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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyło się 31 sierpnia 
LVI posiedzenie Rady Gminy Klimontów. W posiedzeniu udział wzięli 
Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski i dyrektor Wydzia-
łu Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Jacek 
Sułek. 

Wójt Gminy Klimontów przedstawił radzie i przybyłym gościom pre-
zentację zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie Gminy Kli-
montów w latach 2015-2018 z udziałem dotacji budżetu państwa. 

(Zestawienie inwestycji gminnych zrealizowanych w trakcie tej kadencji 
samorządowej prezentujemy na kolejnych stronach naszej gazety.)

Następnie zostały podpisane umowy na:
•	 przebudowę	drogi	gminnej	nr	331006T	Ossolin-Węgrce	Szlacheckie	
od	km	0+000	do	km	0+990.	Wartość	inwestycji	wynosi	466	061,76	zł,	
w	tym	dotacja	334	000,00	zł;

•	 remont	mostu	w	ciągu	drogi	gminnej	Rybnica-Nawodzice	nr	ewid.	
dz.	71,	223,	229	od	km	0+199	do	km	0+214.	Wartość	zadania	wyniesie	
196	114,91	zł,	w	tym	dotacja	107	399,00	zł.
W tym dniu Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bęt-

kowski wraz z dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Roz-
woju Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Jackiem Sułkiem  
oraz Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim dokonali uro-
czystego	otwarcia	drogi	gminnej	w	miejscowości	Klimontów–Targowi-
sko. Inwestycja wykonana w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 
w	miejscowości	 Klimontów-Targowisko	 -	 etap	 I	 i	 II”.	Wartość	 zadania	
wynosiła	1	882	273,74	zł,	w	tym	dotacja	859	943,00	zł.

W	 tym	 roku	odbyła	 się	 już	XXII	edycja	 imprezy,	 któ-
ra	cieszy	się	coraz	większą	popularnością	i	ściąga	coraz	
większą	publiczność.

Rokrocznie od 15 do 17 sierpnia w Klimontowie odby-
wa się Jarmark na św. Jacka. 
W	tym	roku	patronat	nad	imprezą	objęli:	Agata Woj-

tyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
Zapraszamy	na	obszerną	 relację	 z	 tegorocznych	 im-

prez	towarzyszących	Jarmarkowi na stronach 10–12.

jarmark

na św. Jacka

LVI posIedzenIe 
Rady GmIny
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InWeStycJe zAkończone W 2018 roku:
•	 Budowa	sieci	wodociągowej	w	miejscowościach:	Nawodzice,	Rybnica,	

Nowa Wieś – operacja realizowana ze  środków EFR na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – całkowita war-
tość:	3	631	070,00	zł,	dofinansowanie:		1	878	414,00	zł,	wkład	własny	Gmi-
ny:	1	752	656,00	zł	–	operację	zakończono	w	maju	2018	r. (na zdjęciu po-
niżej – zbiorniki wody w Rybnicy).

inwestycje gminne – ROK 2018
nawiązując do prezentacji zrealizowanych inwestycji dro-
gowych na terenie Gminy klimontów w latach 2015-2018 
z udziałem dotacji budżetu państwa,  jaką przedstawił Wójt 
Gminy klimontów na LVI posiedzeniu rady Gminy, na kolej-
nych stronach opisujemy zadania inwestycyjne zrealizowane 
w trakcie obecnej kadencji samorządowej.

•	 Opracowano	 Studium	 wykonalności	 z	 koncepcją	 programowo–
przestrzenną	 	 i	 wykonano	 program	 funkcjonalno–użytkowy	 oraz	
została  wydana decyzja środowiskowa dla zadania pt. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z bu-
dową	obwodnicy	Klimontowa”,	za	kwotę	192	495,00	zł.

•	 Przebudowa	 targowiska	 w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	pod	nazwą	„Mój	Rynek”	–	operacja	realizowana	ze	środ-
ków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 
lata	2014-2020	–	całkowita	wartość:	2	185	796,52	zł,	kwota	dofinan-
sowania:	995	420,00	zł,	wkład	własny	Gminy:	1	190	376,52	zł	(na zdję-
ciu poniżej – przebudowany plac targowy).
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•	 Budowa	sieci	wodociągowej	i	kanalizacyjnej	z	przyłączami	w	miejsco-
wości Klimontów ul. Sandomierska - Adamczowice i ul. Partyzantów 
– projekt realizowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – całkowita wartość: 
1	802	971,29	zł,	dofinansowanie:		1	101	288,26	zł,	wkład	własny	Gmi-
ny:	701	683,03	zł	–	inwestycję	zakończono	w	lipcu		2018	r.

•	 Uzupełnienie	oświetlenia	(5	lamp)	za	kwotę	20	130,00	zł.
•	 Opracowanie	projektu	oświetlenia	za	kwotę	10	578,00	zł.
•	 „Świadczenie	usługi	dostępu	do	Internetu	dla	120	gospodarstw	do-

mowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organiza-
cyjnych	 Gminy	 Klimontów”,	 celem	 utrzymania	 trwałości	 projektu	
pn.	 „Dostęp	do	 Internetu	szansą	na	 rozwój	Gminy	Klimontów”,	 re-
alizowanego przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działa-
nia	8.3.	„Przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu	–	eInclusion”	osi	
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie inno-
wacyjności	gospodarki”	Programu	Operacyjnego	Innowacyjna	Go-
spodarka	2007-2013.	–	całkowita	wartość:	48	708,00	zł.

•	 Rozwój	 	 infrastruktury	 sportowo-rekreacyjnej	 w	 miejscowościach	
Goźlice,	Klimontów,	Krobielice,	Olbierzowice,	Ossolin,	Byszów	przy-
kładem	inwestycji	przyczyniającej	się	do	rozwoju	sportu	i	integracji	
społecznej	w	gminie	Klimontów	–	projekt	dofinansowany	ze	środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Roz-
woju	Regionalnej	Infrastruktury	Sportowej	-	EDYCJA	2016,	całkowita	
wartość:	629	704,58	zł,	dofinansowanie:		238	600,00	zł,	wkład	własny	
Gminy:	391	104,58	zł		(na zdjęciu poniżej – plac zabaw w Byszowie).

InWeStycJe nA rzecz oSP:
•	 3.06.2018	 r.	 został	 przekazany	 sprzęt	 medyczny	 jednostkom	 OSP	

z terenu gminy w ramach  zadania: „Doposażenie Ochotniczych 
Straży	Pożarnych	w	Gminie	Klimontów”	realizowanego	ze	środków	
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB 
„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jed-
nostki	sektora	finansów	publicznych	zadań	ustawowych	związanych	
z	ochroną	interesów	osób	pokrzywdzonych	przestępstwem	i	świad-
ków	oraz	likwidacją	skutków	pokrzywdzenia	przestępstwem”.	
Obdarowane jednostki to:
–	OSP	Klimontów:	defibrylator:	1	szt.,	torba	medyczna	PSP	R1:	1	szt.
–	OSP	Krobielice:	defibrylator:	1	szt.,	torba	medyczna	PSP	R1:	1	szt.
– OSP Konary: torba medyczna PSP R1: 1 szt.
– OSP Nawodzice: torba medyczna PSP R1: 1 szt.
– OSP Goźlice: deska ortopedyczna_ 1 szt.
Całkowity	koszt	zadania	to	23	452,00	zł,	współfinansowano	ze	środ-
ków	Funduszu	Sprawiedliwości,	którego	dysponentem	jest	Minister	
Sprawiedliwości	–	99%,	wkład	Gminy	Klimontów	–1	%.

InWeStycJe W trAkcIe reALIzAcJI:
•	 Przebudowa	 targowiska	w	 ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	pod	nazwą	„Mój	Rynek”	–	operacja	realizowana	ze		środ-
ków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 
lata	2014-2020	–	całkowita	wartość:	2	185	796,52	zł,	kwota	dofinan-
sowania:	995	420,00	zł,	wkład	własny	Gminy:	1	190	376,52	zł.

•	 Rozwijanie	i	podnoszenie	jakości	życia	społeczności	lokalnej	po-
przez budowę świetlicy wiejskiej – operacja realizowana ze  środ-
ków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
na lata 2014-2020 – zadanie realizowane przez OSP Zakrzów – cał-
kowity	koszt:	684	645,07	zł,	kwota	dofinansowania	300	000,00	tys.	
zł,	dotacja	Gminy	Klimontów:	384	645,07	zł.

•	 Głęboka	 modernizacja	 energetyczna	 budynków	 użyteczności	
publicznej na terenie Gminy Klimontów – projekt realizowany ze 
środków  EFRR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na 
lata	2014-2020		–	całkowita	wartość:	1	342	618,04	zł,	dofinansowa-
nie:	1	007	365,12	zł,	wkład	własny	Gminy:	335	252,92	zł.

•	 Instalacja	 systemów	 energii	 odnawialnej	 dla	 gospodarstw	 do-
mowych z terenu Gminy Klimontów – projekt dofinansowany 
jest ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020	w	ramach	EFRR	–	całkowita	wartość:	6	145	326,00	zł,	
dofinansowanie:	2	997	720,00	zł.	



GŁOS KLIMONTOWA 3

•	 Remont	mostu	w	ciągu	drogi	gminnej	Rybnica–Nawodzice	–	wartość	
zadania	wyniesie	196	114,91	zł,	w	tym	dofinansowanie	107	399,00	zł.

•	 Projekt	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jerzego	Ossolińskiego	w	Kli-
montowie	pn.	„E-DUKACJA	W	GMINIE	KLIMONTÓW”	–	wartość	projek-
tu	561	370,25	zł,	dofinansowanie	477	180,45	zł,	dotacja	Gminy	84	189,80	
zł - wkład niepieniężny.

•	 Rozwój	świętokrzyskiej	e-administracji	w	gminach:	Klimontów,	Łagów,	
Obrazów,	Ożarów	–	projekt	o	wartości	3	724	593,75	zł,	z	czego	dofinan-
sowanie	wyniesie	3	165	904,69	zł	–	złożony	o	dofinansowanie	ze	środ-
ków EFRR w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

•	 „Szkolne	 Pracownie	 Informatyczne	 Województwa	 Świętokrzyskie-
go”	(e-Pracownie	WŚ)	RPO	WŚ	2014-2020	Oś	Priorytetowa	7	–	Spraw-
ne usługi Publiczne. Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i	szkoleniowej	(dwie	e-pracownie	po	25	komputerów)	–	wartość	pro-
jektu:	157	300,00	zł,	dofinansowanie	(75%	):	117	975,00	zł,	dotacja	gmi-
ny	(20%):	31	450,00	zł.

•	 Budowa	 małej	 infrastruktury	 sportowo-rekreacyjnej	 o	 charakterze	
wielopokoleniowym	–	Otwarte	Strefy	Aktywności	(OSA)	EDYCJA	2018	
w	miejscowościach:	Borek	Klimontowski,	Klimontów,	Ossolin,	Zakrzów	
–		projekt	dofinansowany	przez	Ministerstwo	Sportu	i	Turystyki,	całko-
wita	wartość:	367	832,21	zł,	dofinansowanie:	183	800,00	zł,	wkład	wła-
sny	Gminy:	184	032,00	zł	–	w	trakcie	realizacji.

•	 Aktywna	tablica	–	Projekt	Kuratorium	Oświaty	w	Kielcach,	realizowa-
ny	w	ramach	 realizacji	 rządowego	programu	rozwijania	 szkolnej	 in-
frastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie tech-
nologii	informacyjno-komunikacyjnych.	Koszt	całkowity:	17	500,00	zł,	
dofinansowanie:	 14	 000,00	 zł,	 wkład	 własny	 Gminy:	 3	 500,00	 zł	 –	
w trakcie realizacji.

•	 Poprawa	bezpieczeństwa	mieszkańców	gminy	Klimontów	poprzez	wy-
posażenie edukacyjno–szkoleniowe i multimedialne sal w strażnicy 
OSP Klimontów – projekt realizowany w ramach konkursu Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej na 2018 r. ze środków Województwa Świętokrzyskiego 
–	całkowita	wartość:		12	167,65	zł,	dotacja:	6	300,00	zł,		wkład	Gminy	Kli-
montów:		5	867,65	zł	–	w	trakcie	realizacji.

