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inwestycje zakończone w 2020 roku
 W maju zakończono budowę infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej w miejscowościach: Górki, Klimontów, Nasławice, Nawodzice w ra-
mach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
EDYCJA 2019”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 245 906,41 zł, 
w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej: 120 917,00 zł.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych 14 maja 2020 r. zakoń-
czono roboty budowlane poniższych dróg wewnętrznych:

przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Górki dł. 0,445  •
km, ogólna wartość zadania: 236 266,00 zł, w tym kwota dofinanso-
wania: 189 012,00 zł, środki własne: 47 254,00 zł;

przebudowano drogi wewnętrzne w miejscowościach: Ossolin, Wil- •
kowice dł. 1,132 km, ogólna wartość zadania: 561 381,00 zł, w tym 
kwota dofinansowania: 449 104,00 zł, środki własne: 112 277,00 zł;
przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Nasławice dł.  •
0,229 km, ogólna wartość zadania: 85 623,85 zł, w tym kwota dofi-
nansowania: 68 499,00 zł, środki własne: 17 124,85 zł;
przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Byszówka dł.  •
0,160 km, ogólna wartość zadania: 66 216,54 zł, w tym kwota dofi-
nansowania: 52 973,00 zł, środki własne: 13 243,54 zł.
  W czerwcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakończo-

no roboty budowlane przy przebudowie ulic: Asnyka,Norwida i Staffa 
w Klimontowie.

Dziękujemy za nominacje Gminie Łoniów, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Krobielicach i Kołu Gospodyń Wiejskich w Usarzowie do wzięcia 
udziału w akcji mającej na celu pomoc dla 5 miesięcznej Zosi, chorej na 
SMA, dla której najdroższy lek świata jest jedynym ratunkiem. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z pra-
cownikami Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej również przyłączyli się 
do akcji i wsparli ją finansowo. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 
prosi mieszkańców Gminy 

o przestrzeganie obowiązujących
zasad dotyczących rozprzestrzeniania się 

epidemii koronawirusa

klimontów także 
pomaga

Urząd Miasta i Gminy Klimontów nominował:
Grono Pedagogiczne PSP w Klimontowie wraz z Dyrektor  • Elżbietą 
Czajkowską;
OSP Nawodzice wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej  • Robertem 
Orłowskim;
Urząd Gminy Obrazów wraz z Wójtem  • Krzysztofem Tworkiem.
A małej Zosi życzymy dużo zdrówka i uśmiechu.
Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Otwarta Strefa Aktywności – Nasławice Droga wewnętrzna – Wilkowice Przebudowane ul. Asnyka,Norwida i Staffa w Klimontowie



GŁOS2 KLIMONTOWA

Od 1 stycznia 2020 roku Klimontów ponownie jest miastem. Premier 
Mateusz Morawiecki 26 lipca 2019 r. podpisał Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania 
niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1416). 

Wśród czterech wymienionych w rozporządzeniu miejscowości: Lu-
tutów, Piątek, Klimontów  i Czerwińsk nad Wisłą znalazł się nasz Klimon-
tów. Tym samym Klimontów stał się jednym z 944 miast w Polsce. 

W uzasadnieniu za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku prze-
mawiał między innymi miejski charakter, rynek w centrum miejsco-
wości, który w ostatnim czasie przeszedł gruntowną przebudowę. 
Nadanie statusu miasta było poprzedzane konsultacjami społecznymi 
z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez radę gminy. 

Uzyskanie tego statusu wiąże się między innymi ze zmianą wize-
runkową i większym prestiżem miejscowości. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji wskazywało wcześniej, że może to także 
przynieść wymierne korzyści, jak na przykład zyskanie na atrakcyj-
ności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane 
z rozwojem obszarów miejskich oraz zyskanie na atrakcyjności inwe-
stycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem 
obszarów miejskich. 

Akt nadania statusu miasta dla Klimontowa odebrał burmistrz Ma-
rek Goździewski z rąk wiceministra Pawła Szefernakera. Uroczystość 
odbyła się 30 grudnia 2019 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

– Dla miejscowości otrzymanie statusu miasta to bardzo ważne wyda-
rzenie. Zwiększają się prestiż oraz możliwości rozwoju – powiedział pod-
czas uroczystości wiceminister Paweł Szefernaker. – Życzę wszystkim 
mieszkańcom, by czuli się dumni, że od 1 stycznia ich miejscowości będą 
miały status miasta. Niech Państwa miasta rozwijają się na miarę statusu, 
który 1 stycznia 2020 r. znów uzyskają – dodał.

Wszystkie miejscowości, które od nowego roku otrzymały status 
miasta, utraciły swoje prawa miejskie w wyniku represji carskich po 
powstaniu styczniowym, Klimontów posiadał prawa miejskie w latach 
1604–1869. Starania o przywrócenie praw miejskich trwały kilka lat.

po 150 latach klimontów odzyskuje 
prawa miejskie

W Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 20 grudnia 2019 r. 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał ko-
lejną umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych na realizację zadania jednoroczne-
go pn. Przebudowa drogi gminnej Konary – Domoradzice. 
W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane 
polegające na przebudowie drogi, a także inne prace to-
warzyszące w pasie drogowym tej drogi służące poprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Całkowita wartość zadania wyniesie około 500 000,00 zł, 
w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
do 80% (więcej informacji: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/
biuro-prasowe/aktualnosci/16392,Kolejne-miliony-na-swie-
tokrzyskie-drogi.html).

