzewczego, 
instalacji c.w.u, docieplenie stropodachu, wymianę drzwi, moderniza-
cję oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej (PV).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energe-
tycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zie-
lona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 2 386 200.00 zł.

Na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej w  Klimontowie odebrano 9 
listopada br. dostarczony przez firmę CHMIE-
LEWSKI sp. z  o.o. z  siedzibą w  Kleczanowie 
sprzęt – ciągnik rolniczy wraz z wozem aseni-
zacyjnym.

Zakupu dokonano w  ramach operacji pn. 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Klimontów” na podsta-
wie umowy o przyznaniu pomocy z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Wartość odebranego sprzętu to 290 900 zł.

 • część 6 - Termomodernizacja budynku re-
mizy OSP w Konarach;

 • część 7 - Termomodernizacja budynku re-
mizy OSP w Nasławicach;

 • część 8 - Termomodernizacja budynku re-
mizy OSP w Pokrzywiance.
Zakres zadań obejmuje: moderniza-

cję systemu grzewczego wraz z  montażem 
pompy ciepła powietrze/woda wyposażo-
nej w  system zarządzania energią w  posta-
ci kompletnej automatyki i sterownika bez-
przewodowego, docieplenie stropodachu, 
wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę drzwi, docieplenie podłogi 
na gruncie, modernizację oświetlenia, mon-
taż instalacji fotowoltaicznej (PV) na potrze-
by oświetlenia.

Wykonawcą części 6 zadania jest Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-
-ENERGO Połaniec sp. z  o. o. Zawada 26, 28-
230 Połaniec, natomiast części 7 i  8 Elkamen 
sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Rytwianach przy 
ul. Polna 31.

Łączny koszt wykonania całego przedmio-
tu umowy:
 • dla części 6 to 849 200,47 zł, 
 • dla części 7 i 8 to 1 567 072,39 zł.

Projekt współfinansowany jest z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 3.3 „Poprawa efektywności 
energetycznej w  sektorze publicznym i  miesz-
kaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

NOWY CIĄGNIK W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

	Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów  Marek Goździewski przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klimontów Anny Sobolewskiej  pod-
pisał 17 listopada br. umowę na realizację zadania pn. „Budowa wo-
dociągu w Borku, Byszówce, Kępiu, łącznika w Beradzu, modernizacja 
pompowni wody z budową zbiornika wody w Grabinie, monitoring sie-
ci wodociągowej w zakresie – sterkoryzacji i monitoringu sieci wodo-
ciągowej na terenie gminy Klimontów w systemie zaprojektuj – wybu-
duj. 

Wykonawcą zadania jest „ZŁOTE RUNO” Sp. z o. o. z siedziba przy ul. 
Ignacego Krasickiego nr 24 A, 02-611 Warszawa 

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem 95% z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Łączny koszt wykonania całego przedmiotu umowy: 1 081 170,00 zł.
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Zakończyła się przebudowa fragmentu dro-
gi wojewódzkiej nr 758 – odcinka ulicy Sando-
mierskiej w Klimontowie.

Oficjalny odbiór drogi wojewódzkiej nr 
758 odbył się 3 listopada br. w  Klimontowie. 
W  przecięciu wstęgi i  otwarciu drogi udział 
wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Andrzej Bętkowski, Członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego Marek 
Jońca, Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Tomasz Jamka, radny Sejmi-
ku Paweł Krakowiak, przedstawiciel wyko-
nawcy – firmy DROGOMEX sp. z o.o. z siedzibą 
w  Pruszkowie Rafał Olszak, Dyrektor ŚZDW 
Jerzy Wrona, Burmistrz Miasta i  Gminy Kli-

W  ramach podpisanej 25 października br., umowy 
w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i krze-
wów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na 
terenach zieleni dostępnych publicznie w wojewódz-
twie świętokrzyskim – 2022 r.” dokonano nasadzeń 
w ilości 20 szt. sadzonek drzew tj.: lipa szerokolistna, 
jarząb pospolity, śliwa wiśniowa oraz 50 szt. sadzonek 
krzewów irgi błyszczącej Dammera i  szwedzkie j na 
działkach nr 615/5, 615/6, 616/3, 617/3 przy ul. Asnyka, 
417/1 przy ul. Opatowskiej oraz działce nr 68 przy ul. 
Zysmana w Klimontowie.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach.

Realizacja „Projektu nasadzeń drzew i  krzewów 
miododajnych” pozwoli na realizację następujących 
celów:

ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY UL. SANDOMIERSKIEJ

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH

montów Marek Goździewski, Zastępca Bur-
mistrza Edward Przytuła, Skarbnik Gminy Kli-
montów Anna Sobolewska oraz radni Gminy 
Klimontów.

Prace polegały na poszerzeniu istniejącej 
jezdni i  chodnika, wykonano ścieżkę pieszo-
-rowerowa, przebudowano zatoki autobuso-
we, utworzono nowe miejsca postojowe dla 
aut, zmodernizowano zjazdy z drogi.

Zadanie, którego ogólna wartość wynosi 
około 2 600 000 złotych. Zadanie sfinansowa-
ne zostało ze środków budżetu województwa 
świętokrzyskiego oraz otrzymało dofinanso-
wanie z  rezerwy subwencji ogólnej w  roku 
2021 w kwocie 650 000 zł.

 • zwiększenie powierzchni pożytków pszczelich (drzewa 
i  krzewy miododajne po osiągnięciu odpowiedniego 
wieku będą stanowiły trwałą, wieloletnią bazę pożyt-
kową dla pszczół oraz owadów zapylających wpływa-
jąc na wzrost ich populacji),

 • odbudowę zdegradowanych ekosystemów,
 • powstrzymanie i  odwrócenie procesu spadku liczeb-

ności owadów zapylających,
 • oczyszczanie powietrza poprzez redukcję zanieczysz-

czeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich oraz 
pochłanianie dwutlenku węgla,

 • ograniczenie hałasu i  zmniejszenie jego uciążliwo-
ści poprzez tworzenie naturalnych ekranów dźwięko-
chłonnych,

 • poprawę gospodarki wodnej polegającej m.in. na za-
bezpieczeniu przed powodziami, dzięki ograniczeniu 
spływu wód gruntowych oraz przechwytywaniu wody 
z czasie opadów jak również filtrowanie wód podziem-
nych z metali ciężkich i innych szkodliwych składników,

 • naturalna osłona przed wiatrem na otwartych prze-
strzeniach,

 • naturalne schronienie dla ptactwa i innych zwierząt,
 • zwiększenie powierzchni terenów zadrzewionych,
 • podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez 

powiększenie terenów zielonych,
 • przeciwdziałanie ociepleniu klimatu przez zmniejsze-

nie sekwestracji dwutlenku węgla dzięki zwiększeniu 
ilości drzew i krzewów,

 • zwiększenie bioróżnorodności terenów zieleni dostęp-
nych publicznie.
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Na skwerze przy Urzędzie Miasta i Gminy Kli-
montów odbyło się 7 listopada br. uroczyste 
podniesienie na maszt flagi państwowej w  ra-
mach rządowego projektu „Pod Biało-Czer-
woną”, realizowanego pod Honorowym Pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. 