•	 Klimontowska	Palma	Wielkanocna	–	tradycją	kultywowaną	w	czasie	
gminnego śniadania wielkanocnego oraz Obrzędy i Zwyczaje – Kli-
montowska	tradycja	kultywowania	Świąt	Bożego	Narodzenia	–	Gmina	
Klimontów wraz z Kółkiem Rolniczym w Nawodzicach realizuje dwa 
wnioski,	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	(PROW)	na	
lata	2014-2020	–	dofinansowanie:	13	392,00	zł,	w	trakcie	realizacji.

reALIzAcJA ProJektóW ze środkóW WłASnych: 
•	 Budowa	budynku	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowości	Borek	–	koszt	
zadania:		555	773,52	zł	(zdjęcie na dole strony) oraz w  miejscowości 
Pęchów	–	koszt	zadania:	411	822,49	zł.

•	 Opracowanie	dokumentacji	projektowej	budowy	sieci	wodociągo-
wej	z	przyłączami	w	miejscowościach:	Borek,	Byszówka,	Kępie,	Kro-
blice,	Pechowiec,	Adamczowice	(Gule),	Śniekozy,	Wilkowice,	Ossolin	
–	kwota	umowy	razem	147	747,60	zł;	w	tym:
				-	zadanie	1.	Borek,Byszówka	Kępie	-		38	154,60	zł;
				-	zadanie	2.	Kroblice,	Pęchowiec,	Adamczowice	(Gule)	–	48	732,60	zł;
				-	zadanie	3.	Śniekozy,	Wilkowice,	Ossolin	–	60	860,40	zł.

•	 Opracowano	projekt	uzupełnienia	oświetlenia	drogowego	w	miej-
scowościach:	 Borek,	 Klimontów,	 Konary,	 Konary	 Kolonia,	 Kroblice,	
Nowa	Wieś,	Ossolin	–	kwota	umowy	to:	10	578,00	zł,	projekt	finanso-
wany ze środków własnych – w trakcie realizacji.
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•	 Ochrona	obiektów	zabytkowych	i	rozwój	oferty	kulturalnej	Gmi-
ny Klimontów poprzez rewaloryzację Ruin Zamku Ossolińskich 
i dostosowanie do pełnienia funkcji kulturalnych oraz  turystycz-
nych i wzrost konkurencyjności regionu pod względem działal-
ności kulturalnej – projekt złożony do dofinansowania ze środ-
ków z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
w	ramach	EFRR.	Ogólna	wartość:	5	333	333,33	zł.	Dofinansowanie	
–	4	41	820,67	zł.	Wkład	Gminy	Klimontów:		1	0915	12,66	zł.

•	 Kompleksowa	 rewitalizacja	 Klimontowa	 jako	 podstawa	 rozwoju	
tej miejscowości w perspektywie długoterminowej  - etap II - Pro-
jekt złożony do dofinansowania ze środków z RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR. Ogólna war-
tość:	770	703,20	zł.	Dofinansowanie	–	500	000,00	zł.	Wkład	Gminy	
Klimontów:		270	703,20	zł.

•	 Rozwój	 ogólnodostępnej	 infrastruktury	 sportowo–rekreacyjnej	
w Gminie Klimontów poprzez budowę oraz remont obiektów spor-
towych	–	Projekt	złożony	do	dofinansowania	w	ramach	Programu	
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej ogłoszonego przez Mini-
sterstwo	Sportu	i	Turystyki.	Całkowita	wartość:		1	413	433,87zł.	Do-
tacja	:	700	000,00	zł.	Wkład	Gminy	Klimontów:		713	433,87	zł.

•	 „GOK	Klimontów	–	Nowe	Oblicze”	–	Projekt	złożony	o	dofinanso-
wanie	zadania	ze	środków	pozostających	do	dyspozycji	Ministra	
Kultury	i	Ochrony	Dziedzictwa	Narodowego,	w	ramach	Infrastruk-
tury	Domów	Kultury	2018r.	Całkowity	koszt	zadania:	689	799,00	zł.	
Wnioskowana	kwota	dofinansowania:	344	894,00	zł.	Wkład	wła-
sny	Gminy:	344	905,00	zł.

•	 Głęboka	 modernizacja	 energetyczna	 budynków	 użyteczności	
publicznej na terenie Gminy Klimontów - Projekt złożony do do-
finansowania ze środków z RPO Województwa Świętokrzyskiego 
na	lata	2014-2020	w	ramach	EFRR.	Całkowity	koszt:	9	090	863,48	zł.	
Wnioskowane	 dofinansowanie:	 7	 465	 383,19	 zł.	 Wkład	 własny	
Gminy	1	625	480,29	zł.	

•	 Zwiększenie	 bezpieczeństwa	 w	miejscach	 publicznych	 na	 terenie	
miejscowości	Klimontów	-	Projekt	złożony	o	dofinansowanie	z	pro-
gramu	„Razem	Bezpieczniej”	na	2018	r.	w	ramach	„Programu	Ogra-
niczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpiecz-
niej	 im.	 Władysława	 Stasiaka	 na	 lata	 2018-2020”.	 Koszt	 całkowity	
87	175,06zł.	Wnioskowana	kwota	dotacji	69	740,00	zł.	

•	 Dom	Dziennego	Pobytu	dla	Seniorów	z	gminy	Klimontów	–	Pro-
jekt o dofinansowanie złożony w ramach RPO Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 EFS. Planowane koszty ogółem: 
1	986	851,21	zł.	Wkład	własny	beneficjenta:	170	000,00	zł.	

•	 „Ławka	 niepodległości	 dla	 samorządów”	 –	 zadanie	 związane	
z	budową	pomników	upamiętniających	 tradycję,	 chwałę	 i	 sławę	
oręża polskiego w formie ławek niepodległości – ławek pomni-
ków	upamiętniających	100.	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	nie-
podległości	 –	 projekt	 o	wartości	 47	 601,00	 zł,	 z	 czego	 dofinan-
sowanie	wyniesie	30	000,00	zł	ze	środków	Ministerstwa	Obrony	
Narodowej.

•	 PrzetArGI:
•	 Na	wykonanie	dokumentacji	na	zamknięcie	składowiska	w	Szymanowi-

cach:	kwota	16	912,50	zł	brutto	w	tym:
–	14	698,50	zł	brutto	-wykonanie	dokumentacji	wraz	z	przeniesieniem	
majątkowych	praw	autorskich	do	niej	w	zakresie	określonym	umową,
–	2	214,00	zł	brutto	–	sprawowanie	nadzoru	autorskiego	w	zakresie	okre-
ślonym	umową.

InWeStycJe W oBIekty PełnIące funkcJe kuLturALne: 
•	 złożono	dwa	wnioski	w	ramach	PR	OW	na	lata	2014-2020	z	udziałem	środ-

ków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - w planach mamy zaadop-
towanie góry budynku mleczarni na świetlicę oraz remont budynku remizy 
w	Ossolinie	z	możliwością	dofinansowania	w	wysokości	do	63,63%	kosztów	
kwalifikowanych	do	wysokości	limitu	500	000,00	tys.	na	miejscowość.

•	 Rozwój	świętokrzyskiej	e-administracji	w	gminach:	Klimontów,	Łagów,	
Obrazów,	Ożarów	o	wartości	 	3	724	593,75	zł	 z	 czego	dofinansowanie	
wyniesie	3	165	904,69	zł.	Projekt	złożony	o	dofinansowanie	ze	środków	
EFRR	w	ramach	RPO	Województwa	Świętokrzyskiego	2014-2020,	jeste-
śmy na etapie podpisanej preumowy.

Projekty złożone do 
dofinansowania

ciąg dalszy na stronie 4

Budowa świetlicy wiejskiej w Borku.
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inwestycje drogowe – rok 2018

Lp. Nazwa

Dłu-
gość 

odcinka 
[m]

Dotacja Udział gminy Wartość ogółem

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klimontów - targowisko etap I i II 993 859  943,00 zł 1 022 330,74 zł 1 882 273,74 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 331006T Ossolin-Wegrce Szlacheckie 990 334  000,00 zł 132 061,76 zł 466 061,76 zł

w trakcie realizacji:

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ossolin 310 30  000,00 zł 72  714,84 zł 102  714,84 zł

4. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Rybnica-Nawodzice 10 107  399,00 zł 88  715,91 zł 196  114,91 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice dł. 990m 990 380  000,00 zł 170  000,00 zł 550  000,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Ossolin-Wegrce Szlacheckie dł 1330m 1330 440  000,00 zł 110  000,00 zł 550  000,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Borek Klimontowski przez wieś dł. 330m 330 126  000,00 zł 39  000,00 zł 165  000,00 zł

8. Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Kolonia Zakręty dł. 630 630 280  000,00 zł 70  000,00 zł 350  000,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów 819 350  000,00 zł 300  000,00 zł 650  000,00 zł

10. Przebudowa drogi gminnej Zakrzów Nowa Wieś 540 240  000,00 zł 90  000,00 zł 330  000,00 zł

11. Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 1213 400  000,00 zł 260  000,00 zł 660  000,00 zł

Przebudowana droga gminna Ossolin-Wegrce Szlacheckie

ProJekty z których MoGą SkorzyStAć MIeSzkAńcy GMIny:
•	 Gmina	Klimontów	przystąpiła	–	jako	parter	samorządowy	–	do	projektu	„La-

tająca	Akademia	Edukacji	Cyfrowej”	(zdj. poniżej). Realizatorem projektu jest 
Chorągiew	Kielecka	ZHP.	Projekt	finansowany	jest	ze	środków	Unii	Europej-
skiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji	cyfrowych”	Programu	Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	2014-2020.	

elektroniczną,	w	tym	spraw	urzędowych	oraz	wzrost	umiejętności	bezpo-
średnio	związanych	z	bezpiecznym	korzystaniem	z	Internetu.

•	 Gmina	Klimontów	zaprasza	wszystkich	chętnych	do	skorzystania	z	usług	
świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie	 w	 ramach	 projektu	 „Klimontowska	 świetlica	 środowiskowa”	
realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020	dla	EFS,	Oś	9	-	Włączenie	społeczne	
i	walka	z	ubóstwem,	Działanie	9.2	Ułatwienie	dostępu	do	wysokiej	jako-
ści	usług	społecznych	i	zdrowotnych,	Poddziałanie	9.2.1	Rozwój	wysokiej	
jakości usług społecznych. Świetlica środowiskowa w Klimontowie oferu-
je	dzieciom	i	młodzieży	opiekę,	pomoc	w	nauce,	organizację	czasu	wol-
nego,	zabawy,	rozwój	zainteresowań	oraz	wsparcie	w	zakresie	rozwiązy-
wania	problemów	wychowawczych.	Dodatkowo,	dzieci	i	młodzież	mogą	
korzystać	z	bezpłatnych	zajęć	tanecznych,	 językowych	(język	angielski),	
muzycznych	(nauka	gry	na	gitarze,	perkusji,	keyboard,	nauka	śpiewu)	oraz	
w	zajęciach	z	informatyki.	W	świetlicy	prowadzone	są	również	cykliczne	
zajęcia	 dla	 dorosłych,	 dotyczące	 uzależnień,	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem	
oraz	emocjami,	metod	 rozwiązywania	 konfliktów,	budowy	pozytywne-
go	wizerunku,	współpracy	w	grupie,	komunikacji	interpersonalnej	i	wie-
lu innych. W ramach projektu utworzony został punkt świadczenia usług 
społecznych	w	Gminie	Klimontów,	gdzie	odbywają	się:	porady	psycholo-
giczne	i	porady	prawne,	grupy	wsparcia.	Usługi	i	zajęcia	dla	dzieci	prowa-
dzone	są	przez	wykwalifikowane	osoby	z	doświadczeniem.	Odbywają	się	
one w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimon-
towie	w	godzinach	funkcjonowania	świetlicy	od	poniedziałku	do	piątku	
w godzinach od 13:00-19:00. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Remont mostu na drodze gminnej Rybnica–Nawodzice

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 110 
mieszkańców	Gminy	Klimontów	w	przedziale	wiekowym	od	18	do	65+.	

 Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie utworzenie 41 Publicz-
nych	Punktów	Dostępu	do	Internetu	w	gminach	biorących	udział	w	pro-
jekcie.	 Efekty	projektu	 to	m.in.	wzrost	 liczby	 spraw	załatwianych	drogą	
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimonto-
wie odbyło się 2 października spotkanie pro-
wadzone przez przedstawicieli Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 
w osobach Grzegorza Sochy – Zastępcy Pre-
zesa	Zarządu	i	Katarzyny Kitlińskiej – Dorad-
cy Energetycznego wyznaczonego do obsługi 
gminy Klimontów. 
Mieszkańcy	zostali	poinformowani,	 jak	pra-

widłowo	ubiegać	się	o	dofinansowanie	na	ter-
momodernizację budynku oraz wymianę prze-
starzałych	źródeł	ciepła,	które	to	wnioski	mogą	
składać od 19 września do wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej	(osobiście	bądź	drogą	elektroniczną).	