KGW MoGą sKładać 
WniosKi o poMoc

Od 5 czerwca Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą składać wnioski o przyznanie 

pomocy finansowej do Kierownika Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu. 

Nabór wniosków trwa do 30 września 
2020 r. bądź do wyczerpania środków 

przeznaczonych na realizację ww. 
programu.

Gmina Klimontów podpisała 28 kwietnia 2020 r. umowę o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, celem wsparcia uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie w zdalnym nauczaniu. 

Zakupiono 18 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Kwota przyznanego dofinansowania przez Operatora to 59 999,94 zł.

szKody 
W upraWach 

rolnych

Od 17.06.2020 r. trwają prace 
Komisji Gminnej 

szacującej szkody powstałe 
w uprawach rolnych 

spowodowane przymrozkami, 
które zostały zgłoszone przez 
producentów rolnych z terenu 

gminy Klimontów.
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W niedzielę 16 lutego 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie odbyła się XIX uroczysta sesja Rady Miejskiej z oka-
zji odzyskania po 150 latach przez Klimontów praw miejskich. Było 
to kolejne wydarzenie zaplanowane na ten rok z cyklu przedsięwzięć 
mających uczcić przewrócenie praw miejskich dla Klimontowa. 

Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej poprzedziła uroczysta msza świę-
ta w kościele pod wezwaniem św. Józefa odprawiona przez ks. prałata 
Jerzego Dąbka – Wikariusza Generalnego Diecezji Sandomierskiej. Po 
otwarciu sesji w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Klimontowie Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Orłowski 
przywitał przybyłych gości. W sesji uczestniczyli m.in. doradca Prezy-
denta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk, wiceminister sportu Anna 
Krupka, parlamentarzyści: Jarosław Rusiecki, Marek Kwitek i Andrzej 
Kryj, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, przedstawiciele samo-
rządu powiatowego: starosta sandomierski Marcin Piwnik, przewod-
niczący Rady Powiatu Tomasz Huk, radny powiatu sandomierskiego 
Adam Przybylski, wójtowie okolicznych gmin: Łoniowa – Szymon Ko-
łacz, Bogorii – Marcin Adamczyk, Lipnika – Andrzej Grządziel, dyrek-
torzy szkół stowarzyszeniowych oraz dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek organizacyjnych Miasta i Gminy Klimontów, prezesi stowarzyszeń 
działających na terenie Miasta i Gminy Klimontów. 

Przewodniczący rady odczytał obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. 
akt nadania statusu miasta dla miejscowości Klimontów. Podczas spo-
tkania obecni wysłuchali Leszka Zugaja, który w prezentacji pn. „Dzie-
je Miasta i Gminy Klimontów” przypomniał o historii miejscowości 
i sławnych postaciach z nią związanych. Niespodzianką było wysłucha-
nie propozycji melodii, która może stać się hejnałem miasta Klimon-
towa, w wykonaniu trębacza Piotra Ścibisza. Wiele wzruszeń, emocji 
oraz dużą dawkę lokalnej historii dostarczyło zebranym przedstawie-
nie „Klimontowskie echa”, według scenariusza księdza Wojciecha Za-
sady, który przez kilka lat pełnił funkcję rektora podominikańskiego 
kościoła klasztornego w Klimontowie. Spektakl wykonali uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimonto-
wie pod kierunkiem Barbary Bilskiej i Doroty Kwapińskiej. 

Po artystycznych emocjach wystąpił burmistrz Marek Goździew-
ski, który w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za przyby-
cie, podkreślił znaczenie odzyskania praw miejskich w rozwoju gminy, 
oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne. Parlamentarzyści i sa-
morządowcy w swoich wystąpieniach pogratulowali faktu przywró-
cenia statusu miasta dla Klimontowa i na ręce burmistrza przekaza-
li okolicznościowe upominki. Na pamiątkę odzyskania praw miejskich 
burmistrz przekazał dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy okolicznościo-
wą statuetkę. 

Klimontowskie uroczystości zakończyły się wystawą fotograficzną 
pt. „Klimontów wczoraj i dziś”, w ramach której goście zapoznali się fo-
tografiami ukazującymi rozwój Klimontowa na przestrzeni dziejów. 

XiX uroczysta sesja rady miejskiej 
z okazji odzyskania po 150 latach 
przez klimontów praw miejskich

Na przełomie maja i czerwca 2020 na terenie Miasta i Gminy Kli-
montów po raz kolejny została rozdysponowana żywność ze Świę-
tokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Osoby potrzebujące wsparcia zgłaszały się osobiście do tutejszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie po weryfikacji kryterium docho-
dowego mogli złożyć wniosek na przyznanie żywności. Z bezpłatnej 
pomocy żywnościowej skorzystało 1739 osób z terenu Miasta i Gmi-
ny Klimontów.

pomoc żywnościowa – podprogram 2019
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z pomocą Dyrektora i pra-

cowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie spako-
wali łącznie 84 480,62 ton żywności, która trafiła do mieszkańców.