Wszystkich zabranych gości przywitał Bur-
mistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski, a program okolicznościowy przedsta-
wili uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych 
w Klimontowie. Ksiądz kanonik Henryk Hendzel 
poświęcił flagę państwową, która uroczyście zo-
stała podniesiona na maszt przez poczet flago-
wy wystawiony przez Jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Klimontowie. Po uroczystym 
podniesieniu na maszt flagi państwowej głos za-
brał Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów oraz 
zaproszeni goście. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele Polskiego Rządu: Sekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andrusz-
kiewicz, Dyrektor Departamentu Tożsamości 
Cyfrowej w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Anna Biała, parlamentarzyści: senator Jarosław 
Rusiecki oraz posłowie Agata Wojtyszek i  Ma-
rek Kwitek, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Jońca, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłow-
ski wraz z radnymi, dyrektorzy szkół i przedszko-
li z terenu Gminy Klimontów wraz z delegacjami 
dzieci i młodzieży, naczelnicy i druhowie Ochot-
niczych Straży Pożarnych działających na terenie 
Gminy Klimontów oraz mieszkańcy.

8-metrowy maszt na który powiewa flaga po-
wstał dzięki udziałowi Miasta i  Gminy Klimon-
tów w akcji „Pod Biało-Czerwoną”, w ramach któ-
rej gminy w całej Polsce mogły składać wnioski 
o zakup i montaż masztu. Warunkiem było uzy-
skanie odpowiedniej ilości głosów mieszkańców 
pod wnioskiem.

W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 
000 osób. Dla Miasta i  Gminy Klimontów wy-
magana liczba głosów poparcia wynosiła 100, 
a zebrano ich 145. Dzięki tym głosom mogliśmy 
złożyć wniosek o  dofinansowanie zadania pn. 
Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja na skwe-
rze przy Urzędzie Miasta i  Gminy Klimontów 
w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, 
jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamięt-
nienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad 
armią bolszewicką w  Bitwie Warszawskiej 1920 
roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątko-
wym miejscu to dowód na to jak ważne są sym-
bole narodowe w życiu Polaków. Te, za które ży-
cie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie.

Zadanie zostało sfinansowane przez Rząd Rze-
czypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budże-
tu państwa przekazanej przez Województwo 
Świętokrzyskie ze środków rezerwy ogólnej bu-
dżetu państwa na zakup masztu i  flagi oraz in-
stalacji w  ramach Projektu „Pod Biało-Czerwo-
ną”. Wartość zrealizowanych prac i zakupionych 
materiałów to 5 000 zł.

POD BIAŁO-CZERWONĄ
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Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest co roku 11 li-
stopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości 
w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918). W 1919 roku nie było 
sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, po-
nieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz 
w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listo-
pada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycię-
skiego Wodza Naczelnego w  wojnie polsko-bolszewickiej wręczając 
mu buławę marszałkowską.

W  piątek 11 listopada mieszkańcy gminy Klimontów upamiętnili 
odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Gminne obchody 104 rocz-
nicy odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uro-
czystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą 
odprawił proboszcz klimontowskiej parafii ks. kan. Henryk Hendzel. 
W  nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe. Po mszy 
św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Stycznio-
wych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w la-
tach 1939-1945, gdzie delegacje władz samorządowych, szkół i przed-
szkoli, partii politycznych oraz stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów 
i  wieńce. W  sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowali program 
artystyczny, w którym przedstawili najważniejsze pieśni patriotyczne 
związane z historią Polski zaczynając od tej najważniejszej – Hymnu 
Państwowego.

Po prezentacji w  M-GOK uczestnicy obchodów udali się na cmen-
tarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w  Górach Pęchowskich. Modli-
twę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowa-
dził ks. proboszcz Henryk Hendzel. 

OD 104 LAT WOLNA I NIEPODLEGŁA  
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OD 104 LAT WOLNA I NIEPODLEGŁA  
Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Marek Goź-

dziewski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów.
„…W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli wskrzeszona Polska 

„powstała z martwych”. Zanim do tego doszło, kilka pokoleń naszych ro-
daków żyło pod jarzmem zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Życie nie było ła-
twe, nieustanne szykany , represji, zsyłki na Sybir. Zakrojona na szeroką 
skalę rusyfikacja i germanizacja miały pozbawić Polaków ducha narodo-
wego. Efekt tej zaborczej polityki naszych ciemiężców był jednak odwrot-
ny od zamierzonego…

…Drodzy zebrani na dzisiejszej uroczystości, my Polacy XXI wieku czę-
sto zapominamy co to znaczy żyć w  wolnej Ojczyźnie. Niejednokrotnie 
nie potrafimy docenić życia we własnym, suwerennym kraju. Musimy pa-
miętać o przyszłych pokoleniach Polaków by „Polska szkoła i dom rodzin-
ny” krzewił w  nich patriotyzm i  świadomość narodową. Bo wolność nie 
jest nam dana raz na zawsze o czym świadczy najlepiej sytuacja za naszą 
wschodnią granicą, gdzie Ukraińcy walczą z rosyjskim najeźdźcą o prze-
trwanie swej wolnej Ojczyzny…”.