Program będzie realizowany w latach 2018–
2029	 a	 finansowany	w	 formie	dotacji	 i	 poży-
czek	 zwrotnych.	 Pieniądze	 zostaną	 przezna-
czane na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i ko-
tłów	 na	 paliwa	 stałe)	 oraz	 zakup	 i	montaż	
nowych	źródeł	ciepła,	spełniających	wyma-
gania	programu;

–	 docieplenie	przegród	budynku;
–	 wymianę	stolarki	okiennej	i	drzwiowej;
– instalację odnawialnych źródeł energii (ko-

lektorów słonecznych i instalacji fotowolta-
icznej);

– montaż wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła.
Wysokość	dofinansowania	w	przypadku	do-

tacji wahać się będzie od 30% do 90% kosz-
tów	kwalifikowanych	inwestycji,	w	zależności	
od dochodu na osobę w gospodarstwie do-
mowym.	Tym	samym	właściciele	domów,	któ-
rych	dochody	są	najniższe	otrzymają	do	90%	

pRoGRam pRIoRytetowy 
„Czyste powietrze w trosCe 

o zdrowie, klimat i środowisko”
dotacji	na	realizację	przedsięwzięć	finansowa-
nych w ramach programu. 
Maksymalne	koszty	kwalifikowane,	od	któ-

rych	jest	liczona	wysokość	dotacji	–	53	tys.	zł,	
minimalna	wartość	kosztów	kwalifikowanych	
przedsięwzięcia – 7 tys. zł.

Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie 
więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych 
ale nie mniej niż 2% rocznie.

Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
Możliwa	 karencja	 (zwłoka)	 w	 spłacie:	 nie	

dłużej niż do zakończenia realizacji przedsię-
wzięcia.

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 mie-
sięcy	 od	 daty	 zawarcia	 umowy	 o	 dofinanso-
wanie,	lecz	nie	później,	niż	do	30.06.2029	r.
Dofinansowaniu	 podlegają	 przedsięwzię-

cia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy 
przed	 dniem	 złożenia	 wniosku	 o	 dofinanso-
wywanie.

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończo-
ne	przed	dniem	złożenia	wniosku	o	dofinan-
sowanie;	 data	 zakończenia	 realizacji	 będzie	
potwierdzona w protokole końcowym.

Więcej informacji można uzyskać kontaktu-
jąc	się:
•	 z	Wojewódzkim	Funduszem	Ochrony	

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w	Kielcach,	tel.	41	366-15-12,	

 e-mail: biuro@wfos.com.pl 
•	 z	Urzędem	Gminy	w	Klimontowie,	
	 tel.	15	866	11	00,	866	10	06,	
 e-mail: klimontow@klimontow.pl
•	 przeglądając	strony	internetowe:	
 www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
 www.wfos.com.pl.
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InWeStycJe koMunALne: 
•	 kontynuacja	programu	usuwania	materiałów	zawierających	azbest	

z terenu Gminy Klimontów – zadanie zrealizowane ze środków NFO-
ŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Kielcach – całkowita wartość: 
22	515,93	zł,	WFOŚiGW	w	Kielcach:	7	880.58	zł,	NFOŚiGW	w	Warsza-
wie:	11	257.96	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:	3	377.39	zł	–	zadanie	za-
kończono w czerwcu 2017 r.

•	 budowa	sieci	wodociągowej	w	miejscowościach:	Węgrce,	Nasławi-
ce,	Dziewków,	Ossolin,	Krobielice	–	inwestycja	sfinansowana	ze	środ-
ków	własnych,	całkowita	wartość:	444	796,28	zł,	 inwestycja	zakoń-
czona	w	sierpniu	2017	r.;

•	 zakup	drewnianej	altany	w	miejscowości	Pęchów	–	projekt	realizo-
wany w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r. 
ze środków Województwa Świętokrzyskiego – całkowita wartość:  
9	200,00	zł,	dotacja:	5	045,00	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:	4	155,00	zł	
– zadanie zakończono w październiku 2017 r. (zdjęcie na dole strony 
po lewej).

•	 „Dożynki	sołeckie	tradycją	kultywowaną	i	przekazywaną	z	pokolenia	
na	pokolenie”	–	projekt	realizowany	w	ramach	konkursu	Odnowa	Wsi	
Świętokrzyskiej na 2017 r. ze środków Województwa Świętokrzyskie-
go	–		całkowita	wartość:		5	000,00	zł,		dotacja:	3	500,00	zł,	wkład	Gminy	
Klimontów:		2	000,00	zł	–	zadanie	zakończono	w	październiku	2017	r.;

•	 „Pracownia	edukacji	ekologiczno-przyrodniczej	w	szkole	podstawo-
wej	w	Gminie	Klimontów”	–		zadanie	realizowane	ze	środków	WFO-
ŚiGW	w	Kielcach,	całkowita	wartość:		21	259,00	zł,	dotacja	WFOŚiGW	
w	Kielcach:	17	007,20	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:		4		251,80	zł	–	zada-
nie	zakończono	w	listopadzie	2017	r.;

•	 „Świadczenie	usługi	dostępu	do	Internetu	dla	120	gospodarstw	do-
mowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organiza-
cyjnych	Gminy	Klimontów”	–	celem	utrzymania	 trwałości	projektu	
pn.	 „Dostęp	do	 Internetu	szansą	na	 rozwój	Gminy	Klimontów”,	 re-
alizowanego przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działa-
nia	8.3	.	„Przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu	–	eInclusion”	osi	
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie inno-
wacyjności	gospodarki”	Programu	Operacyjnego	Innowacyjna	Go-
spodarka	2007-2013	–	całkowita	wartość:	56	587,38	zł;

•	 zakup	wyposażenia	gabinetu	profilaktyki	zdrowotnej	–	zadanie	re-
alizowane	ze	środków	Wojewody	Świętokrzyskiego,	całkowita	war-
tość:	4	390,00	zł,	dotacja:	4	390,00	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:		0,00	zł	
–	zadanie	zakończono	w	grudniu	2017	r.;

•	 uzupełniono	40	lamp	za	kwotę	85	682,00	zł;

•	 opracowanie	projektu	oświetlenia	za	kwotę	9	963,00	zł;

•	 opracowano	projekt	modernizacji	oczyszczalni	ścieków	w	Klimonto-
wie	i	miejsc	poboru	wody	dla	potrzeb	wodociągu	w	Górkach	za	kwo-
tę	9	993,75	zł;

•	 budowa	 i	zagospodarowanie	ujęcia	wody	w	miejscowości	Grabina	
za	kwotę	4		339,18	zł

•	 dotacja	 celowa	 przekazana	 dla	 powiatu	 na	 realizację	 zadania	 pn.	
„Przebudowa	 powiatowej	 nr	 0781T	 w	 miejscowości	 Olbierzowice	
o	wartości	64	994,43	zł;

•	 dotacja	 celowa	 przekazana	 dla	 powiatuna	 realizację	 zadania	 pn.	
„Stabilizacja	osuwiska	wraz	z	odbudową	drogi	powiatowej	nr	0781T	
w	miejscowości	Ułanowice”	o	wartości	93	750,04	zł	 (zdjęcie na dole 
strony po prawej);

•	 dotacja	 celowa	 przekazana	 dla	 powiatu	 na	 realizację	 zadania	
pn.	 	 „Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 0796T	 Goźlice	 –	 Przybysła-
wice	 w	miejscowościach	 Ossolin,	 Dziewków	 od	 km	 3+547	 do	 km		
5+347”o	wartości	95	570,26	zł.

MoGIły WoJenne, kAPLIczkI 
I Przydrożne fIGurkI:
Łączna	 kwota	 poniesionych	 wydatków	 w	 2017	 roku	 wynosiła:	

19	930,00	złotych,	z		czego	15	000,00	zł	to	koszty	poniesione	z	dotacji	
otrzymanej	z	Urzędu	Wojewódzkiego,	zaś	z	budżetu	gminy	przezna-
czono	środki	w	kwocie	4	930,00	zł.		

Środki zostały przeznaczone na:

•	 wyremontowanie	 2	 mogił	 w	 Goźlicach:	 grób	 nieznanego	 żołnie-
rza,	mogiła	wojskowa	na	cmentarzu	oraz	pomnika	w	Klimontowie	
w	kwocie	14		710,00	zł;

•	 zakup	kwiatów,	prace	porządkowe	na	pomnikach,	kwaterach,	mogi-
łach	i	cmentarzach	wojennych,	zakup	wiązanek	i	zniczy	oraz	koszty	
związane	z	obchodami	rocznic	za	kwotę	5	220,00	zł.

inwestycje – ROK 2017

Nowa altana w Pęchowie. Stabilizacja osuwiska w Ułanowicach.
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Otrzymane samochody:
•	 Mercedes	Sprinter,		rok	prod.	2006	–	dla	jednostki	OSP	Byszów,	po-

zyskany ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
i	Transportu	Sanitarnego	w	Kielcach;

•	 Mercedes	Sprinter,		rok	prod.	2007	–	dla	jednostki	OSP	Pokrzywian-
ka,	pozyskany	ze	Świętokrzyskiego	Centrum	Ratownictwa	Medycz-
nego	i	Transportu	Sanitarnego	w	Kielcach;

•	 Volkswagen	Transporter,	rok	prod.	2001	–	dla	jednostki	OSP	Konary,	
pozyskany z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

oSP krobielice
	•	 Jednostka	OSP	Krobielice	zrealizowała	zadanie	 	pn:	 „Dofinansowa-

nie remontu strażnicy oraz zakupu sprzętu i umundurowania stra-
żackiego	dla	 jednostki	OSP	Krobielice”.	Gmina	Klimontów	udzieliła	
dotacji	na	kwotę	5	100,00	zł.	Jednostka	pozyskała	środki	z	Krajowe-
go Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz Funduszu Ubezpieczeń 
na	kwotę	46	566,78	zł.		Dzięki	takim	środkom	udało	się	wykonać	re-
mont	garażu,	wymienić	bramę	garażową,	zakupić	 łódź	 ratowniczą	
wraz	z	przyczepą	TYP	750J,	buty	specjalne	i	latarkę	do	hełmu.

•	 Wójt	Gminy	Marek	Goździewski	przeznaczył	środki	finansowe	do	re-
mont	garażu	jednostki	OSP	Krobielice	2	082,44	zł.	W	ramach	remon-
tu	wykonano	położenie	płytek	na	ścianach	i	posadzce,	montaż	krat	
okiennych,	wymiana	oświetlenia.	

•	 Wykonano	remont	wjazdu	do	remizy	oraz	montaż	barierek	i	bramy	
garażowej. Jednostka OSP Krobielice specjalizuje się między innymi 
w	ratownictwie	wodnym,		nowo	zakupiony	sprzęt			łódź	ratownicza	
wraz	 z	 przyczepą	pozwolą	 na	 bardziej	 profesjonalną	pomoc	pod-
czas akcji ratowniczych na wodach.

oSP klimontów
•	 Gmina	Klimontów	udzieliła	dotacji	dla	jednostki	OSP	Klimontów	
w	kwocie	5	000,00	zł	pn.	 „Dofinansowanie	do	 remontu	posadz-
ki	w	garażach	OSP	Klimontów”.		Jednostka	OSP	Klimontów	pozy-
skała na to zadanie z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze-
go	dotację	w	kwocie	15	000,00	zł.	W	ramach	tego	zadania	został	
wykonany remont posadzki stanowisk garażowych w remizie OSP 
Klimontów	związanych	z	realizacją	zapewnienia	gotowości	ope-
racyjnej.

•	 Jednostka	OSP	Klimontów	zrealizowała	w	ramach		Funduszu	So-
łeckiego  zakup materiałów do remontu pomieszczeń szatni dla 
strażaków	w	kwocie	2	532,73	zł.

•	 Wójt	 Gminy	 Marek	 Goździewski	 	 dofinansował	 	 remont	 szatni	
w	kwocie	599,70	zł	oraz	zakup	drzwi		za	648,00	zł.	