W akcję włączyły się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z By-
szowa, Konar, Nawodzic, Pokrzywianki, Krobielic, Ossolina, Zakrzo-
wa, radni oraz sołtysi, którzy rozwozili spakowaną żywność miesz-
kańcom. 

Wszystkim zaangażowanym w pomoc przy rozdysponowaniu żyw-
ności Burmistrz Miasta  i Gminy Klimontów dziękuje.
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„Pan burmistrz Goździewski poczynił starania, 
wręczył premierowi akt do podpisania. 
Premier Morawiecki dokument podpisał, 
bo o Klimontowie wiele razy słyszał” 
Tak o przywróceniu praw miejskich dla Klimontowa opowiada Sta-

nisław Sas Tarnawski, przewodnik turystyczny po zabytkach ziemi 
sandomierskiej. Podkreśla, że Klimontów to perła Sandomierszczyzny, 
z którą wiążą się legendy, a także ciekawe zdarzenia historyczne.

Klimontów otrzymał prawa miejskie w styczniu 1604 roku. Nadał je 
Jan Zbigniew Ossoliński, wojewoda sandomierski. Zostały one utraco-
ne w 1870 roku, 7 lat po upadku powstania styczniowego.

– Do tej pory wielu mieszkańców twierdziło, że prawa zostały odebrane 
po to, by obniżyć ludziom podatki, inni wiedzieli, że był to nakaz carski, ze-
msta za udział w powstaniu – podkreśla przewodnik.

Stanisław Sas Tarnawski mówi, że po utracie praw miejskich w Kli-
montowie wiele się zmieniło. Upadł zakon Ojców Dominikanów, Rosja-
nie zaś wywieźli bibliotekę z cennymi dziełami do Sankt Petersburga.

Przewodnik podkreśla, że Klimontów dziś może się pochwalić dwo-
ma ważnymi zabytkami: to klasztor Ojców Dominikanów oraz kole-
giata barokowa pod wezwaniem świętego Józefa z drugiej połowy 
XVII wieku.

Stanisław Sas Tarnawski mówi, że z Klimontowem związanych jest 
kilka legend, jedna z nich dotyczy Jerzego Ossolińskiego, kanclerza 
wielkiego koronnego, syna Jana Zbigniewa Ossolińskiego.

premier morawiecki bohaterem wiersza o klimontowie
Przedruk wywiadu ze Stanisławem Sas-Tarnawskim ze strony internetowej Radia Kielce (https://www.radio.kielce.pl/pl/post-97460)

– Opowiadało się, że Jerzy szedł na linie z kościoła świętego Józefa do 
klasztoru, a jego ojciec przeciął linę. W efekcie kanclerz spadł i zabił się, 
a na pamiątkę w miejscu upadku powstała na kolumnie figura Matki Bożej 
Klasztornej. Prawda jest taka, że Jerzy kontynuował dzieło ojca. Najpierw 
postawiono kościół, dopiero później klasztor – mówi.

Ciekawa historia wiąże się z cudownym obrazem Matki Bożej Różań-
cowej z XIII wieku, który przywiózł Jan Zbigniew Ossoliński z wyprawy 
moskiewskiej. Przewodnik powołuje się na opis profesora księdza. Waw-
rzyńca Kuklińskiego, który podawał, że w czasach Księstwa Warszaw-
skiego klasztor zamieniono w szpital, bo wybuchła epidemia tyfusu.

– Jeden z oficerów austriackich w sali, gdzie znajdował się obraz, pro-
sił o łaskę i modlił się, bo nie chciał trafić do sali epidemicznej – opowiada 
Stanisław Sas Tarnowski.

Modlitwa została wysłuchana, oficer Albert w jednej chwili poczuł 
się lepiej, a lekarz uznał, że jest całkowicie zdrowy.

Przewodnik podkreśla, że obraz ten był przez wiele lat uznawany za 
jeden z najważniejszych w Polsce, obok obrazu jasnogórskiego. Dziś 
w Klimontowie znajduje się tylko kopia obrazu, oryginał zaś trafił do 
Sandomierza.

Stanisław Sas Tarnawski zachęca także do obejrzenia rzeźby Jezusa, 
którą jak głoszą historie, Jadwiga Kaliska, żona Władysława I Łokietka, 
jako młoda dziewczyna podarowała Jaśkowi Toporoczykowi, miesz-
kańcowi Ossolina.

Izabela Mortas

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym 
Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Miasta 
i Gminy Klimontów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandy-
datów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ra-
mach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzia-
nego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym 
w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na 
terenie gminy Klimontów.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następują-
ce wymagania: 

być osobą pełnoletnią, •
zamieszkiwać na terenie danej gminy, •
posiadać co najmniej średnie wykształcenie, •
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, •
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp- •
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat na rachmistrza terenowego: 
zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego  •
uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycz-
nej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o spo-
sobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpo-
średniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym 
sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogra-
mowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych  •
prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego 
pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co naj-
mniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustala-
na według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Woje-
wódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały naj-
wyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejno-
ścią na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu 
potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o speł-
nieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mo-
bilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać: 
zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1); •
kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej  •
szkoły średniej;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyśl- •
nie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
informacja dotyczącą RODO (zał. 3). •
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 

lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór 
kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od 
dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarcze-
nia dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie, ul. Zy-
smana 1, 27-640 Klimontów. Dodatkowych informacji w sprawie na-
boru udziela Krzysztof Sajecki, tel. 15 866 1006, 15 866 1100. Kwestio-
nariusz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie klimontow.pl

informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze 
kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Gminny Komisarz Spisowy 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 

na rachmistrzów terenowych 
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
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Biała szkoła to śródroczny, kilkudniowy wyjazd dydaktyczno-wy-
poczynkowy uczniów. Odbywa się w okresie zimowym i jest formą 
aktywnego wypoczynku. Pobyt dzieci w nowych, ciekawych miej-
scach to również świetna okazja do poznania środowiska lokalnego, 
jego mieszkańców, przyrody, tradycji. 