W swoim przemówieniu przypomniał zebranym o licznie prowadzo-
nych działaniach na terenie naszej gminy, które przybliżały naszą Oj-
czyznę do odzyskania Niepodległości. Podkreślił, że samorząd i miesz-
kańcy gminy Klimontów pamiętają i  dbają o  pamięć o  tych, którzy 
walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Po przemówieniu licznie przyby-
łe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie 
pod Konarami. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legiono-
wych w  wykonaniu zespołu Wiarus. Po zakończeniu części oficjalnej 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli 
się poczęstować gorąca grochówką.

W  hotelu Binkowski Resort w  Kielcach odbyła się 24 listopada br. 
wielka gala podsumowująca akcję „Mała Ojczyzna – duża sprawa”. 

Nagrodzeni zostali najlepsi samorządowcy i radni w województwie 
świętokrzyskim, w powiatach, a także w samych Kielcach. Gmina Kli-
montów miała tam swoich reprezentantów.

NAJLEPSI RADNI W POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE
 Monika Cichoń została wybrana najlepiej ocenianą radną w powie-

cie sandomierskim oraz czwartą w województwie, a Gustaw Borycki 
został wybrany drugim najlepiej ocenianym radnym w powiecie san-
domierskim oraz szóstym w województwie.

Naszym radnym gratulujemy i życzymy dalszej tak owocnej pracy.
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OD 50 LAT RAZEM

W niedzielę 27. listopada br. w niezwykle uroczystej oprawie 21 par 
małżeńskich z terenu gminy Klimontów świętowało jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego. 

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. 
Józefa w Klimontowie, którą odprawił proboszcz miejscowej parafii 
ks. kanonik Henryk Hendzel. W trakcie mszy małżonkowie odnowi-
li swoje ślubne przyrzeczenia. Po mszy świętej, dalsza część uroczy-
stości odbyła się w  domu weselnym Restauracja&Pensjonat Cykada 
w Pęchowie.

Dostojnych Jubilatów przywitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w  Klimontowie Adam Przybylski, witając także przybyłych go-
ści: ks. kanonika Henryka Hendzla, Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marka Jońcę, Starostę Sandomierskiego Marci-
na Piwnika, Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździew-
skiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Orłowskie-
go wraz z radnymi.

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 

tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.” 
św. Jan Paweł II

50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywa-
ją wspomnienia, wracają chwile i  obrazy, mieniące się swoistym bla-
skiem. Jak przyznają jubilaci, każdy jubileusz jest okazją do świętowa-
nia, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły. Wśród małżeństw, które 50 
lat temu powiedziały sobie sakramentalne „tak” znaleźli się:

Teresa i Ryszard Gładysz
Jadwiga i Stanisław Gruszeccy
Teresa i Jan Jońca
Teresa i Szymon Kalina
Zdzisława i Aleksander Koch
Stanisława i Kazimierz Konat
Kazimiera i Aleksander Koziarz
Janina i Andrzej Lasota
Wanda i Mieczysław Luzak
Henryka i Bohdan Luzak
Teresa i Marian Mikus

Anna i Andrzej Niezgoda
Ewa i Wojciech Piotrowscy
Marianna i Mieczysław 

Rozmysłowscy
Krystyna i Marian Sadowscy
Maria i Józef Skuza
Barbara i Jan Sowińscy
Marianna i Tadeusz Woś
Krystyna i Marian Zięba
Henryka i Kazimierz Zimoląg
Cecylia i Stefan Żurek.
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OD 50 LAT RAZEM
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.” 

św. Jan Paweł II

Szczególnie wzruszający był moment po-
wtórzenia przysięgi małżeńskiej po której ży-
czenia Jubilatom złożyli: burmistrz Marek 
Goździewski, Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marek Jońca i Starosta San-
domierski Marcin Piwnik.

„... Każdy z Was wie, ile musiał przejść, aby zna-
leźć się w tym miejscu. Dzisiaj my wszyscy tu obec-
ni za to pięknie dziękujemy. Jesteście przykładem 
tego, że siła i trwałość rodziny jaką tworzy się przez 
zawarcie małżeństwa nie zależy od przepisów pra-
wa, od podpisu na akcie, ale zależy przede wszyst-
kim od nas samych, od naszej postawy, od okazy-
wanej na co dzień miłości, od chęci przepraszania 
i przebaczania, od chęci zrozumienia dążeń i ocze-
kiwań kochanej osoby... Składam Wam wyrazy naj-
wyższego uznania za chlubne przeżycie tak pięknej 
i  długiej drogi życia. Za duży wkład pracy w  do-
bre wychowanie Waszych dzieci, za pracę na rzecz 
swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej 
gminy. Życzę Wam Dostojni Jubilaci wielu kolejnych 
lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym sza-
cunku. Życzę radości z  każdego kolejnego dnia, 
życzliwości najbliższych i wszelkiej pomyślności, by-
śmy mogli świętować kolejne jubileusze” – powie-
dział burmistrz Marek Goździewski.

Marek Jońca w  słowach skierowanych do 
Jubilatów powiedział: „... Przed laty podjęliście 
Państwo dojrzałą i  słuszną decyzję o  wspólnej 
drodze na dobre i na złe. Swoją postawą dajecie 
piękny przykład oddania sobie i  najbliższym, 
a  historia Waszego uczucia stanowi natchnie-
nie do tego, że warto szukać w  życiu prawdzi-
wej miłości… miłości, która w  myśl słów Ojca 
Świętego »nigdy nie zawiedzie«...

W  tym wyjątkowym dniu, prosimy przyjąć 
życzenia zdrowia, wytrwałości, nadziei i siły do 
pokonywania wszelkich trudów, błogosławień-
stwa Bożego i  samych radosnych dnia w  gro-
nie życzliwych, troskliwych i  najbliższych ser-
cu osób”.

Piękny jubileusz był podstawą do wystą-
pienia Burmistrza Miasta i  Gminy Klimon-
tów z  wnioskiem o  nadanie parom odzna-
czeń państwowych – Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. To jedyne odznacze-
nie rangi państwowej nadawane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które 
otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako 
nagrodę za wytrwałość w  miłości i  wier-
ności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze 
małżeńskiej. 

Medale w  imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Dostojnym Jubilatom wrę-
czyli: burmistrz Marek Goździewski wraz 
z  Członkiem Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Markiem Jońcą i  Starostą Sando-
mierskim Marcinem Piwnikiem.