•	 Kolejne	zadanie	zrealizowane	w	ramach	Funduszu	Sołeckiego	to	
zakup	mundurów		na	kwotę	2	498,13	zł.	Na	umundurowanie	stra-
żaków	OSP	Klimontów,	Wójt	Gminy	wydatkował	kwotę	878,95	zł.	

oSP zakrzów
•	 Jednostka	 OSP	 Zakrzów	 zrealizowała	 zadanie	 pn:	 „Przygoto-

wanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ra-
towniczo	 –	 gaśniczych”.	 Udział	 finansowy	 w	 zadaniu:	 	 środki	
Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych	 i	Administracji	 	 –	 	 6	686,33	
zł,	środki	Gminy	Klimontów	–	 	668,60	zł.	 	W	ramach	tego	zada-
nia	zakupiono	następujący	sprzęt:	 	pilarkę	Stihl	MS251,	ubranie	
specjalne	UPS,	zestaw	ratownictwa	medycznego	R1.	Zakupiony	
sprzęt pozwoli na podniesienie gotowości operacyjnej jedno-
stek z terenu gminy.

inweStycJe nA rzecz OchOtniczych StrAży POżArnych:

W rAMAch funduSzu SołeckIeGo:
•	 wyremontowano	ujęcia	wody	w	miejscowościach	Beradz,	Górki,	Za-
krzów,	Konary,	Kępie,	Pęchowiec	i	Kroblice	za	kwotę	6	164,90	zł;

•	 wybudowano	 ujęcie	 wody	 w	 miejscowości	 Nawodzice	 za	 kwotę	
6	602,90	zł;

•	 w	trakcie	realizacji	budowa	ujęcia	wody	w	miejscowości	Pokrzywian-
ka	za	kwotę	4	769,23	zł;

•	 wybudowano	 ujęcie	 wody	 w	 miejscowości	 Rybnica	 za	 kwotę	
4	371,31	zł	(na zdjęciu po prawej);

•	 wybudowano	ujęcie	 	wody	w	miejscowości	Węgrce	Szlacheckie	za	
kwotę	4	966,07	zł;

•	 wybudowano	ujęcie	wody	w	Zakrzowie	za	kwotę	8	323,93	zł;
•	 wyremontowano	 drogi	 gminne:	 równanie	 kamienia	 na	 drogach	
i	 placach,	 profilowanie	 dróg,	 kopanie	 rowów,	 remont	 przepustów	
przy	 drogach	 gminnych,	 równanie	 i	 profilowanie	 dróg	 gminnych,	
opracowania	dokumentacji	–	za	kwotę	125	035,32	zł;

•	 odmulanie	i	oczyszczanie	rowów	przy	drogach	gminnych	za	kwotę	
134	670,70	zł;

•	 zakupiono	(wraz	z	montażem)	wiaty	przystankowe	dla	miejscowo-
ści:	Adamczowice	–	za	4	177,00	zł,	Beradz	–	za	3	000,00	zł,	Borek	Kli-
montowski–	za	4	000,00	zł,	Konary	Kolonia	–	za	4	000,00	zł;

•	 zakup	altany	w	miejscowości	Śniekozy	za	kwotę	6	000,00	zł;
•	 opracowano	dokumentację	na	budowę	 świetlicy	wiejskiej	w	miej-
scowości	Pęchów	za	kwotę	12	300,00	zł;

•	 realizacja	zadania	„Budowa	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowości	Szy-
manowice	Dolne”		za	kwotę	10	502,30	zł;

•	 zakupiono	kontenery	na	świetlice	wiejskie	dla	miejscowości:	Dziew-
ków	–	za	10	000,00	zł,	Kroblice	Pęchowskie	–	za	12	000,00	zł,	Przyby-
sławice	–	za	12	000,00	zł;

•	 zakupiono	huśtawki	na	plac	zabaw	w	Goźlicach	za	kwotę	7	487,99	zł;
•	 wyremontowano	figurkę	w	Konarach	za	kwotę	2	071,00	zł;
•	 wykonano	metalowe	ogrodzenia	dookoła	figurki	w	Konarach;
•	 wykonano	altanę	z	drewna	sosnowego	w	Śniekozach;
•	 naprawiono	dach	w	starej	szkole	w	Olbierzowicach. Ujęcie wody w miejscowości Rybnica.
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inwestycje drogowe – rok 2017

Lp. Nazwa
Długość 
odcinka 

[m]
Dotacja Udział gminy Wartość ogółem

1.

Przebudowa dróg w ramach PROW cz. I w tym:

 639 986,00 zł     365 809,19 zł     1 005 795,19 zł    

przebudowa drogi gminnej nr 331008T Krobielice-Ossolin 2 000

przebudowa drogi gminnej Pęchów-Boisko nr ewid. dz. 225/2 450

przebudowa drogi gminnej nr 331023T Olbierzowice przez wieś 810

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Goźlice nr ewid. dz. 305, 306 375

przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 520, 521 709,55

2.

Przebudowa dróg w ramach PROW cz. II w tym:

 355 024,00 zł     202 938,68 zł  557 962,68 zł    

przebudowa drogi gminnej Zakrzów-Kolonia Grabina 650

przebudowa drogi gminnej Pęchów-Węgorzyn-Beradz 590

przebudowa drogi gminnej Przybysławice-Adamczowice 740

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Byszów 140

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pęchów 1 77,58

przebudowa drogi gminnej nr 331020T Szymanowice Dolne – 217,23

przebudowa drogi gminnej w m. Węgrce Szlacheckie 2 36,68

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Beradz nr ewid. dz. 519, 449 140

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Beradz nr ewid. dz. 530 100

przebudowa drogi wewnętrznej  w m. Beradz nr ewid. dz. 584 60

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wieś nr ewid. dz. 189 140

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nawodzice nr ewid. dz. 1518 100

3.

Przebudowa dróg w ramach PROW cz. III w tym:

 111 526,00 zł     63 748,87 zł     175 274,87 zł    

przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zakrzów nr ewid. dz. 225, 329/1 223,45

przebudowa drogi wewnętrz w m. Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 90

przebudowa drogi wewnętrz w m. Konary nr ewid. dz. 228/1, 225 150

przebudowa drogi wewnętrz w m. Beradz nr ewid. dz. 113 65

przebudowa drogi wewnętrz w m. Nawodzice nr ewid. dz. 228 40

przebudowa drogi wewnętrz w m. Nawodzice nr ewid. dz. 529 80

przebudowa drogi wewnętrz w m. Nawodzice nr ewid. dz. 216 100

przebudowa drogi wewnętrz w m. Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 160

4.  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zakrzów - Gilówka II 330  20 000,00 zł     52 699,15 zł     72 699,15 zł    

5. Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019 196  52 765,00 zł  52 824,60 zł  105 589,60 zł    

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 370  21 000,00 zł     50 852,91zł  71 852,91 zł    

7. Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348 348  87 888,00 zł     79 122,14 zł     167 010,14 zł    

8. Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720 720  170 730,52 zł     46 512,28 zł  217 242,80 zł    

9. Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 1+031 256  130 551,00 zł     37 896,52 zł     168 447,52 zł    

10. Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do 
km 0+025 10  126 655,00 zł     135 620,23 zł     262 275,23 zł    

11. Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 1 540  408 323,00 zł     112 489,76 zł     520 812,76 zł    

12. Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 do 
km 1+620 305  148 722,00 zł     84 006,40 zł     232 728,40 zł    

13. Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 233 Konary-Konary Kolonia Rytówka od km 0+032 do 
km 0+779 747  127 345,00 zł  31 836,68 zł     159 181,68 zł    

14. Remont drogi gminnej 331001T Grabina-Kolonia Zakrzów od km 1+007 do km 1+787 780  111 030,00 zł     27 758,28 zł     138 788,28 zł    

15. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary 
nr ewid. dz. 366 od km 1+814 do km 2+064 250  55 247,00 zł     13 811,90 zł  69 058,90 zł    
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Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
2018/2019 Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski,	
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej elżbieta czaj-
kowska	oraz	Przewodnicząca		Rady	Rodziców	Agniesz-
ka Lipińska dokonali przecięcia wstęgi na okoliczność 
oddania do użytku boiska wielofunkcyjnego. 
Wybudowany	 obiekt	 wraz	 ze	 skocznią	 skoku	 w	 dal	

oraz	placem	zabaw	stanowią	trzeci	etap	zadania	inwe-
stycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury	 Sportowej	 –	 edycja	 2016,	 dofinansowa-
nego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w	kwocie	146	600,00	zł,	koszt	brutto	III	etapu	projektu	
to	311	062,63	zł.	

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wspo-
mniał	również	o	przystąpieniu	do	projektu	partnerskie-
go pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 
Świętokrzyskiego”	(e-Pracownie	WŚ),	RPO	WŚ	2014-2020	
Oś	Priorytetowa	7	–	Sprawne		Usługi	Publiczne,	Działa-
nie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
–	polegającego	na	doposażeniu	w	stanowiska	kompu-
terowe,	pracowni	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	przy	
ul. Szkolnej i Zysmana.

otwaRcIe noweGo boIska 

Na Orliku w Klimontowie uczniowie 
naszej szkoły wraz z rodzicami wzię-
li udział 9 września w Narodowym Dniu 
Sportu.	To	wyjątkowa	ogólnopolska	ak-
cja	 mająca	 na	 celu	 zachęceniu	 dzieci	
i dorosłych do aktywnego spędzania 
czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Zamiast leniuchować przy porannej 
kawie całe rodziny bawiły się wspól-
nie na klimontowskim orliku. Była 
wspólna	 rozgrzewka,	wyścigi	 rzędów,	
ćwiczenia	 kształtujące,	 gry	 i	 zaba-
wy,	 speed-ball,	małe	 gry,	 konkurencje	
sprawnościowe,	a	zwieńczeniem	zma-
gań był wielki mecz pomiędzy rodzi-
cami a dziećmi. 

Ambasadorem sportu na naszym 
obiekcie była siatkarka Ekstraligi Kobiet 
Siatkówki zawodniczka KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski Justyna Wojtowicz,	która	
wspólnie z naszymi nauczycielami pro-
wadziła	 całą	 imprezę	 czynnie	 biorąc	
udział w każdej konkurencji. 

W imprezach z okazji Narodowego 
Dnia Sportu wzięło udział 500 miejsco-
wości,	ale	w	każdym	z	16	województw	
tylko w jednej miejscowości gościł am-
basador sportu. Klimontów dzięki du-
żej aktywizacji sportowej dzieci i rodzi-
ców został wybrany jako reprezentant 
województwa świętokrzyskiego i dzię-
ki temu mógł przyjechać do nas znany 
sportowiec. 

Na zakończenie całej imprezy każdy 
uczestnik otrzymał bidon i piłkę. Orga-
nizatorem ogólnopolskiej imprezy byli: 
Wójt	 Gminy	 Klimontów,	 Dyrektor	 PSP	
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie oraz UKS Orlik Klimontów.

naRodowy dzIeŃ spoRtU
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Rokrocznie w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jar-
mark na św. Jacka.	W	 tym	 roku	 patronat	 nad	 imprezą	 objęli:	Agata 
Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek 
Województwa	Świętokrzyskiego.	Była	to	XXII	edycja	tej	 imprezy,	któ-
ra	z	roku	na	rok	cieszy	się	coraz	większą	popularnością	i	ściąga	więk-
szą	publiczność.

Pierwszego dnia – w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny	–	w	kościele	parafialnym	p.w.	św.	Józefa	ks.	proboszcz	henryk hen-
dzel	odprawił	uroczystą	Mszę	św.	dożynkową,	w	trakcie	której	zostały	
poświęcone	wieńce	uplecione	z	tegorocznych	zbóż,	kwiatów,	owoców	
i warzyw oraz kosze z darami. 

Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez Kapelę Klimontow-
ską	przeszedł	na	stadion	LKS	Klimontowianka.	Po	odśpiewaniu	przez	
zebranych hymnu państwowego Marek Goździewski – Wójt Gminy 
Klimontów	 powitał	 gości,	 wśród	 których	 znaleźli	 się	 m.in.	 posłowie	
na Sejm RP: kazimierz kotowski i Marek kwitek,	wicemarszałek	Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik,	doradca	Wojewody	
Świętokrzyskiego tomasz Staniek,	 starosta	 sandomierski	 Stanisław 
Masternak,	 radny	wojewódzki	Andrzej Swajda,	 radny	 powiatu	 san-
domierskiego krzysztof Szatan,	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Koprzywni-
ca Marek Jońca,	Sekretarz	Miasta	 i	Gminy	Koprzywnica	dorota kru-
szec–nowińska,	wójtowie	gmin:	Łoniów	–	Szymon kołacz,	Obrazów	
– krzysztof tworek,	Wilczyce	–	robert Paluch,	przewodniczący	Rady	
Gminy Wilczyce Adam krakowiak,	 kierownik	 Biura	 Powiatowego	
ARiMR Waldemar Maruszczak,	dyrektor	ODR	w	Sandomierzu	Piotr Li-
piński,	dyrektor	Krajowego	Ośrodka	Wsparcia	Rolnictwa	w	Kielcach	Ja-
cek toś,	zastępca	kierownika	biura	PROW	w	Kielcach	łukasz Skórski. 

W tym roku Starostami Dożynek zostali Maria Bryła z Nasławic oraz 
feliks Szafirowski z Zakrzowa. 

Pani Maria razem z mężem prowadzi gospodarstwo sadownicze 
o	powierzchni	14,34	ha	w	 tym	12,70	ha	położone	w	Gminie	Klimon-
tów	i	1,64	ha	położone	na	terenie	Gminy	Samborzec.	Państwo	Bryło-
wie	swoje	gospodarstwo,	które	nastawione	jest	na	produkcję	owoców	
prowadzą	od	24	lat.	Główną	uprawę	stanowią	jabłonie	reszta	to	czere-
śnie	i	wiśnie.	Wychowują	dwóch	synów	w	wieku	24	i	22	lata,	którzy	są	
studentami. 
Starosta	dożynek	pan	Feliks	wraz	z	żoną	 Iwoną	posiadają	4	hekta-

rowe	gospodarstwo	sadownicze,	w	którym	główne	uprawiają	drzewa	
owocowe:	 jabłonie	 i	wiśnie	oraz	porzeczki.	Państwo	Szafirowscy	wy-
chowują	dwóch	synów:	starszy	Łukasz	ma	14	lat,	młodszy	Bartosz	ma	
8 lat. Pan Feliks udziela się społecznie. Jest Prezesem Ochotniczej Stra-
ży	Pożarnej	w	Zakrzowie	oraz	wiceprezesem	Zarządu	Gminnego	ZOSP	
w Klimontowie. 

Po	 przedstawieniu	 Starostów	nastąpiła	 oracja	 chleba.	Wójt	 Gminy	
Klimontów Marek Goździewski zadeklarował się dzielić chleb pośród 
wszystkie sołectwa równo i sprawiedliwie. 

Kolejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożyn-
kowych,	które	wzięły	udział	w	konkursach	na	najpiękniejszy	wieniec	
dożynkowy i najlepsze tradycyjne ośpiewanie wieńca dożynkowego. 
W	tym	roku	wieńce	przygotowały	sołectwa:	Klimontów,	Góry	Pęchow-
skie,	Olbierzowice,	 Konary	 i	 Konary-Kolonia,	 Pokrzywianka,	 Zakrzów,	
Nawodzice,	Byszów,	Wilkowice,	Węgrce	Szlacheckie,	Borek	Klimontow-
ski	i	Byszówka,	Beradz,	Ułanowice.	
Tytuł	Sołtysa Roku 2018 otrzymał krzysztof Bernyś – sołtys sołec-

twa	Przybysławice.	W	nagrodę	dostał	od	Wójta	Gminy	 zegarek,	 któ-
rego sponsorem był p. Jerzy cukrowski (Spływy Kajakowe u Słodkiego 
J&K). Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Goździewski oraz za-
proszeni	goście,	a	wśród	nich:	Marek kwitek, kazimierz kotowski, Pa-
weł zalewski, tomasz Staniek, Andrzej Swajda, Marek Szczepanik, 
Piotr Lipiński i Stanisław Masternak. 
Po	 części	 oficjalnej	 Klimontowska Kapela poprowadziła korowód 

z	wieńcami	dożynkowymi	do	stoisk,	gdzie	panie	z	Kół	Gospodyń	Wiej-
skich częstowały własnoręcznie przygotowanymi potrawami i wypie-
kami oraz owocami. Podczas prezentacji wieńców oraz przemówień 
komisja	konkursowa	bacznie	oceniała	wieńce	pod	kątem	regulamino-
wych wytycznych. Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec poznali-
śmy	po	mszy	odpustowej	w	piątek	17	sierpnia.	

Od godziny 11:00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego uruchomiono punkt poboru krwi. W tym roku zebrano 
39	jednostek	tego	najcenniejszego	leku	co	dało	łącznie	16,850	litra	krwi.	
Zbiórka	krwi,	jest	prowadzona	każdego	roku	w	trakcie	Jarmarków.	

Od godziny 15:30 przy akompaniamencie kapel i śpiewaków ludo-
wych ziemi świętokrzyskiej: „Kapeli Klimontowskiej”	z	Klimontowa,	ka-
peli Ciekoty,	 kapeli	 z	Huty	Komorowskiej,	 „Sidus” z Połańca odbywa-
ła się Biesiada Klimontowska. Podczas Biesiady panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich	serwowały	nasze	tradycyjne	potrawy	regionalne,	m.in.	żurek	
wiejski,	chleb	ze	smalcem,	bigos,	pierogi,	oraz	wypieki	regionalne.	

Ok. godz. 17:00 na małej scenie odbył się quiz wiedzy o regionie 
świętokrzyskim z okazji 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Oso-
by,	które	prawidłowo	odpowiedziały	na	przygotowane	przez	organi-
zatora pytania otrzymały w nagrodę worek wypełniony artykułami 
spożywczymi o wartości 100 zł ufundowanymi przez p. cezarego Lu-
zaka (firma KAROCEZA).	
Gwiazdą	wieczoru	był	zespół	Kindżał. Pierwszy dzień zakończyła za-

bawa ludowa z zespołem Fire Play,	która	została	sfinansowana	przez	p.	
Piotra Stępnia (firma Dachy Stępień w Goźlicach).

jarmark na św. Jacka – dzień pierwszy
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drugi dzień Jarmarku na św. Jacka	–	czwartek,	16	sierpnia	–	rozpo-
czął	się	od	meczu	piłki	nożnej	rocznika	2008	Orlik Klimontowianka Kli-
montów – KS Siarka Tarnobrzeg,	który	zakończył	się	wynikiem	13:2	dla	
Orlika Klimontowianki. 
O	godz.	16:00	został	rozegrany	Turniej 4 Drużyn w Piłce Nożnej o  pu-

char Wójta Gminy Klimontów pomiędzy drużynami OLDBOYS Klimon-
towianka Klimontów, AKS Busko-Zdrój, Alit Ożarów, Strzelec Dąbrowica. 
Triumfował	Strzelec Dąbrowica,	drugie	miejsce	zajął	Alit Ożarów,	trzecie	
Oldboys Klimontowianka,	a	czwarte	AKS Busko-Zdrój. 

Fani muzyki rokowej od godz. 18:15 mogli posłuchać i pobawić się 
przy muzyce zespołu Metronom. Grupa powstała w roku 2014 z ini-
cjatywy tomasza Wajdy i rafala chruścickiego. Następnie dla fanów 
kabaretu	wystąpił	kabaret	OT.TO,	który	jest	jedynym	z	polskich	kaba-

jarmark na św. Jacka – dzień drugi

retów	cenionym	jest	za	swoją	muzykalność	i	bezpośredni	kontakt	z	wi-
dzami. Najbardziej znane piosenki kabaretu OT.TO to: Zasmażka, Waka-
cje, Droga Pani Sąsiadko, To już lato, Stirlitz i Kloss. 

Odbył się również konkurs Miss Jarmarku. O tytuł miss rywalizowa-
ło 9 kandydatek. Wszystkie dziewczyny mogły liczyć na fachowy ma-
kijaż,	o	który	zadbały	specjalistki	z	Salonu Fryzjerskiego i Gabinetu Ko-
smetycznego „Exclusive” z Klimontowa. Dziewczyny zostały poddane 
zadaniom,	 które	pomogły	 jury	w	dokonaniu	wyboru	Miss	 Jarmarku,	
którą	została	Magdalena Juda. I Vicemiss została Julia darowska,	Miss 
Exclusive – natalia Pyszczek,	Miss Publiczności – Anna Pustuła. 
Po	wyborach	 na	 scenie	wystąpiła	 gwiazda	wieczoru	 zespół	 ELEK-

TRYCZNE GITARY. Zabawę publiczność zakończyła dyskotek z DJ’em 
pod gołym niebem. 
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ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jacka,	który	rozpoczął	
się od uroczystej Mszy św. odpustowej w kościele p.w. św. Jacka. We 
mszy św. uczestniczyli władze gminy Klimontów w osobach Wójta 
Gminy i Zastępcy Gminy Klimontów. 
Po	mszy	św.	przy	figurze	św.	Jacka	obok	klasztoru	Wójt	Gminy	Kli-

montów wręczył dyplomy i nagrody w konkursie na Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie: edyta Lesiak-nawrocka – dyrek-
tor	GBP	w	Klimontowie,	Maria Sokal – pracownik Starostwa Powiato-
wego w Sandomierzu i tomasz Staszewski	–	artysta	plastyk,	przyznało	
pierwsze	miejsce	dla	wieńca	z	sołectwa	Nawodzice,	który	reprezento-
wał gminę na Dożynkach Powiatowych w Dwikozach. Jak stwierdziło 
jury „wszystkie wieńce dożynkowe nawiązywały do tradycji dożynkowych 
– ludowych, wykonane były ze zbóż, kwiatów, owoców, ziół, charakteryzo-
wały się: precyzją wykonania, piękną i staranną formą, bujnością dekora-
cyjną i znakomitymi walorami estetycznymi, oryginalną kompozycję”. 

O godz. 15:00 w klasztorze podominikańskim w Klimontowie odbył 
się koncert muzyki poważnej pn. „Perły Muzyki Klasycznej” w wykonaniu 
muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Następnie	 został	 przeprowadzony	 cykl	 pokazów,	 prezentacji	 i	 za-

baw z nagrodami dla dzieci. Prezentację pn. „Polskie Drogi do Niepod-
ległości na przestrzeni wieków” prowadziło Rycerstwo Zamku Szydłów. 
Rycerze	oddali	salwę	artyleryjską	dla	uczczenia	100	rocznicy	Niepod-
ległości,	a	Wójt	Gminy	Klimontów	Marek	Goździewski	uwolnił	w	niebo	
100 biało-czerwonych balonów. 

Strażacy z Jednostki OSP Klimontów pokazywali i uczyli dzieci m.in. 
jak gasić powstały pożar. W dalszej części dzieciaki uczestniczyły w za-
bawach i konkursach. Zwieńczeniem bloku artystycznego dla dzieci 
był program artystyczny pn. „100- lecie Niepodległości, humoru i zaba-
wy” w wykonaniu Macieja Gąsiorka	z	programu	TVP	Budzik. 

O godzinie 18:45 odbyły się prezentacje artystyczne Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klimontowie w wykonaniu zespołów tanecznych 
„Gest” oraz Gminnego Studio Piosenki i Muzyki.
Gwiazdą	ostatniego	dnia	Jarmarku na św. Jacka był zespół „ENEJ”. 

Na	scenie	usłyszeliśmy	znane	 i	 lubiane	przeboje,	 takie	 jak:	Skrzydlate 
ręce,  Kamień z napisem love, Tak smakuje życie. O godzinie 21:15 słucha-
liśmy zespołu „Sidus”. 

Jak co roku Jarmark na św. Jacka kończy się pokazem sztucznych 
ogni.	Tym	razem	również	ich	nie	zabrakło.	Przepiękne	fajerwerki	przez	
ok. 10 minut cieszyły oczy zgromadzonych. Po pokazie fajerwerków na 
scenie pojawił się zespół „TABU”.	Trzydniową	imprezę	publiczność	za-
kończyła	zabawą	taneczną	z	DJ. 