Biała szkoła wpływa znacząco na zacieśnienie relacji między na-
uczycielem a dziećmi. Dłuższe wyjazdy stwarzają sposobność do 
lepszego poznawania potrzeb i możliwości dzieci. Wspólna na-
uka i zabawa na łonie przyrody, wspólne odkrywanie, zdobywanie 
sprawności i umiejętności, wzajemne radości i zmartwienia – bar-
dzo integrują społeczność szkolną. Wyjazd bez rodziców uczy samo-
dzielności.

Głównym celem białej szkoły jest czynny wypoczynek dzieci oraz 
poznanie osobliwości, przyrody i tradycji danego regionu.

W tym roku Biała szkoła odbyła się od 24 do 27 lutego w Zako-
panem, a uczestniczyło w niej 20 uczniów z klas sportowych V i VI  
PSP w Klimontowie. Grupę powitał właściciel gościnnego Pensjona-
tu „Gromada” w Poroninie, gdzie przez cały pobyt serwowano prze-
pyszne jedzenie. 

Uczniowie podczas pobytu  trzykrotnie korzystali z basenów ter-
malnych w Szaflarach gdzie doskonalili naukę pływania, odbywały 
się gry w piłkę wodną oraz zabawy w wodzie. Uczniowie zwiedzi-
li „Snowlandie” jest to park zbudowany ze śniegu położony tuż przy 
skoczni w Zakopanem. Mieli za zadanie wejść do labiryntu ze śnie-
gu i korytarzami wydostać się z niego. Po wydostaniu się z labiryntu 
zwiedzali piramidę śnieżną, w której w środku znajdowały się prze-
piękne rzeźby z lodu. Później uczniowie korzystali z toru saneczko-
wego jeżdżąc na sankach pod „Wielką Krokwią”. Doskonała pogoda 
pozwoliła nam również na zorganizowanie pieszego wyjścia na Gu-
bałówkę, gdzie uczniowie po wyjściu podziwiali przepiękne widoki 
gór oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia i zakupili pamiątki. Później uda-
liśmy się do Kapliczki Matki Boskiej Różańcowej, która stoi na Guba-
łówce, na Szlaku Papieskim. To piękny drewniany obiekt, powstały 
w 1962 roku. Warto zajść w to miejsce będąc na Gubałówce – jednym 
z najpopularniejszych szczytów w Tatrach. Później pieszo wróciliśmy 
w drogę powrotną szlakiem do Zębu miejscowości, w której mieszka 
słynny polski skoczek narciarski Kamil Stoch, po czym busem wróci-
liśmy do pensjonatu. 

W trakcie Białej Szkoły odbywały się  również konkursy w piłkarzy-
ki, turniej tenisa stołowego oraz konkurs „szalonych fryzur”, a także 
konkurs czystości w pokojach. 

Ostatni dzień pobytu spędziliśmy na Krupówkach. Zaopatrzeni w lo-
kalne pamiątki i przysmaki zadowoleni powróciliśmy do Klimontowa.
Opiekunami wycieczki byli: Paweł Saniawa oraz Krzysztof Dywan.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Goźlicach uczest-
niczy w innowacyjnym projekcie „Tu#programujeMY”, zapewniają-
cym wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa świę-
tokrzyskiego, a przygotowanym przez Stowarzyszenie Nowe Oblicze 
Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun. Projekt jest dofinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych 
i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programo-
wania nauczycieli oraz uczniów kl. 1-3 publicznych szkół podstawo-
wych z woj. świętokrzyskiego. Dzięki realizacji projektu szkoła zysku-
je również materiały dydaktyczne i roboty, które będą służyć innym 
uczniom po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach Projektu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczest-
niczyli w 32 godzinnym szkoleniu w trakcie którego podnieśli poziom 
swoich kompetencji w zakresie programowania. Nauczyciele poznali 
zagadnienia dotyczące programowania oraz przygotowali się do pro-
wadzenia zajęć z dziećmi przy użyciu innowacyjnego robota i pomo-
cy dydaktycznych. Trenerzy prowadzący szkolenia omówili zagadnie-
nia dotyczące metodyki nauczania programowania, zaprezentowali 
najbardziej popularne języki programowania oraz narzędzia do nauki 
programowania – robota DASH, grę Scottie Go!