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną 
lampką szampana, a gromkie sto lat odśpie-
wano przy akompaniamencie Kapeli Klimon-
towskiej. 

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy 
zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. 
Nie zabrakło również bogatego programu ar-
tystycznego w wykonaniu młodzieży z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Klimon-
towie. W  miłej atmosferze Jubilaci spędzili 
niedzielne popołudnie.

Drodzy Jubilaci! 
Pragniemy złożyć Państwu z serca 

płynące gratulacje i życzenia. 
Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci 
wielu wspólnych lat w zdrowiu 

i pomyślności. Życzymy spokoju 
i życzliwości ludzkiej, a także tego 

byście doczekali wspólnie kolejnych 
pięknych jubileuszy.
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W  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  Mokoszynie 
odbył się 27 listopada finał II etapu Konkursu Kulinarnego „Bitwa Re-
gionów” pod patronatem wicepremiera i  szefa MRiRW Henryka Ko-
walczyka. Do kulinarnej rywalizacji przystąpiło 12 Kół Gospodyń Wiej-
skich, które zwyciężyły w zmaganiach etapu powiatowego.

Powiat sandomierski reprezentowało nasze lokalne Koło Gospodyń 
Wiejskich Klimontowianki. Panie jak zawsze dały z siebie wszystko i nie 
zawiodły. Potrawa, którą przygotowały – Pierś z kaczki pieczona na jabł-
kach z majerankiem, podana z kopytkami i sałatką z buraków pieczonych 
– okazała się bezkonkurencyjna.

Zapytane o  potrawę, Klimontowianki opowiadają: „jest to przepis, 
który w naszych rodzinach jest od lat. Tak gotowały nasze mamy i bab-
cie. Wszystkie produkty pochodzą z naszych przydomowych ogródków. 
W  przygotowanie potrawy włożyłyśmy całe serce i  umiejętności”. Jak 
mówią panie, rywalizacja była ogromna, a  potrawy przygotowane 
przez inne koła wyśmienite. Dlatego tym bardziej się trzeba cieszyć 
z wygranej.

KLIMONTOWIANKI NIE ODPUSZCZAJĄ

Klimontowianki będą reprezentować województwo świętokrzyskie 
w  finałowym, ogólnopolskim etapie Bitwy Regionów w  Pułtusku.  Or-
ganizatorzy stanęli na wysokości zadania. Konkurs odwiedziło wie-
lu znamienitych gości. Byli parlamentarzyści: posłowie Marek Kwitek 
i Andrzej Kryj oraz senator Jarosław Rusiecki. Był również zastępca dy-
rektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marek 
Chibowski oraz Jacek Toś – dyrektor oddziału terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, a także Józef Cepil – dyrektor 
świętokrzyskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Kielcach, jak też wielu innych znamienitych gości.

Członkinie Koła podkreślają bardzo miłą atmosferę, która panowa-
ła podczas konkursu i składają podziękowania Alicji Szatan – dyrektor 
szkoły – za tak miłe przyjęcie.

„Dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować nasze woje-
wództwo świętokrzyskie, to ogromna szansa dla nas oraz świetna promo-
cja regionu” – podkreślają nasze dziewczyny.

Gratulujemy wszystkim kołom biorącym udział w konkursie.

W Zespole Placówek Oświatowych w Klimontowie odbyło się 18 paź-
dziernika br. spotkanie z byłym żołnierzem BCH Władysławem Harim-
skim z Pokrzywianki. 

W  tej „żywej lekcji historii” uczestniczyli uczniowie kl. 8c, a  Zastęp-
ca Burmistrza Edward Przytuła oraz Wicedyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Klimontowie Danuta Król-Chuchnowska złożyli kom-
batantowi Władysławowi Harimskiemu życzenia z  okazji jubileuszu 
101 lat swego życia, który przypada na 20 października. 

Pan Władysław opowiedział uczniom swoją działalność partyzanc-
ką z okresy II wojny światowej, a także odpowiadał na pytania uczniów. 
Na koniec „żywej lekcji historii” podziękował uczniom za uwagę i zainte-
resowanie, a władzom Miasta i Gminy Klimontów za pamięć o nim i ser-
deczne życzenia na kolejne lata życia. 

ŻYWA LEKCJA HISTORII Z BOHATEREM
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W  piątkowe popołudnie, 10 października 
2022r. w  murach naszej biblioteki odbyło się 
spotkanie poetyckie z Wacławem Kostrzewą, 
który przyjechał do Klimontowa z  podróżą 
sentymentalno-poetycką i promocją swojego 
najnowszego tomiku wierszy „Ruski rower”. 

W spotkaniu wzięli udział miłośnicy poezji, 
rodzina autora oraz czytelnicy naszej biblio-
teki. Autor zaprezentował swoje najnowsze 
wiersze przenosząc nas w  świat dzieciństwa, 
wspomnień, prostego, wiejskiego i  sielanko-
wego życia. Z nostalgią i wzruszeniem czytał 
o latach młodości, ludziach których spotkał na 
swojej drodze, miejscach, które kojarzą mu się 
ze szczęściem i spokojem. 

W dalszej części spotkania podróżowaliśmy 
wierszem po całym świecie. Autor bowiem 
odwiedził różne zakątki ziemi i z tych właśnie 
podróży powstało wiele wspaniałych wierszy. 

POETYCKIE SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Wacław Kostrzewa urodził się w  Klimontowie 
a dzieciństwo spędził w pobliskich Ułanowicach. Po 
ukończeniu Technikum Górniczego w  Zabrzu pra-
cował w  kopalni jako górnik, później sztygar. Stu-
diował historię sztuki. Wydał 11 tomów poezji i  1 
powieść „Gorące lato”. Za całokształt twórczości 
otrzymał wiele nagród literackich. Wiersze autora 
zostały przetłumaczone na kilka języków. Autor jest 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Podczas uroczystej gali, jaka miała miejsce 3 grudnia br. w Warsza-
wie, po raz kolejny przyznano „Dyliżanse” – najważniejsze nagrody 
w  polskiej muzyce country. Jedna ze statuetek powędrowała do rąk 
Rafała Staszewskiego, który napisał tekst utworu „Dziki bez”, uznane-
go za piosenkę roku 2021.