*   *   *
Patronat medialny nad jarmarkiem objęli: TVP Kielce, Głos Klimonto-

wa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, Extra Korso, Radio Kielce i Radio 
Leliwa. Sponsorami tegorocznej imprezy byli: czesław Szczuk (Wod-
Gaz Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych w Solcu-Zdroju),	Longin 
Bokwa (Kopalnie Dolomitu S.A Sandomierz oraz PBI GRUPA PBI),	Pauli-
na i Paweł olesiowie (sklep Groszek Klimontów),	łukasz Sarzyński (Au-
to–Serwis Jurkowice),	Joanna kordyka i Anna curyło (Salon Fryzjerski 
i Gabinet Kosmetyczny EXCLUSIVE Klimontów),	 Monika Gierada-tito-
ni (florystyka ślubna i okolicznościowa, projektowanie i rekreacja ogro-
dów, „Zielone Atelier” – Pęchów),	Janusz Stasiak (prezes Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Sandomierska – Łoniów),	Marian Adamczyk („ADMA” 
– Zakład Remontowo-Budowlany Staszów),	renata zięba (Fines Klimon-
tów),	cezary Luzak (P.P.H.U Karoceza Konary),	Piotr Stępień (Usługi De-
karskie F.H.U Dachy – Goźlice),	Paweł Sulicki (Instalacje elektryczne i po-
miary ELEKTRO-INSTAL – Sokolniki),	dariusz kubik (Dom Weselny „Darjo” 
– Górki),	łukasz rębacz (PPHU REM-BUD TARTAK DACHY),	tomasz da-
rowski (POLBUD – Kłoda, Rytwiany),	Jerzy cukrowski (Spływy Kajakowe 
u Słodkiego J&K – Nasławice),	Paweł kubik (sklep komputerowy MATRIX 
Klimontów),	dorota i Andrzej Goździewscy (F.H.U KON-KAR Tenczyno-
pol),	Beata i Piotr Sudy (Restauracja i Pensjonat „Cykada” Pęchów),	Jaro-
sław Paczkowski (Dwór na Wichrowym Wzgórzu Przybysławice),	krzysz-
tof czerwiec (Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju)	i	Grażyna 
kaczmarczyk (oddział Klimontów),	 Andrzej zięba  (Z.U.P.H ANDPOL 
Ułanowice),	Wojciech Szwarc (Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyj-
ne Tawo-bis Tarnobrzeg),	krzysztof kępa (Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów sp. z o.o.).

jarmark na św. Jacka – dzień trzeci
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W 79 rocznicę 
sowieckiej napaści na 
Rzeczpospolitą Polską 
Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski 
złożył 17 września 
wiązanki kwiatów 
i zapalił znicze pod 
pomnikami w Parku 
Katyńskim w Byszowie.

pamiętamy!

W roku Jubileuszowym 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości odbył 
się 27 września w Parku Katyńskim w Byszo-
wie piknik patriotyczno–historyczny zorga-
nizowany	przez	 Kółko	 Rolnicze	w	Konarach,	
w ramach projektu „W Gminie Klimontów 
dużo radości, bo świętujemy 100 lat wolności 
– piknik historyczno–patriotyczny”,	dofinan-
sowany ze środków programu „Działaj Lokal-
nie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści,	 realizowanego	przez	Akademię	Rozwoju	
Filantropi w Polsce za pośrednictwem Ośrod-
ka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczo-
ści Rolnej w Sandomierzu. 

Piknik poprzedziła uroczysta msza św. w ko-
ściele pw. św. Józefa w Klimontowie odpra-
wiona przez ks. kanonika henryka hendzela. 
Następnie uczestnicy pojechali do Parku Ka-
tyńskiego	w	Byszowie,	gdzie	odbył	się	piknik	
historyczno–patriotyczny. 

Wszystkich gości przywitał Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski,	przypominając	
że	to	szczególne	miejsce,	o	które	trzeba	dbać	
i o którym należy pamiętać. 

Ogromnym wydarzeniem dla młodych 
uczestników,	 uczniów	 klimontowskiej	 szko-
ły podstawowej była możliwość przedstawie-
nia drogi odradzania się państwa polskiego. 
W przygotowanym montażu słowno-muzycz-
nym uczniowie przedstawili proces docho-
dzenia Polski do niepodległości. Były wspo-
mnienia	z	powstań	i	trudnej	walki,	jaką	toczyli	
ówcześni	mieszkańcy	i	żołnierze,	z	nadzieją	na	
odrodzenie się państwa polskiego. 
Przy	 Pomniku	 Ofiar	 Katyńskich	 i	 Pomniku	

Ofiar	 Katastrofy	 Smoleńskiej	 przedstawicie-
le	 lokalnego	 samorządu	 i	 placówek	oświato-
wych	uroczyście	złożyli	wiązanki	i	kwiaty.	

Dodatkowym elementem pikniku była wy-
stawa	pod	nazwą	„Bitwa pod Konarami drogą 
ku niepodległości”,	 którą	 do	 końca	 listopada	
będzie	można	oglądać	w	Gminnej	Bibliotece	
Publicznej w Klimontowie. 
W	 nawiązaniu	 do	 100	 rocznicy	 odzyska-

nia przez Polskę Niepodległości można było 
wstąpić	do	plenerowej	pracowni	kotylionów,	
w	której	każdy	uczestnik	pikniku	z	pomocą	p.	
zofii dziorek z Nawodzic mógł zrobić kotylion 
z	 biało-czerwonej	 wstążki.	 Kotyliony	 szybko	
stały się dodatkiem na ubiorach uczestników. 
Podsumowaniem	pikniku	była	 gorąca	gro-

chówka i grillowane kiełbaski.
Aby mógł odbyć się piknik w sierpniu i wrze-

śniu w parku Katyński przeprowadzono sze-
reg	 prac	 porządkowych.	 Wykarczowano	 te-
ren,	odnowiono	ławki,	stacje	drogi	krzyżowej	
i tabliczki przy dębach.

Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu

Gmina	Łoniów

piknik historyczno-patriotyczny
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InWeStycJe koMunALne: 
•	 kontynuacja	programu	usuwania	materiałów	zawierających	azbest	

z terenu Gminy Klimontów – zadanie realizowane ze środków NFO-
ŚiGW w Warszawie oraz  WFOŚiGW w Kielcach – całkowita wartość: 
27	191,86	zł,	WFOŚiGW	w	Kielcach:	9	135,50	zł,	NFOŚiGW	w	Warsza-
wie:	13	050,72	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:		5	005,64	zł	–	zadanie	za-
kończono	w	październiku		2016	r.;

•	 zrealizowano	zadanie	pn.	„Budowa	sieci	wodociągowej	w	miejsco-
wości	Węgrce,	Nasławice,	Dziewków,	Ossolin	i	Krobielice”	za	kwotę	
369	000,00	zł;

•	 opracowano	projekt	rozbudowy	sieci	wodociągowej	w	miejscowo-
ściach	Szymanowice	Dolne	i	Klimontów	za	kwotę	3	805,88	zł;

•	 realizacja	zadania	pn.	 „Rozbudowa	sieci	wodociągowej	w	miejsco-
wości	Byszów”	za	kwotę	22	220,77	zł;

•	 wybudowano	punkt	poboru	wody	w	miejscowości	Klimontów	za	
kwotę	14	644,77	zł;

•	 wykonano	ujęcie	wody	w	miejscowości	 Kroblice	 Pęchowskie	 za	
kwotę	9	306,84	zł;

•	 zakupiono	tablicę	interaktywną	przez	Publiczna	Szkołę	Podstawową	
w	Klimontowie	za	kwotę	4	000,00	zł;

•	 wkonano	zadanie	pn.	„Rozbudowa	polegająca	na	dobudowie	klatki	
schodowej i  przebudowie pomieszczeń w budynku Szkoły Podsta-
wowej	w	Nawodzicach”	za	kwotę	142	422,60	zł;

•	 „Świadczenie	usługi	dostępu	do	Internetu	dla	120	gospodarstw	do-
mowych na terenie Gminy Klimontów oraz 3 jednostek organiza-
cyjnych	 Gminy	 Klimontów”,	 celem	 utrzymania	 trwałości	 projektu	
pn.	 „Dostęp	do	 Internetu	szansą	na	 rozwój	Gminy	Klimontów”,	 re-
alizowanego przez Gminę Klimontów ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działa-
nia	8.3.	„Przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu	–	eInclusion”	osi	
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie inno-
wacyjności	gospodarki”	Programu	Operacyjnego	Innowacyjna	Go-
spodarka	2007-2013	–	całkowita	wartość:	62	080,56	zł;	

•	 uzupełniono	oświetlenia	uliczne	na	terenie	Gminy	Klimontów	za	
kwotę	57	875,47	zł;		

•	 przeprowadzono		audyt	(ekspertyzę)	potrzeb	i	zakresu	modernizacji	
oczyszczalni	ścieków	w	Klimontowie	za	kwotę	9	471,00	zł;	

•	 dotacja	 celowa	przekazana	dla	 powiatu	na	 realizację	 zadania	pn.	 „Re-
mont	drogi	powiatowe	nr	0807	T	Borek	Klimontowski	–	 	Koprzywnica	
w	miejscowości	Borek	Klimontowski,	Zbigniewice	Wieś,	Niedźwice	od	km	
0+015	do	km	0+860,	Etap	I”	o	wartości	29	377,52	zł;

inwestycje gminne – ROK 2016
•	 dotacja	celowa	przekazana	dla	powiatu	na	realizację	zadania	pn.	„Prze-
budowa	drogi	powiatowej	nr	o796	T	Goźlice	–	Przybysławice	w	miej-
scowości	Przybysławice,	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	0848	T	Jur-
kowice	–	Nawodzice	w	miejscowości	Nawodzice,	Przebudowa	drogi	
powiatowej	nr	0725	T	Włostów	–	Goźlice	w	miejscowości	Goźlice,	Prze-
budowa	drogi	powiatowej	nr	0797	T	Pęchów	–	Usarzów	w	miejscowo-
ści	Pęchowiec		o	wartości	84	327,92	zł;

•	 uzupełniono	27	lamp	za	kwotę	42	125,97	zł;
•	 opracowanie	projektu	oświetlenia	za	kwotę	16	447,60	zł;
•	 zakupiono	 	wraz	z	montażem	wiatę	przystankową	w	miejscowości	
Byszówka	za	kwotę	3	813,00	zł,	w	miejscowości	Klimontów	za	kwotę	
4	428,00	zł	oraz	w	miejscowości	Olbierzowice	za	kwotę	3	567,00	zł.

MoGIły WoJenne, kAPLIczkI I Przydrożne fIGurkI:
W	2016	roku	zostały	wykonane	prace:
•	 zakupiono	 kwiaty	 i	 wykonano	 prace	 porządkowe	 na	 pomnikach,	
kwaterach,	mogiłach	i	cmentarzach	wojennych	za	kwotę:	5540,75	zł;

•	 zakupiono	wiązanki	i	znicze	oraz	pokryto	koszty	związane	z	obcho-
dami	rocznic	na	1024,50	zł;

•	 wyremontowano	ogrodzenie	cmentarza	legionistów	i	alejek	w	Gó-
rach	Pęchowskich	–	wartość	zlecenia	brutto	49	510,87	zł,	z	czego	do-
finansowanie	w	kwocie	40	000,00	zł	z	Rady	Ochrony	Pamięci	Walki	
i	Męczeństwa,	wkład	z	dotacji	z	Urzędu	Wojewódzkiego	w	kwocie	
9510,87	zł;

•	 odnowiono	pomnik	w	Olbierzowicach	przy	kościele	parafialnym;
•	 wykonano	zadaszenie	kapliczki	–	krzyża	w	miejscowości	Płaczkowice.	
W rAMAch funduSzu SołeckIeGo:
•	 wyremontowano	figurki	w	Płaczkowicach	(wykonano	daszek	nad	fi-
gurką)	 Nasławicach	 (oczyszczono	 figurę,	 zaimpregnowano	 impre-
gnatem,	ułożono	obrzeża	wokół	figury	łącznie	ze	schodami,	ułożo-
no	kostkę	betonową	wokół	figury	 łącznie	ze	 schodami,	wykonano	
ogrodzenie	wokół	figury	z	elementów	metalowych),	Beradzu(wyko-
nano	daszek	nad	figurką,	ułożono	kostkę	i	obrzeża	dookoła	figurki)	
i	Konarach(wykonano	zadaszenia	nad	figurką,	schody	ułożono	kost-
kę	i	obrzeża	dookoła	figurki)	za	kwotę	14	280,40	zł;

•	 położono	kostkę		pod	altanką	w	Wilkowicach;
•	 wykonano	elewację		budynku	Szkoły	w	Konarach;
•	 zamontowano	huśtawkę	z	daszkiem	przy	 remizie	w	Pokrzywiance	
i	częśćiowe	wyłożono	kostkę	i	obrzeża	pod	huśtawką;