Dzięki realizacji projektu uczniowie klas drugiej i trzeciej mają moż-
liwość nauki podstaw programowania, poznania języka programo-
wania i rozwoju umiejętności cyfrowych w praktyce. Narzędziem 
do nauki programowania jest innowacyjny robot DASH, który szkoła 
otrzymała przez przystąpienie do projektu. Przy użyciu tabletów i de-
dykowanych dla robota aplikacji, mali użytkownicy tworzą sekwencje 
zdarzeń przy użyciu prostego interfejsu. Nauka w towarzystwie jed-
nookiego Dasha jest dla dzieci przyjemnością i sprawia że programo-
wanie to „bułka z masłem”. 

W ramach projektu dzieci 26 lutego 2020 r. uczestniczyły w zaję-
ciach z robotyki w Akademii Nauki i Rozwoju „Piękny Umysł” w Kiel-
cach, podczas których uczniowie konstruowali roboty z klocków Lego 
Mindstorms, a po „ciężkiej pracy” konstruktorów mogli się zrelakso-
wać podczas zabaw na podłodze interaktywnej. Zarówno warsztaty 
w Akademii jak i zajęcia robotyki w szkole dostarczają uczestnikom 
projektu wiele radości. Podczas zajęć zdobywają kompetencje, które 
będą procentować na przyszłość w takich dziedzinach, jak robotyka, 
inżynieria, czy technologia. 

Dzięki realizacji projektu szkoła zyskała kadrę nauczycieli klas 1-3 
przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania oraz materia-
ły dydaktyczne i 2 roboty, które będą służyć innym uczniom po zakoń-
czeniu realizacji projektu.

tu#programujemy
Biała szkoła 

zakopane – poronin 
2020
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Aneta Cieplińska, anglistka w Szkole Podstawowej w Goźlicach, 
jako szkolny koordynator ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-
profilaktycznej przeciwko cyberprzemocy i mowie nienawiści pt. 
„Nie hejtuję – reaguję” przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla 
klas I-III oraz IV-VIII, które miały na celu szereg zadań m.in. uwrażli-
wienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie, zapozna-
nie z pojęciami „hejt” i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod 
radzenia sobie z hejtem, prezentacja sposobów reagowania ofia-
ry oraz świadka, a także kształtowanie i promowanie postaw em-
patycznych. Hejt to często spotykane zjawisko, polegające na obra-
żaniu, znieważaniu innych w Internecie. Wyrażany jest on głównie 
przez tekst, ale też grafikę i filmy. Jest obecny w komentarzach pod 
filmami, zdjęciami, postami, artykułami, w serwisach z memami 
czy w grach promujących nienawiść. Specyficzną kategorią hejtu 
jest tzw. mowa nienawiści, która obraża osoby lub całe grupy ze 
względu na cechy takie jak rasa czy pochodzenie. Powszechność 
hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tyl-
ko dla ofiar, ale także dla innych ich odbiorców, którzy oswajają się 
ze słowną przemocą w Internecie. W kwestii obrażania kluczową 
kwestią jest rozważne reagowanie na to zjawisko. Zarówno ofiary 
jak i świadkowie hejtu powinni reagować w razie potrzeby. Sprawcy 
często nie zdają sobie sprawy z motywów swoich działań – obraża-
ją innych z zazdrości, niskiego poczucia wartości, w poszukiwaniu 
sławy, chęci zaimponowania rówieśnikom lub po prostu z nudów. 
W poczuciu złudnej anonimowości i nie widząc reakcji ofiary, po-
zwalają sobie na wiele więcej niż w realnym świecie. 

nie hejtuję – reaguję
Zajęcia odbyły się w oparciu o konspekt przygotowany przez Fun-

dację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu  dofinansowane-
go ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fun-
dacja szczególny nacisk w tej kampanii położyła na rolę świadków 
hejtu, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Kampania zwraca uwagę 
na konieczność podejmowania działania w sytuacji zetknięcia z cy-
berprzemocą m.in. poprzez zgłaszanie krzywdzących treści admini-
stratorom stron czy wsparcie dla ofiary. Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę działa od 1991 r. i dąży do tego, aby wszystkie dzieci miały bez-
pieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich god-
ności i podmiotowości. Podejmowane działania mają na celu ofero-
wanie pomocy psychologicznej i prawnej krzywdzonym dzieciom 
i ich opiekunom, uczenie ich jak unikać przemocy i wykorzystywa-
nia, a także wywieranie wpływu na polskie prawo, by jak najlepiej 
chroniło interes dziecka. 

Uczniowie klas II i III w czasie zajęć zostali zapoznani z definicją sło-
wa „hejt”, wyrażali swoją opinię na temat przejawów tego zjawiska 
i miejsc, w których może występować. Kolejnym etapem lekcji był fil-
mik edukacyjny pt. „Szanuj innych w sieci”, po obejrzeniu którego roz-
poczęła się dyskusja na temat uczuć i emocji towarzyszących oso-
bom, które doświadczyły hejtu, a także znaczenia i roli odpowiedniej 
reakcji, kiedy widzimy że hejt ma miejsce. Następnie, po podziale na 
grupy uczniowie wycinali i układali w odpowiedniej kolejności zda-
nia tak, aby utworzyć katalog zasad antyhejtowych. Zostały one od-
czytane na głos i omówione. Dzieci miały także okazję zapropono-
wać swoje zasady i dodać je do katalogu. Pod koniec zajęć uczniowie 
dowiedzieli się o możliwości uzyskania pomocy pod specjalnym nu-
merem telefonu 116 111. Jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzie-
ży, który daje możliwość uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach 
życiowych. Dostali także poradnik zatytułowany „10 porad dla rodzi-
ców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci”, 
który zobowiązani zostali przekazać rodzicom i wspólnie omówić. 