W trakcie gali uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni artyści nur-
tu country. „Dyliżanse” przyznawane są w kilkunastu kategoriach, a po 
raz pierwszy wręczono je w 1998 roku. To bardzo cenione wyróżnienie. 
O tym, kto je otrzyma decydują wyłącznie słuchacze i fani, którzy od-
dają głosy w dyliżansowym plebiscycie. 

To oni właśnie wybrali piosenką roku utwór „Dziki bez” wykonywany 
przez legendarny zespół Babsztyl w duecie z Marią Gorajską. Muzykę 
do tekstu Rafała Staszewskiego skomponował Zbigniew Hofman. Pio-
senka znalazła się na najnowszej płycie grupy Babsztyl – „Re” – której 
premiera miała miejsce latem ubiegłego roku. Podczas ubiegłoroczne-
go Międzynarodowego Festiwalu Country w Mrągowie, werdyktem ju-
rorów „Dziki bez” otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na premie-
rową piosenkę. 

Podczas sobotniej Zbigniew Hofman dodatkowo zdobył statuetkę 
w kategorii artysta roku, a wspomniany album „Re” został płytą roku. 
„Dziki bez” otrzymał również Dyliżans w kategorii wykonanie roku. 

Najlepszym wokalistą country w Polsce został Wojciech Dudkowski, 
a wokalistką Karolina Jastrzębska. W kategorii zespół roku zwyciężyła 
grupa Droga na Ostrołękę”,  Wydarzeniem roku koncert „40 lat Muzyki 
Country w Polsce” na Pikniku Country & Folk w Mrągowie. 

Instrumentalistą roku został Marcin Martinez Surlej  (gitara), a no-
wym wykonawcą roku formacja  Electric Cowboyz. 

RAFAŁ STASZEWSKI Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

– To już trzeci Dyliżans na moim koncie. Dwie poprzednie nagrody za 
najlepszą piosenkę otrzymałem w 2012 i 2013 roku. Wówczas nagrodzone 
zostały utwory „Tylko nie spóźnij się”, wykonywany przez grupę Babsztyl, 
również w duecie z Marysią Gorajską oraz „Niespodziewana miłość” nagra-
na przez Cezarego Makiewicza. Każda z nich dodatkowo nagradzana była 
również na festiwalu w  Mrągowie, który jest najstarszym i  największym 
w Polsce, a także jednym z największych w Europie festiwal muzyki country 
i folk. Odbywa się nieprzerwanie od 1982 – mówi Rafał Staszewski.

fot.arch.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie jest beneficjentem Programu Wie-
loletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w  ra-
mach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek 
Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2022 roku na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup no-
wości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub au-
diobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” 
Biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w wysokości 15 000,00 zł. Za pozyskane środki zostało zakupione 587 sztuk nowości wy-
dawniczych.

Całe spotkanie wzbogacone było piosenką 
poetycką w wykonaniu Angeliki Piórkowskiej, 
utalentowanej wokalistki śpiewającej w  Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. 

W  podziękowaniu za wspaniałe spotkanie 
w  imieniu burmistrza Miasta i Gminy Klimon-
tów Marka Goździewskiego kierownik biblio-
teki wręczyła autorowi pamiątki z Klimontowa. 

Na zakończenie Wacław Kostrzewa ofiaro-
wał swoje książki wraz z dedykacją w prezen-
cie każdemu uczestnikowi spotkania.
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Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego 
w  Klimontowie rozpoczęła realizację progra-
mu „Laboratoria Przyszłości” – jest to inicjaty-
wa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Go-
vTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem programu jest wsparcie szkół podsta-
wowych w  budowaniu wśród uczniów kom-

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE
petencji przyszłości z  tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). Główną misją tej inicjatywy jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zaję-
cia będą prowadzone w  sposób ciekawy, an-
gażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu 
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań nie tyl-
ko na lekcjach techniki oraz innych obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach 
zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 

W  ramach programu „Laboratoria Przyszło-
ści” nasza szkoła zakupiła wyposażenie tech-
niczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu 
umiejętności manualnych i  technicznych, sa-
modzielnego i  krytycznego myślenia, zdolno-
ści myślenia matematycznego oraz umiejętno-
ści w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 
i inżynierii, stosowania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, pracy zespołowej, dobrej 
organizacji i dbania o porządek na stanowisku 
pracy i radzenia sobie w życiu codziennym.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym po-
trzebom i  wykorzystywany jest do realiza-
cji podstawy programowej, na zajęciach 
dodatkowych, kołach zainteresowań jak rów-
nież w przygotowaniach do konkursów.

Nauczyciele realizują zagadnienia z dziedzin 
techniki, nauk ścisłych, informatyki i przyrody, 
mając do dyspozycji szereg modułów:
 • kulinarny,
 • robótek ręcznych,
 • druku 3D,
 • robotyki,
 • prac technicznych,
 • edukacji przyrodniczej,
 • audio-video.

Apolonia Staszewska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej 
w Ossolinie, zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych pod-
czas konkursu „Krasomówcza Jesień”, zorganizowanego przez I  LO 
Collegium Gostomianum w Sandomierzu. 

I Międzyszkolny Konkurs „Krasomówcza Jesień” miał  na celu propa-
gowanie piękna języka polskiego, kształcenie nawyku wyraźnej wy-
mowy, odpowiedniej intonacji, jasnego i  logicznego formułowania 
myśli oraz zainteresowanie kwestiami etycznymi i krajoznawczymi. 

Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch grupach wiekowych – 
dla uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po pierw-
szym etapie jury zaklasyfikowało do finału dziesięć osób, spośród któ-
rych wyłoniono zwycięzców. W  kategorii szkoły ponadpodstawowe 
pierwsze miejsce zajęła Kinga Wojciechowska, drugie – Kseniia Kolo-
miitseva, a trzecie – Gabriela Frańczak. 

W  młodszej grupie pierwsze miejsce zajęła Apolonia Staszewska 
ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie, drugie – Kacper Forc z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Bilczy, natomiast trze-
cie – Maja Gaweł z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku. 

Konkurs odbył się pod odbył pod honorowymi patronatami: Marci-
na Piwnika – starosty sandomierskiego, Marcina Marca – burmistrza 
Sandomierza, Marcina Cichulskiego – dziekana Okręgowej Izby Ad-
wokackiej w Rzeszowie, Michała Dudzica – prezesa Sądu Rejonowego 
w Tarnobrzegu oraz Ireneusza Krawczyńskiego – prezesa Sądu Rejo-
nowego w Sandomierzu. 