•	 wyremontowano	ujęcia	wody	w	miejscowościach	Pokrzywianka,	Ko-
nary,	Przybysławice,	Szymanowice	Dolne,	Borek	Klimontowski,	Śnie-
kozy,	Nowa	Wieś,	Nawodzice	za	kwotę	28	014,46	zł;

Jednostka	OSP	Zakrzów	pozyskała	w	lipcu	2016	r.	samochód	pożarniczy	Renault	Mascott	TSA	60AA	(na zdjęciu poniżej).
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inwestycje drogowe – rok 2016

Lp. Nazwa

Dłu-
gość 

odcinka 
[m]

Dotacja Udział gminy Wartość ogółem

1. Przebudowa drogi gminnej nr 331002T Goźlice-Kozia Górka od km 0+535 do km 1+658 1 123  99 067,00 zł  49 468,05 zł     148 535,05 zł        

2. Remont drogi gminnej w m. Ossolin nr ewid. dz. 196, 197 od km 0+000 do km 0+440 440  43 737,00  zł  13 616,05 zł         57 353,05 zł        

3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. dz. 76, 88, 231 Pęchów-Adamczowice od km 0+565 do 
km 1+165 600  73 629,00 zł     23 322,68 zł         96 951,68 zł        

4. Remont drogi gminnej Borek Klimontowski-Rogacz nr ewid. dz. 75, 77, 208 od km 0+000 do 
km 1+030 1030  126 859,00 zł     46 593,82 zł         173 452,82 zł        

5. Przebudowa drogi gminnej Śniekozy przez wieś nr ewid. dz. 70 od km 0+000 do km 0+650 650  109 004,37 zł         38 395,76 zł     147 400,13 zł    

6. Przebudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 229, 71, 223 od km 1+173 do km 
1+688 515  66 000,00 zł         132 799,67 zł         198 799,67 zł        

7. Remont drogi gminnej nr 331005T Wilkowice przez wieś od km 0+769 do km 1+221 452  54 000,00 zł         60 068,23 zł         114 068,23 zł        

8. Remont drogi gminnej w m. Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 229, 221 od km 0+000 do km 
0+534 534  90 000,00  zł     83 403,43 zł         173 403,43 zł        

9. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Górki-Pęchów Kolonia Gać nr ewid. 
dz. 313 od km 0+000 do km 0+250 250  80 000,00 zł         24 488,50 zł         104 488,50 zł        

10. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice-Łany nr ewid. dz. 236, 
237 od km 0+858 do km 1+578 720  116 732,00 zł         29 184,23 zł     145 916,23 zł        

Przebudowana droga gminna Nawodzice – Rybnica

Przebudowana droga w miejscowości Pęchowiec
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W niedzielę 5 sierpnia w Nawodzicach odbyły się Dożynki Sołeckie 
współfinansowane	 z	 projektu	 „Dożynki sołeckie tradycją kultywowa-
ną i przekazywaną z pokolenia na pokolenie”	w	zakresie	kultury,	 sztu-
ki,	dóbr	kultury	i	dziedzictwa	narodowego	na	rok	2018	w	ramach	Pro-
gramu	Współpracy	Gminy	Klimontów	z	Organizacjami	Pozarządowymi	
oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	pożytku	publicz-
nego na 2018 r. 

Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem sprzed budyn-
ku świetlicy w Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny,	gdzie	została	odprawiona	uroczysta	Msza	święta	pod	przewodnic-
twem ks. kan. zbigniewa kurasa – miejscowego proboszcza. 

Po zakończonej Mszy barwny korowód – przy dźwiękach kapeli Mira 
i Weseli Akordeoniści	–	przeszedł	na	plac,	gdzie	kontynuowano	dalszą	
część uroczystości dożynkowych. 

Gospodarz dożynek – Radny Gminy Klimontów robert Orłowski – 
przywitał wszystkich gości. 

Starostowie Dożynek – pani iwona Olechowska i pan Anto-
ni Pawlik – tradycyjnie przekazali na ręce Wójta Gminy Klimontów 

dożynkI sołeckIe
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Janina Baran 
CZAS

W codziennych troskach swych,
i w zabieganiu dnia,
biegniemy tak, a coraz trudniej biec
i coraz krótszy czas ucieka nam.

Wszyscy biegniemy do swego celu,
gdy zegar życia daje nam czas.

Prosimy Panie Cię
by czas nie wstrzymał się,
by dalej biec, cieszyć się każdym dniem,
i każdą chwilą Twą Dziękować Ci.

Wszyscy biegniemy do swego celu,
gdy zegar życia daje nam czas.

Więc Dziękujemy Ci, Boże za wszystkie dni,
I daj nam czas, by poukładać to,
Co w nas tworzyło zło, gdy jeszcze czas.

Wszyscy biegniemy do swego celu,
gdy zegar stanie zatrzyma czas.

w nawodzIcach
Marka Goździewskiego	 chleb	upieczony	z	mąki	 	 zbóż	z	 tegorocz-
nych zbiorów. 
Następnie	kolejno	wstąpili:	Wójt	Gminy	Klimontów	Marek Goździew-

ski,	Radny	Sejmiku	Województwa	Świętokrzyskiego	Andrzej Swajda,	
Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu Piotr Lipiń-
ski oraz Radny Powiatu Sandomierskiego Leszek Galata. 
Po	przemówieniach,	prezentacji	gospodarzy	dożynek	i	ośpiewaniu	

wieńca dożynkowego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nawo-
dzicach	rozpoczęła	się	część	artystyczna.	Przed	publicznością	wystąpi-
li: grupa taneczna Whites Shadows	z	Nawodzic,	zespół	Sidus z Połańca 
oraz dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. Na-
stępnie przeprowadzono szereg zabaw konkursów dla dzieci. 

W tym roku Rolnikiem Nawodzic został Dariusz Smolarczyk,	 dla	
którego nagrodę ufundowali państwo Monika i Przemysław ziejowie 
z Klimontowa. 
Po	 zakończeniu	 części	 oficjalnej	 i	 artystycznej	 do	późnych	godzin	

nocnych trwała tradycyjna zabawa taneczna. Poczęstunek dla zapro-
szonych gości przygotowały członkinie KGW Nawodzice.
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inwestycje drogowe – rok 2015

Lp. Nazwa
Dług. 
odc.
[m]

Dotacja Udział gminy Wartość ogółem

1. Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 5 386 445 000,00 zł 462 417,27 zł 907 417,27 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 331031 Pęchów-Kolonia Gać od km 0+000 do km 0+830 830 92 943,00 zł 32 245,79 zł 125 188,79 zł

3. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś  od km 0+272 do km 0+670 398 44 581,00 zł 11 146,20 zł 55 727,20 zł

4. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331021 Szymano-
wice Dolne przez wieś na odcinku od km 0+208 do km 0+858 650 106 730,00 zł 27 643,04 zł 134 373,04 zł

5. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 331032 Pęchów-
Góry Pęchowskie-Beradz na odcinku od km 1+410 do km 2+200 i od km 2+557 do km 2+907 1 140 202 925,00 zł 71 100,37 zł 274 025,37 zł

6. Przebudowa drogi gminnej nr 331032 Pęchów – Góry Pęchowskie – Beradz na odcinku od km 
2+200 do km 2+557 i od km 2+907 do km 2+990 440 60 133,00 zł 22 556,64 zł 82 689,64 zł

7. Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice – Łany nr ewid. dz. 236, 
237 od km 0+050 do km 0+380 330 50 000,00 zł 21 210,24 zł 71 210,24 zł

8.
Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne – Nowa 
Wieś – Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od 
km 1+165 do km 1+779 

914 90 000,00 zł 80 334,21 zł 170 334,21 zł

9. Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne-Nowa Wieś-Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 
64, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595 60 0,00 zł 8 165,97 zł 8 165,97 zł

10. Przebudowa drogi gminnej nr 331040 Konary-Konary Kolonia-Zaoraniec od km 1+175 do 
km 1+504 i od km 2+196 do km 2+795 928 92 609,00 zł 39 768,15 zł 132 377,15 zł

11. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Olbierzowice nr ewid. dz. 340 od km 0+000 do km 0+400 400 44 850,00 zł 39 995,00 zł 84 845,00 zł

12. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś  od km 0+670 do km 1+490 820 89 722,00 zł 28 888,13 zł 118 610,13 zł

13. Odbudowa drogi gminnej Goźlice-Kurów nr ewid. dz. 136/2 od km 0+000 do km 0+570 570 69 498,00 zł 20 652,39 zł 90 150,39 zł

14. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nawodzice nr ewid. dz. 1566 od km 0+000 do km 0+344 344 42 544,00 zł 22 052,28 zł 64 596,28 zł

15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Pęchowskie nr ewid. dz. 60, 62 od km 0+000 do 
km 0+840 840 95 214,00 zł 43 702,67 zł 138 916,67 zł

16. Odbudowa drogi gminnej Rybnica-Nawodzice nr ewid. dz. 71, 223, 229 od km 0+214 do km 1+173 959 97 115,00 zł 31 950,25 zł 129 065,25 zł

17. Przebudowa drogi gminnej nr 331008 Krobielice-Ossolin od km 0+000 do km 0+350 350 41 914,00 zł 12 201,39 zł 54 115,39 zł

18. Przebudowa drogi gminnej Nawodzice „Pułanki” nr ewid. dz. 56, 1553 od km 0+344 do km 0+885 541 65 757,00 zł 28 384,99 zł 94 141,99 zł

19. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Grabina nr ewid. dz. 72 150 12 958,82 zł 12 958,82 zł 25 917,64 zł

Przebudowana droga gminna Krobielice – OssolinOdbudowana droga gminna Gożlice – Kurów

Odbudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Grabina
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

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

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY    601-760-862
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InWeStycJe koMunALne: 
•	 zakup	zestawu	asenizacyjnego	–	operacja	realizowana	ze		środków	EFR	na	rzecz	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	w	ramach	PROW	na	lata	2007-2013.	Całkowita	wartość:	223	000,00	zł,	
dofinansowanie:		135	975,00	zł,	dotacja	dla	ZGKiM	w	Klimontowie:	87	025,00	zł	–	inwestycję	
zakończono	w	maju	2015	r.;

•	 realizacja	programu	usuwania	materiałów	zawierających	azbest	 z	 terenu	Gminy	Klimon-
tów – zadanie zrealizowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz  WFOŚiGW w Kielcach 
–	całkowita	wartość:		27	151,36	zł,	dotacja	z	WFOŚiGW	w	Kielcach:	9	502,97	zł,	dotacja	z	NFO-
ŚiGW	w	Warszawie:	13	575,68	zł,	wkład	Gminy	Klimontów:	4	072,71	zł	–		zadanie	zakończo-
no	w	październiku	2015	r.;	

•	 „Dostęp	do	Internetu	szansą	na	rozwój	Gminy	Klimontów”	–	projekt	realizowany	w	ramach	dzia-
łania	środków	8.3.	„Przeciwdziałanie	wykluczeniu	cyfrowemu	–	eInclusion”	osi	priorytetowej	8.	
„Społeczeństwo	informacyjne	–	zwiększenie	innowacyjności	gospodarki”	Programu	Operacyj-
nego	Innowacyjna	Gospodarka	2007-2013	–	całkowita	wartość:	1	416	637,30	zł,	dofinansowanie:		
1	416	637,30	zł,	wkład	własny	Gminy:	0,00	zł	–	projekt	zakończono	w	grudniu	2015	r.