Uczniowie klas IV-VIII zajęcia rozpoczęli od przetłumaczenia an-
gielskiego słowa „hate” i podania skojarzeń z tym terminem. Wypo-
wiadali się na temat przejawów zjawiska hejtu w sieci, definiowali 
także termin „mowa nienawiści”. Filmik edukacyjny pt. „Dodaj znajo-
mego” rozpoczął dyskusję w grupach na temat obrażania, wyzywa-
nia i agresji w sieci, a także roli świadka takiego zachowania. Kolej-
nym etapem zajęć była prezentacja pt. „Zamiast hejtu”, która również 
wywołała dyskusję, a dotyczyła ona prawdziwych sytuacji pocho-
dzących ze zgłoszeń telefonu zaufania. Uczniowie oceniali zacho-
wania przedstawionych bohaterów i świadków zdarzeń. Po podsu-
mowaniu zajęć, nadszedł czas na informację dotyczącą możliwości 
skorzystania z telefonu zaufania, a także otrzymania poradnika dla 
rodziców. 

oprac.: aneta cIeplIńska
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 W gminie wystąpiła klęska przymrozki wiosenne 16 kwietnia 2019 r.
liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych – 209; •
powierzchnia upraw dotkniętych klęską – 673,83 ha; •
liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych w których straty są  •
większe niż 30% w skali całego gospodarstwa – 137 szt.;
liczba poszkodowanych gospodarstw rolnych, w których straty są  •
mniejsze i równe 30% w skali całego gospodarstwa – 72 szt.

   Szacunkowa wartość strat – 4 674 083 zł.
 Zgłoszono do schroniska Radysy 9 psów bezdomnych na kwotę 
12 600 zł.
 Przyjęto 80 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych 
po przeprowadzeniu oględzin odnotowano milczące załatwienie 
sprawy.
 Przyjęto 4 wnioski na usunięcie drzew rosnących w pasie drogo-
wym, po przeprowadzeniu oględzin i uzgodnieniu z Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska w Kielcach wydano decyzję zezwalającą na 
usunięcie wskazanych drzew.
 Przeprowadzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:

ponownie po wyroku WSA wydano decyzje o środowiskowych  •
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi woje-
wódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową ob-
wodnicy Klimontowa;

inwestycje z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska w 2019 r.

 Grunty zakupione:
działka  nr  ewid. 162 w Konarach Kolonii o pow. 200 m kw. – posze- •
rzenie pasa drogi gminnej;
działka nr ewid. 163 w Konarach Kolonii o pow. 400 m kw. pod uję- •
cie wody do celów gospodarczych;
działka nr ewid. 226/2 w Konarach Kolonii o pow. 48 m kw. – posze- •
rzenie pasa drogi gminnej;
działki nr 230/2, 230/3 w Konarach Kolonii o pow.  868 m kw. – posze- •
rzenie pasa drogi gminnej;
 działki nr ewid. 435/4, 436/2 w Ułanowicach o pow. 204 m kw. –  •
poszerzenie drogi gminnej.

budowa obory w obrębie Nawodzice – po uzyskaniu opinii wyda- •
no decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko;
budowa farmy fotowoltaicznej w m. Konary Kolonia – po uzyska- •
niu opinii wydano decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko;
rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposo- •
bu użytkowania na budynek usługowy, budowę hali magazyno-
wej i budowa parkingu (70-80 miejsc) w obrębie Nowa Wieś – po 
uzyskaniu opinii innych organów (RDOŚ, PPIS, PGWWP) oraz po 
zmniejszeniu powierzchni zabudowy wydano decyzję o umorze-
niu postępowania;
budowa zespołu silosów i płaskiego magazynu ziarna zbóż i rze- •
paku, obiektów towarzyszących wraz z infrastruktura oraz zakup 
i montaż wyposażenia technologicznego w obrębie Zakrzów – po 
uzgodnieniu z organami opiniującymi wydano decyzję o umorze-
niu postępowania;
rozbudowa drogi gminnej Konary–Kujawy, postępowanie w trak- •
cie, wystąpiono o uzgodnienie do organów opiniujących.

 Przeprowadzono wybory do Rad Powiatowych Święt. Izby Rol.
 Ogłoszono nabór wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest, przyjęto i rozpatrzono 42 wnioski oraz 
przeprowadzono postępowanie ofertowe.

inwestycje z zakresu gospodarki gruntami 
i planowania przestrzennego w 2019 r.

 Wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.
 Wydano 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.
 Wydano 80 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Klimontów.
 OSP Krobielice przekazało 27.12.2019 r. w formie darowizny na rzecz 
Gminy Klimontów nieruchomość gruntową zabudowaną budyn-
kiem remizy. Z dniem zawarcia Aktu Notarialnego nieruchomość wraz 
z obiektem stała się własnością Gminy Klimontów.
 Nieodpłatnie nabyto przez Gminę Klimontów działkę nr ewid.278/6 
w Klimontowie pod drogę wewnętrzną – ul. Batalionów Chłopskich. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że w bie-
żącym miesiącu rozpoczęto prace budowlane związane z mo-
dernizacją infrastruktury sportowej przy boisku w Klimonto-
wie na ul. Zysmana, polegające na:

przebudowie boiska treningowego o nawierzchni trawia- •
stej, budowie piłkochwytów, oświetlenia, chodnika, syste-
mu monitoringu wizyjnego;
dostawie, montażu bramek, koszy na śmieci, stojaków na  •
rowery, ławek, systemu nagłośnienia boiska sportowego;
 dostawie wyposażenia pracowni matematyczno-przyrod- •
niczej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie;
w ramach działania 7.4-Rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej – współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Klimontów pn. 
„Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gmi-
nie Klimontów”. Całkowity koszt zadania: 419 738,14 zł; kwota 
dofinansowania: 333 117,34 zł. 

* * *
Gmina Klimontów podpisała 27.04.br. Umowę o przyznanie 

pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację 
pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów”. 
Operacja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców 
na wsi oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 
poprzez budowę wodociągu w miejscowości Wilkowice. Przebudowa stadionu LKS Klimontowianka w Klimontowie

Całkowita wartość projektu 243 172,00 zł. Kwota dofinan-
sowania 121 586,00 zł.

* * *
Gmina Klimontów podpisała 29.05.br. Umowę z Narodo-

wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie po-
życzki ze środków NFOŚiGW pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Ossolin, Śniekozy, Gmina Klimontów” w ra-
mach programu priorytetowego nr 5.4 Międzydziedzinowe. 
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków za-
grożeń środowiska. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 
2 139  462,00 zł. Kwota Pożyczki 1 739  400,00 zł. 

* * *
Gmina Klimontów podpisała 26.05.br. Umowę o dofi-

nansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego pn. „Kraina Malucha – Żłobek 
w Klimontowie”. Całkowita wartość projektu: 516 255,75 zł, 
kwota dofinansowania 432 255,75 zł – co stanowi 83,73% 
całkowitych wydatków kwalifikowanych. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie poziomu ak-
tywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób z tere-
nu gm. Klimontów i pow.sandomierskiego (sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek 
pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 na terenie gm. Klimontów w okresie 01.08.2020 r. – 
31.12.2021 r.
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L.p. Nazwa zadania
Dł.odc. 
(w km)

Ogółem war-
tość projektu  

(w zł)

Kwota dofi-
nansowania 

(w zł)

Deklarowana 
kwota środ-

ków własnych 
(w zł)

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 383 w miejscowości Krobielice od km 0+000 do km 0+175 0,175 67 932,90   44 093,00   23 839,90   

2. Przebudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów-Węgrce Szlacheckie od km 1+232 do km 2+222 0,99 361 913,36   274 453,00   87 460,36   

3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1521/7 w miejscowości Klimontów od km 0+000 do km 0+075 0,075 73 736,18   47 643,92   26 092,26   

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 232 0,17 64 775,49   27 200,00   37 575,49   

5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie 0,119 836 217,69 668 974,00 167 243,69

Razem 1,529 1 404 575,62   1 062 363,92   342 211,70   

zadania zrealizowane w 2019 r.
 w ramach funduszu dróg samorzadowych

L.p. Nazwa zadania
Dł. odc. 
(w km)

Ogółem wartość 
projektu  (w zł)

Wnioskowana kwota 
dofinansowania (w zł)

Deklarowana kwota 
środków własnych (w zł)

% dofinan-
sowania

1 Rozbudowa drogi gminnej nr 331036 T Górki Klimontowskie - Beradz 0,848 554 448,70 443 558,00 110 890,70 80

2 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górki 0,445 236 266,00 189 012,00 47 254,00 80

3 Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Ossolin, Wilkowice 1,132 561 381,00 449 104,00 112 277,00 80

4 Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś 0,503 275 375,03 220 300,00 55 075,03 80

5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Byszówka 0,160 66 216,54 52 973,00 13 243,54 80

6 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nasławice 0,229 85 623,85 68 499,00 17 124,85 80

7 Przebudowa ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Staffa w Klimontowie 0,925 1 817 691,35 1 454 153,00 363 538,35 80

8 Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice 0,999 577 329,71 461 863,00 115 466,71 80

9 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pokrzywianka 0,186 246 591,44 197 273,00 49 318,44 80

10 Rozbudowa drogi gminnej nr 331019 T Szymanowice Górne przez wieś 0,999 509 585,12 407 668,00 101 917,12 80

11 Rozbudowa drogi gminnej nr 331041 T Byszów - Węgrce Szlacheckie 0,917 581.306,70 465 045,00 116 261,70 80

12 Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - Boisko 0,453 375 407,07 300 325,00 75 082,07 80

13 Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki - Nowa Wieś w miejscowości Górki 0,300 266 255,08 213 004,00 53 251,08 80

14 Przebudowa drogi gminnej nr 331022 T Nowa Wieś - Julianów 0,999 414 062,10 331 249,00 82 813,10 80

15 Przebudowa drogi gminnej nr 331030 T Pęchów przez wieś 0,428 243 233,69 194 586,00 48 647,69 80

16 Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice 0,99  467 115,48     373 692,00     93 423,48    80