Apolonię do udziału w konkursie przygotowywała polonistka Ilona 
Kosiarska.

SUKCES UCZENNICY SP W OSSOLINIE

fot. I. KosIarsKafot. I. KosIarsKa

Choć realizacja programu trwa dopiero trzy 
miesiące, to widać już zwiększone nim zainte-
resowanie uczniów. Odbyły się już pierwsze 
zajęcia z druku 3D, robotyki i programowania. 
Podczas zajęć technicznych oraz informatyki 
uczniowie poznali budowę aparatu fotograficz-
nego, dowiedzieli się o jego parametrach tech-
nicznych i  zapoznali się z  jego podstawową 
obsługą oraz zaplanowali sposoby wykorzy-
stywania go na zajęciach lekcyjnych i pozalek-
cyjnych. Aparat wykorzystywano do robienia 
zdjęć i nagrywania w trakcie wycieczek, na ape-
lach i na zajęciach szkolnych. Na apelach wyko-
rzystywano także nowe nagłośnienie. 

Uczniowie poznali budowę drukarki 3D oraz 
uczyli się prawidłowej obsługi. Wiedzą już co 
to są filamenty, jak wprowadzić je do drukar-
ki. Każdy mógł zaprojektować swój wzór bre-
loczka. Najciekawsze projekty zostały wydru-
kowane i  stanowiły upominki dla nauczycieli 
z okazji Dna Nauczyciela.

Uczniowie klas trzecich i  piątych zdobywali 
umiejętności krawieckie, poznawali ściegi kra-
wieckie, wyszywali swoje inicjały, przyszywali 
guziki, szyli maskotki i kokardy narodowe. Pod-
czas realizacji modułu kulinarnego klasy młod-
sze w trakcie przygotowywania zdrowych po-
siłków korzystały z  akcesoriów kuchennych, 
sprzętu AGD i zestawów obiadowych. 

Na zajęciach rozwijali umiejętności współ-
pracy w grupie, rozwiązywania złożonych pro-
blemów i krytycznego myślenia.

Efekty pracy uczniów można zobaczyć na 
załączonych zdjęciach.

Małgorzata Miłek, Dorota rogala
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ROSAMOND
Urszuli Sas Tarnawskiej

W Dniu Imienin

Powrót

Kuzynka Urszula do Polski wróciła,
W urokliwej Szkocji wiele lat przeżyła.
W ukochanym Kłodzku znowu zamieszkała.
Gdzie jako dziewczyna romanse zbierała.

Janusz brat Urszuli to znany cukiernik,
Wypieka chleb pyszny i toruński piernik.
Tort czekoladowy spowity miłością-
Szampana „Martini” otwiera z radością.

Niewidzialnym kluczem serduszko otworzę,
Herbaciane róże u stóp Twoich złożę…
Czerwone korale z cudnej jarzębiny,
Jesienne klejnoty to lwowskie dziewczyny.

Lwów-miasto rodzinne pradziadka Urszuli,
Moja żona Niusia do serca mnie tuli…
Lecz ona w Jastrowiu bardzo zakochana,
Ale w Klimontowie w poezję ubrana.

W Dniu Imienin składam serdeczne życzenia,
Niech Drogiej Urszuli spełnią się marzenia.
Witam Kuzyneczkę na polskim ugorze-
I po staropolsku mówię Ci Szczęść Boże!

Członkinie KGW Klimontowianki lepiły 29 listopada pierogi wigilij-
ne wspólnie z Mikołajem Reyem. Pan Rey, z pochodzenia Francuz, to 
potomek słynnego poety i  prozaika epoki renesansu, ojca literatury 
polskiej, swojego imiennika – Mikołaja Reja. Duży rozgłos zdobył dzię-
ki udziałowi w przebojowym programie MasterChef. Świetnie gotuje, 
a umiejętnościami i radami dzieli się w swoim programie kulinarnym 
emitowanym w Dzień Dobry TVN.

Jak mówi Bożena Przybył – przewodnicząca Koła – gdy zadzwo-
nił telefon z propozycją udziału w programie, myślała, że to żart. Głos 
w  słuchawce wytłumaczył jednak, że o  Klimontowiankach dowiedział 
się z książki ,,Swojskie Smaki – Najlepsze Przepisy Kół Gospodyń Wiejskich”, 
gdzie opublikowano ich przepis na fenomenalne pierogi wigilijne.

– Podjęłyśmy wyzwanie i  to była świetna decyzja. Wspólnie z  Mikoła-
jem zrobiłyśmy naprawdę pyszne pierogi, takie jak gotowały nasze mamy, 
babcie i prababcie. Z domowej kapusty, suszonych borowików i podgrzyb-
ków na oleju rzepakowym z pierwszego tłoczenia – dodaje pani Przybył. 
– Atmosfera podczas nagrywania programu była bardzo miła, a my świet-
nie się bawiłyśmy. Cała ekipa telewizyjna to doskonali fachowcy i bardzo 
pozytywne osoby, a Mikołaj jest naprawdę WIELKI.

Ta niesamowita, przedświąteczna współpraca kulinarna miała miejsce 
w Przybysławicach. Członkinie Koła, z panią Bożeną na czele, podkreśla-
ją, że nie mogły sobie wymarzyć ani lepszych gości, ani otoczenia, dzię-
ki któremu z łatwością można było poczuć zbliżającą się magię świąt.

– Dziękujemy Panu Jarkowi Paczkowskiemu, gospodarzowi Dworu na 
Wichrowym Wzgórzu za udostępnienie nam swojego obiektu. Taki gość 
i tak pyszne pierogi zasługiwały na piękne wnętrza i bajkową scenerię.

Program zostanie wyemitowany przed Świętami Bożego Narodzenia. 
Informacja konkretnej dacie pojawi się na facebooku KGW Klimon-
towianki.

MIKOŁAJ REY Z WIZYTĄ U KLIMONTOWIANEK

Dziewnanny - rys. T. Staszewski



GŁOS14

W  sali gimnastycznej Zespołu Placówek 
Oświatowych w Klimontowie odbył się 3 listo-
pada br. etap gminny II Świętokrzyskiej Olim-
piady Przedszkolaka, która jest przedsięwzię-
ciem realizowanym przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty. Jej głównym celem jest pro-
pagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie 
sprawności fizycznej i odporności psychicznej 
dzieci oraz umiejętność współpracy i  współ-
działania w  zespole, poprzez przestrzeganie 
zasad zdrowej rywalizacji. 