•	 uzupełniono	oświetlenia	uliczne	na	terenie	gminy	Klimontów	–	uzupełniono	19	 lamp	za	
kwotę	45	510,00	zł;

•	 opracowano	dokumentację	projektową	budowy	wodociągu	w	miejscowości	Adamczowi-
ce	i	Przybysławice	za	kwotę	63	983,98	zł;

•	 opracowano	dokumentację	projektową	budowy	wodociągu	w	miejscowości	Ułanowice	za	
kwotę	71	216,62	zł;

•	 realizacja	zadania	w	ramach	 funduszu	Sołeckiego	„Budowa	ujęcia	wody	w	miejscowości	
Kroblice	Pęchowskie”	za	kwotę	4	981,50	zł;

•	 dotacja	celowa	przekazana	dla	powiatu	na	realizację	zadania	pn.„Przebudowa	drogi	po-
wiatowej	nr	0777T	Świątniki	–	Byszów”	–	kwota:	20	023,80	zł;	

•	 dotacja	celowa	przekazana	dla	powiatu	na	realizację	zadania	pn.„Przebudowa	drogi	po-
wiatowej	nr	0714T	Pokrzywianka	–	Beradz”	–	kwota:	414	694,20	zł	;

•	 zakupiono	wraz	 z	montażem	wiaty	przystankowe	w	miejscowościach:	Zakrzów	 	 i	Grabi-
na	–	za	kwotę	5	000,00	zł	każda,	Przybysławice,	Płaczkowice,	Goźlice	i	Byszów	–	za	kwotę	
3	813,00	zł	każda;

•	 zakupiono	zjeżdżalnię	na	plac	zabaw	w	miejscowości	Goźlice	za	kwotę	5	798,99	zł;
•	 zakupiono	 zjeżdżalnię	 na	 plac	 zabaw	 w	 miejscowości	 Szymanowice	 Dolne	 za	 kwotę		
5	798,99	zł.

MoGIły WoJenne, kAPLIczkI I Przydrożne fIGurkI:
•	 w	 grudniu	 2014	 r.	 wykonano	 prace	 remontowo	 konserwacyjne	 na	mogile	 legionistów	
w	Beradzu;

•	 wyremontowano	mogiły	na	cmentarzu	parafialnym	w	Olbierzowicach;
•	 zakupiono	figurkę–duplikat	Madonny	Goźlickiej	do	kościoła	w	Goźlicach;
•	 ogrodzono	drewnianymi	elementami	cmentarze	w	Beradzu	I,	Beradzu	II,	odnowiono	i	ozna-
czono	nową	kwaterę	cmentarną	w	lesie	w	Beradzu	przy	Górach	Pęchowskich	wraz	z	wykona-
niem	furtki,	schodów	oraz	wykarczowaniem	terenu	i	postawieniem	drewnianych	krzyży;

•	 ogrodzono	cmentarze	Płaczkowice	I,	Płaczkowice	II	wraz	z	postawieniem	krzyży	na	mogiłach;
•	 oznakowano	kierunkowskazami	mogiły	wojskowe:	Płaczkowice	I,	Płaczkowice	II,	Beradz	I,	Be-
radz	II	i	Beradz	przy	Górach	Pęchowskich	w	lesie;

•	 wyremontowano	figurki	w	Płaczkowicach,	Ossolinie,	Pokrzywiance,	Byszowie		w	ramach	Fundu-
szu	Sołeckiego	za	kwotę	15	640,60	zł.

inwestycje gminne – ROK 2015

Odbudowana droga gminna w miejscowości Olbierzowice



Szanowni Rodzice,
Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego na od-

działach	położniczych	w	całej	Polsce	Instytut	Książki	roz-
poczyna	 nową	 odsłonę	 ogólnopolskiej	 kampanii	 „Mała 
książka – wielki człowiek”.	Wyjątkowe	Wyprawki Czytelni-
cze	otrzymają	nie	tylko	rodzice	nowo	narodzonych	dzieci	
w	szpitalach,	ale	także	trzylatki,	które	odwiedzą	biblioteki	
biorące	udział	w	akcji.

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”	 rozpoczął	 się	 we	 wrze-
śniu 2018 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek 
i	codziennego	czytania	z	dzieckiem.	Każdy	trzylatek,	który	przyjdzie	do	
biblioteki,	 otrzyma	w	 prezencie	Wyprawkę Czytelniczą,	 a	 w	 niej:	 książ-
kę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.	Za	każdą	wizy-
tę	 w	 bibliotece	 zakończoną	 wypożyczeniem	 minimum	 jednej	 książki	
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik	otrzyma	naklejkę,	a	po	zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdza-
jącym	jego	czytelnicze	zainteresowania.	

W Wyprawce	znajdą	coś	dla	siebie	także	rodzice.	„Książką połączeni, czy-
li o roli czytania w życiu dziecka”	to	broszura	informacyjna,		przypominają-
ca	o	korzyściach	wynikających	z	czytania	dzieciom	oraz	podpowiadająca,	
skąd	czerpać	nowe	inspiracje	czytelnicze.	Dzięki	akcji	dziecko	pozna	waż-
ne	miejsce	na	czytelniczej	mapie	dzieciństwa	(bibliotekę)	i	zostanie	peł-
noprawnym	uczestnikiem	życia	kulturalnego.	Badania	wykazują,	że	dzie-
ci	wychowywane	pośród	książek	są	bardziej	pewne	siebie,	mają	większy	
niż	rówieśnicy	zasób	słownictwa	i	dobrze	rozwiniętą	wyobraźnię.	Pożytki	
z	czytania	mają	także	konkretny	wymiar	materialny:	czytające	dzieci	osią-
gają	sukcesy	i	zarabiają	więcej	od	tych,	które	nie	czytają.
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z książką na start

sentymentaLna podRóż pRofesoRa
Ossolin odwiedził prof. Jerzy Mikułowski-

Pomorski,	wybitny	socjolog,	wieloletni	rektor	
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Profesor 
jest	prawnukiem	Jerzego	Ossolińskiego,	ostat-
niego z Ossolińskich właściciela Ossolina.

Jerzy	 Ossoliński	 pogrzebał	 szczytną	 ideę	
hrabiego Wiktora. Po śmierci Jadwigi ożenił się 
powtórnie,	z	nauczycielką	swej	córki	Teklą	So-
kołowską	 i	być	może	za	 jej	namową	sprzedał	
Ossolin,	rodzinie	Karskich	z	nieodległego	Wło-
stowa. Sam zmarł w Warszawie 19 maja 1912 
roku.	 Historyczna	majętność	w	 ręce	 Ossoliń-
skich nie powróciła już nigdy.

Gabriela i Stanisław Mikułowscy-Pomorscy  
mieli dwie córki i jednego syna – Władysława 
zwanego powszechnie  Maćkiem. Zmobilizowa-
ny	 latem	1939	roku	Władysław	„Maciek”	Miku-
łowski-Pomorski,	nigdy	nie	wrócił	już	do	domu.	
Jak	 się	 później	 okazało,	 został	 zamordowany	
przez NKWD w Charkowie. Na leszczkowskich 
włościach pozostała jego żona Barbara (1909-
1989)	 z	 dwuletnim	 wówczas	 synem,	 Jerzym.	
Barbara	Mikułowska-Pomorska,	matka	profeso-
ra	 Jerzego	 Mikułowskiego-Pomorskiego,	 była	
cioteczną	siostrą	premiera	Tadeusza	Mazowiec-
kiego. Rodzina spokrewniona jest także z byłym 
prezydentem Bronisławem Komorowskim. 

Gość z Krakowa odwiedził Kaplicę Betle-
jemską,	ruiny	zamku	oraz	Szkołę	Podstawową	
w	Ossolinie,	która	zbudowana	jest	częściowo	
na fundamentach starego spichlerza dwor-
skiego,	należącego	niegdyś	do	jego	dziadka.	

Poza Ossolinem profesor Mikułowski-Po-
morski	 gościł	 jeszcze	 w	 Goźlicach,	 gdzie	 ks.	
proboszcz Ryszard Sałek umożliwił mu obej-
rzenie	 świątyni	 parafialnej.	 Potem	 udał	 się	
na	 cmentarz,	 odwiedzić	 grób	 swoich	 dziad-
ków	(Jerzego	i	Jadwigi	Ossolińskich)	oraz		pra-
dziadków	(Feliksa	i	Walerii	Ossolińskich),	a	na-
stępnie	na	krótką	chwilę	do	Klimontowa.	

Rafał StaSzewSki

Nieodłącznym	elementem	czytania	dzieciom	w	wieku	przedszkol-
nym	jest	obecność	rodzica/opiekuna,	który	nie	tylko	wciela	się	w	książ-
kowych	bohaterów,	ale	staje	się	przewodnikiem	w	nowej	przygodzie	
przeżywanej	wspólnie	z	dzieckiem,	budując	tym	samym	relacje,	które	
z	całą	pewnością	zaowocują	w	przyszłości.

Wyprawki Czytelnicze dla trzylatków można odebrać w prawie 3 tys. 
bibliotek na terenie całej Polski. W ramach tegorocznej akcji planujemy 
rozdać około 100 tys. Wyprawek.
Więcej	 informacji	 oraz	 lista	 bibliotek	 biorących	 udział	w	 projekcie	

znajduje się na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina 

o	 korzyściach	 wynikających	 ze	 wspólnego,	 rodzinnego	 czytania	 już	
od	pierwszych	miesięcy	życia	dziecka.	Została	przygotowana	w	związ-
ku	z	ogólnopolską	akcją,	w	 ramach	której	młodzi	 rodzice	na	oddzia-
łach	położniczych	otrzymują	wyjątkowe	Wyprawki Czytelnicze:	książkę	
z wierszami dla dzieci najwybitniejszych polskich poetów oraz broszu-
rę	informacyjną	o	roli	czytania	w	rozwoju	młodego	człowieka.	W	2017	r.	
w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu rozdaliśmy 100 tys. 
Wyprawek Czytelniczych	w	360	szpitalach	w	całej	Polsce,	a	w	2018	r.	na	
nowo	narodzone	dzieci	czeka	aż	360	tys.	wyprawek.
Projekt	nawiązuje	do	kampanii	proczytelniczych	 realizowanych	na	

całym	świecie,	a	zapoczątkowanych	w	1992	r.	przez	brytyjską	funda-
cję BookTrust.
Projekt	jest	finansowany	ze	środków	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-

twa Narodowego.
Organizatorem jest Instytut Książki,	 Patronat	 Honorowy:	 Rzecznik	

Praw Dziecka Marek Michalak,	Partnerzy:	Polska Sekcja IBBY, Funda-
cja Metropolia Dzieci,	Patronat	Medialny:	Ryms, CzasDzieci.pl.

dło pod koniec XVIII wieku rodzinie Ledóchow-
skich. Wykupił go od nich hrabia Józef Kajetan 
Ossoliński,	 senator	 i	 jedna	 z	 najważniejszych	
postaci polskiej sceny politycznej doby Kró-
lestwa	 Kongresowego.	 Zasłynął	 on	 jako	 ko-
lekcjoner i twórca galerii obrazów w pałacu 
zwanym	„na	Tłumackiem”	w	Warszawie,	gdzie	
umieścił dzieła sztuki odkupione od króla Sta-
nisława Poniatowskiego.

Józef Kajetan przekazał Ossolin swoje-
mu	synowi	Wiktorowi,	który	w	chwili	 swojej	
śmierci był ostatnim męskim przedstawicie-
lem	tak	zwanej	„arystokratycznej”	linii	Osso-
lińskich.	Nim	umarł,	dołożył	jednak	starań	by	
kolebka rodu dalej pozostała w rękach no-
szących	 to	 nazwisko	 spadkobierców.	 Usy-
nowił	 pochodzącego	 z	Wileńszczyzny	 Felik-
sa	Prospera	Ossolińskiego,	reprezentującego	
boczną	 i	mocno	zubożałą	gałąź	 familii,	 oże-
nił	go	z	równie	niebogatą	Walerią	Ossolińską	
i	przyrzekł	młodej	parze	przepisać	cały	mają-
tek,	 pod	warunkiem,	 że	urodzi	 im	 się	męski	
potomek. Upragniony syn przyszedł na świat 
10 listopada 1850 roku. Na chrzcie dano mu 
imiona	Jerzy	 Jan.	26	października	1873	 roku	
Jerzy poślubił w Goźlicach Jadwigę Lossow. 
Małżonkowie zamieszkali w niedużym dwor-
ku,	 położonym	 nieopodal	 ruin	 zamczyska	
wzniesionego niegdyś przez kanclerza Osso-
lińskiego. Urodziły im się cztery córki: Ma-
ria,	 Gabriela,	 Jadwiga	 i	 Zosia,	 która	 zmarła	
w dzieciństwie. 

Gabriela została wydana za Stanisława Mi-
kułowskiego-Pomorskiego z Leszczkowa 
i	przeprowadziła	się	do	męża,	zabierając	z	ro-
dzinnego domu m.in. bogata bibliotekę. 

Rodowe	 gniazdo	 Ossolińskich,	 z	 ruinami	
zamku i wieloma innymi śladami dawnej po-
tęgi	 jednej	 z	 najbardziej	 znaczących	 familii	
Rzeczpospolitej,	drogą	dziedziczenia	przypa-