Organizatorem imprezy było Przedszkole 
Samorządowe w  Klimontowie na czele z  dy-
rektor Barbarą Bilską. Przedszkolakom oso-
biście kibicował zastępca burmistrza Edward 
Przytuła, wspierając ich nie tylko sportowo, 
ale przede wszystkim finansowo poprzez fun-
dusze z Gminnej Komisji do spraw Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Narkomani. 
Gościem specjalnym tegorocznej olimpiady 
była wizytator Kuratorium Oświaty Małgorza-
ta Lipa. Zawody  profesjonalnie poprowadzi-
li nauczyciele wychowania fizycznego Paweł 

PODWÓJNY SUKCES NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
Saniawa i  Krzysztofa Dywan. Nad przebie-
giem sportowej rywalizacji i gry fair play czu-
wało jury w  składzie: Andrzej Dywan, Piotr 
Sudy oraz Carlos – zawodnik klubu LKS Kli-
montowianka, który zaprezentował także 
swoje umiejętności podczas krótkiej zabawy 
z dziećmi.

W  zmaganiach sportowych wzięły udział 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w  Goźlicach, 
Przedszkola Samorządowego w  Klimontowie 
oraz Przedszkola w  Ossolinie. Każda drużyna 
składała się z 6 dziewczynek i 6 chłopców, ry-
walizując w  czterech konkurencjach, którymi 
były: bieg z  pałeczką sztafetową na dystan-
sie 15 m, tor przeszkód, skok w dal z miejsca 
i  rzut woreczkiem do hula-hop. Zawodni-
cy z  ogromnym zaangażowaniem pokony-
wali kolejne konkurencje nie zapominając 
przy tym o dobrej zabawie i zasadzie fair play. 
Wszystkim sportowcom kibicowały przed-
szkolaki, które wspierały wysiłek i  zaangażo-
wanie małych sportowców. Podczas imprezy 
nie zabrakło zabaw muzycznych poprowa-

Dzięki programowi „Umiem Pływać” uczniowie szkół podstawo-
wych uczą się podstaw pływania. Ta forma aktywności wspomaga 
profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród 
najmłodszych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ 
na prawidłowy rozwój dzieci ma regularna aktywność fizyczna. Po-
maga w  nawiązywaniu przyjaźni, podwyższa samoocenę, umożli-
wia bezcenny kontakt z  rówieśnikami, kolegami ze szkoły czy za-
jęć sportowych. 

Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to jedno z zadań fi-
nansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 
W tym projekcie biorą udział uczniowie klasy IIa z Zespołu Placówek 
Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w  Klimontowie oraz 
uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

UMIEM 
PŁYWAĆ

Założeniem programu „Umiem pływać” jest systematyczny udział 
dzieci w  pozalekcyjnych i  pozaszkolnych zajęciach sportowych z  za-
kresu nauki pływania. Zajęcia rozpoczęły się 20 września br. i trwał do 
29 listopada br. na krytej pływalni w Baćkowicach. Odbywają się w każ-
dy wtorek tygodnia i trwają 90 minut. Prowadzone są przez wykwalifi-
kowanych instruktorów w dwóch 15-to osobowych grupach.

Główne cele programu „Umiem pływać” to upowszechnianie aktyw-
ności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych 
umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i  korygowanie 
wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez 
skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach 
sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pły-
walnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej 
poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych 
w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakre-
sie bezpiecznego korzystania z akwenów. Program powszechnej na-
uki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach 
sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną 
poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Metodycznie 
zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą 
motywacją do atrakcyjnej  propozycji spędzania czasu wolnego od za-
jęć dydaktycznych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej na-
uki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności 
pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycz-
nej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do syste-
matycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywne-
go stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umie-
jętności i sprawności fizycznej. Pływanie i ćwiczenia w wodzie są jedną 
z form aktywności ruchowej, która pobudza ogólny rozwój organizmu. 
Pomaga regulować metabolizm, napięcie mięśni i poprawiać siłę serca 
i płuc wpływając korzystnie na rozwój fizyczny dziecka.

Gdy 29 listopada zakończyliśmy Program, egzamin praktyczny zda-
ło 30 dzieci (plus 6 rezerwowych), które otrzymały także Certyfikaty.

koorDynator prograMu: Małgorzata zaroDa

dzonych przez instruktorkę zajęć rytmicznych 
Kasię Kowalską.

Zwyciężyła reprezentacja z Przedszkola Sa-
morządowego w Klimontowie, II miejsce zaję-
ły dzieci z przedszkola w Ossolinie, a III miejsce 
przedszkolaki ze SP w Goźlicach. 

Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali 
puchary, medale, pamiątkowe dyplomy i  na-
grody ufundowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego.

Zwycięska drużyna z Przedszkola Samorzą-
dowego w Klimontowie reprezentowała 25 li-
stopada br. gminę Klimontów na zawodach 
powiatowych w Samborcu, gdzie powtórzyła 
swój sukces. Na dziewięć startujących drużyn 
to nasi sportowcy okazali się najlepsi, zajmu-
jąc pierwsze miejsce. 

Mistrzowie będą reprezentować 7 grudnia 
powiat sandomierski w  wojewódzkim finale II 
Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka już 
w  Kielcach. Naszym bohaterom życzymy dal-
szych sukcesów sportowych i zwycięstwa.Bra-
wo Mali Mistrzowie!!!        opr. ewa Bokwa
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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

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Klimontowie  15 866-10-18, 15 866-12-84

15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Klimontowie            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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Dziewczęta z klas sportowych Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w  Kli-
montowie wzięły udział 29 listo-
pada br. w  półfinale wojewódzkim 
w piłce nożnej halowej, który odbył 
się w Pawłowie i wywalczyły drugie 
miejsce – przegrywając tylko jeden 
mecz w turnieju i  tym samym do fi-
nału wojewódzkiego w  Skarżysku, 
który odbędzie się 8 grudnia 2022 r. 
awansowały dwa zespoły.

Trenerem i  opiekunem drużyny 
byli Paweł Saniawa oraz ks. Krzysz-
tof Kozieł.

Gratulujemy i  życzymy powodze-
nia w finale wojewódzkim!

AWANS DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Dziewczęta z  klasy sporto-
wej Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w  Klimontowie uczestniczyły 
1  grudnia br. w  Czajkowie w  finale 
Świętokrzyskich Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej w  Unihokeju, rocz-
nik 2010 i  młodsi. Dziewczęta wy-
walczyły II miejsce w województwie 
w  swojej kategorii wiekowej. Nasza 
szkoła wystąpiła w  składzie: Maria 
Pacholczak, Magdalena Irek, Julia 
Kilarska, Julia Piętka, Oliwia Piętka, 
Magdalena Zybała, Lena Mroczek, 
Maja Nowakowska oraz Martyna 
Łata. Trenerami drużyny byli Paweł 
Saniawa oraz Krzysztof Dywan. Ser-
decznie dziękujemy dyrektor Elżbie-
cie Czajkowskiej za zorganizowanie 
wyjazdu i możliwość wzięcia udziału 
w zawodach.

II WICEMISTRZOSTWO 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klasa sportowa na Orliku w  Kli-
montowie rozegrała 16 listopada 
w  ramach lekcji wychowania fizycz-
nego mecz sparingowy z  druży-
ną UKS Orlik Przemyśl, która jechała 
do Warszawy na mecz reprezentacji 
Polski Polska – Chile. Mecz zakończył 
się wynikiem 6:2 dla klasy sportowej.

MECZ 
SPARINGOWY

Dzięki Fundacji Marcina Możdzonka, a  także Mini-
sterstwa Sportu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Klimon-
tów Marka Goździewskiego i Dyrektor ZPO Klimontów 
Elżbiety Czajkowskiej zawitał 28 listopada br. do naszej 
szkoły Kacper Kacpa Lachowicz, trener koszykówki w li-
dze polskiej oraz w  NBA. Motywował i  dawał uczniom 
wskazówki jak być dobrym sportowcem i człowiekiem. 
Pokazał szereg trudnych ćwiczeń, które uczniowie sami 
mogli wykonać. Ta prelekcja była inspiracją dla młodzie-
ży, która z zaciekawieniem słuchała prowadzącego. 

MISTRZ W NASZEJ SZKOLE
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CEL PROGRAMU
Poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej bu-
dynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych. Narzędziem w osią-
gnięciu celu jest dofinansowanie 
przedsięwzięć realizowanych 
przez beneficjentów uprawnio-
nych do podstawowego poziomu 
dofinansowania, beneficjentów 
uprawnionych do podwyższone-
go poziomu dofinansowania oraz 
beneficjentów uprawnionych do 
najwyższego poziomu dofinan-
sowania.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Beneficjentem jest osoba fizycz-

na będąca właścicielem/współwła-
ścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą.

JAKIE INWESTYCJE 
MOŻNA ZREALIZOWAĆ?
Wsparcie finansowe można otrzy-

mać na:
 • wymianę starych pieców na pa-

liwo stałe na ekologiczne źródła 
ciepła spełniające wymagania 
Programu,

 • instalację centralnego ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej,

Pięcioro członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z  Jednost-
ki OSP Krobielice uczestniczyło w  zorganizowanym 29 październi-
ka br. wyjeździe – wycieczce do Centralnego Muzeum Pożarnictwa 
w Mysłowicach, połączonej ze zwiedzaniem różnych atrakcji w Kra-
kowie. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Marek Goź-
dziewski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów a zarazem prezes Za-
rządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wycieczka 
była doskonałą formą poznania historycznego rozwoju pożarnictwa 
aż do teraźniejszości gdzie młodzież mogła porównać sobie na jakim 
sprzęcie i w jakich warunkach kiedyś się rozwijała walka z żywiołami. 
Odwiedzono również niektóre zakątki Krakowa. Na wyjazd zaadekla-
rowała się także młodzież z jednostek z Krobielic, Klimontowa,  Goź-
lic i Zakrzowa wraz ze swoimi  opiekunami.

WYCIECZKA DO MUZEUM

Część uczniów z  klas sportowych Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im Jerzego Ossolińskiego  w  Klimontowie uczestniczyła 4 li-
stopada br. w wycieczce do Parku Trampolin, gdzie aktywnie spę-
dzili czas. 

WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN I NA MECZ EKSTRAKLASY
Po trampolinach udali się do multikina na film przygodowy „King 

mój przyjaciel lew”. Na koniec pobytu w Mielcu wszyscy uczestnicy 
wycieczki udali się na stadion Stali Mielec, kibicując mieleckiej dru-
żynie, która wygrała mecz z Zagłębiem Lubin wynikiem 3:0.

Gminy Punkt Konsultacyjno–Informacyjny programu 
„Czyste Powietrze” znajduje się w budynku 

Urzędu Miasta i  Gminy Klimontów (ul. Krakowska).
Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.

W punkcie można uzyskać informacje dotyczące merytorycznych 
i technicznych możliwości skorzystania z programu. 

Za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego można 
zarówno złożyć jak i rozliczyć wniosek, a także uzyskać informacje 

o poziomie i rodzaju dofinansowania.

 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę 

okien i drzwi (koszty materiałów 
i robocizny).

POZIOMY 
DOFINANSOWANIA
Podstawowy poziom dofinansowa-

nia do 30 tys. zł – dla osób z rocznym 
dochodem do 100 tys. zł 
 • Podwyższony poziom dofinanso-

wania do 37 tys. zł – licząc prze-
ciętny miesięczny dochód na osobę 

do 1564 zł w gospodarstwie wie-
loosobowym i do 2189 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym.

 • Trzecia część programu „Czy-
ste Powietrze” z najwyższym 
dofinansowaniem do 69 tys. zł 
przy miesięcznym dochodzie 
nie większym niż 900 lub 1260 
zł na osobę (dotyczy odpowied-
nio gospodarstw wieloosobo-
wych i jednoosobowych), oraz 
dla osób z ustalonym prawem 
do zasiłku.

Więcej informacji o programie na stronie: 
http://www.czystepowietrze.gov.pl/
Wszelkie informacje udzielane są

w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.
Zapraszamy