RAZEM: 10,513  6 696 582,16     5 822 304,00     1 455 584,86    x

zadania rozpoczęte w 2019 r.
 w ramach funduszu dróg samorzadowych
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Rozbudowa drogi wewnętrznej w m.Krobielice

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ossolin i WilkowicePrzebudowa ulic Asnyka, Norwida i Staffa w Klimontowie

Przebudowa drogi gminnej Byszów-Węgrce Szlacheckie Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ossolin, Wilkowice Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nasławice
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inwestycje 2019 z zakresu gospodarki komunalnej

 W ramach Dotacji przeznaczonej na cmentarnictwo wojskowe wyko-
nano remonty mogił:

na cmentarzu w Klimontowie wyremontowano 3 kwatery wojsko- •
we, prace polegały na wyczyszczeniu i zaimpregnowaniu krzyży na 
mogile, poprawieniu napisów na pomniku, wysypaniu żwiru i za-
bezpieczeniu mogiły przed nadmiernym zachwaszczeniem;
przy drugiej mogile wykonano obrzeże, wyrównano teren oraz uło- •
żono kostkę wraz z pracami polegającymi na czyszczeniu i zabezpie-
czeniu pomnika;
wykonano prace przy pomniku upamiętniającą powstańców stycz- •
niowych poległych w 1863 r. w bitwie pod Rybnicą pod dowódz-
twem Dionizego Czachowskiego z oddziałami rosyjskimi majora 
Czuri. Wykonane zostały schody i obrzeża przy pomniku oraz wy-
cięto zbędne gałęzie nad pomnikiem, ponadto wyrównano teren 
i obrzeża przy schodach obłożone zostały włókniną i wysypane bia-
łym żwirem;
wykonane zostały prace na cmentarzu w Olbierzowicach przy 2 mo- •
giłach z czego na jednej wyczyszczono płytę z piaskowca i popra-
wiono napisy, a na drugiej z mogił wyczyszczono plac przy pomniku, 
wyrównano teren, uzupełniono brakujące słupki z piaskowca, wyło-
żono obrzeża, utwardzono i wysypano żwir przy mogile;
na Cmentarzu wojskowym w Górach Pęchowskich wyczyszczono  •
i zaimpregnowano drewniane krzyże, drewniane elementy ogro-
dzenia, oraz furtkę. Wymienione zostały popękane i połamane 
krzyże z piaskowca, poprawiono litery na pomniku oraz litery na 
tablicach;
wykonano prace porządkowe przy pomniku w Klimontowie przy  •
kościele.

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2019 r. wyniosła: 
30 969,31 zł, z czego 25 000,00 zł to koszty poniesione z dotacji 
otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, zaś z budżetu gminy prze-
znaczono środki w kwocie: 5 969,31 zł.

 W budynku apteki ul. Sandomierskiej wykonane zostały prace polega-
jące na wymianie i obróbce okien za kwotę 2 280,00 zł.
 Wykonane zostało utwardzenie na placu wiejskim w Szymanowicach 
Górnych za kwotę 1 500 zł. 
 Wykonano daszek drewniany nad figurą krzyża drewniana konstrukcja 
z drewna modrzewiowego w  Szymanowicach Górnych za kwotę 2 000 zł.
 Wykonano remont kapliczki – zadaszenie w miejscowości Nawodzice 
przy szkole za kwotę 2 500 zł.
 Wykonano prace remontowe schodów przy archiwum w budynku ul. 
Zysmana 5 – koszt bez materiałów 800 zł netto.
 Wykonano remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy 
budynku Urzędu Gminy ulica Krakowska w Klimontowie za kwotę 4 000 
netto.
 Wykonano montaż drzwi 3 sztuk w Urzędzie Gminy ulica Krakow-
ska w Klimontowie, oraz wykonano prace polegające na malowaniu 
ścian, uzupełnianie ubytków, oprawienie drzwi gipsowanie, przykleja-
nie płyt gipsowych, malowanie obróbki drzwi, nakładanie mozaiki, ma-
lowanie mozaiki, zakładanie listw przy progach – wartość zlecenia brut-
to 1 000,00 zł za wykonane prace.
 Wykonano remont łazienki Urząd Gminy ulica Zysmana wartość wyko-
nanych prac – 3 900 zł.
 Wykonano remont w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Kra-
kowska, parter, podatki, Księgowość oraz klatka schodowa do półpiętra 
budynku -wykonano prace polegające na zbicie tynków, usuniecie starych 
instalacji (elektrycznych, telefonicznych) założenie gładzi wraz z zamon-
towaniem gniazdek elektrycznych, położenie glazury i terakoty, obrobie-
nie pod parapetami, wyrównanie, pomalowanie założenie płytek w toale-
cie założenie sanitariatów, pomalowanie.
  Wartość zlecenia brutto przy wykonaniu powyższych prac wyniosła 
15 000,00 zł.
 Wykonano ogrodzenie figurki w Nasławicach, Wartość zlecenia brutto 
przy wykonaniu powyższych prac 1 300,00 zł.
 Wykonano  grill ze stali nierdzewnej i zwykłej o grubości 0,3 cm w miej-
scowości Adamczowice – wartość zlecenia 800,00 zł netto.

Odremontowana mogiła Góry Pęchowskie Mogiła na cmentarzu w Olbierzowicach
Ogrodzenie i furtka Góry Pęchowskie Pomnik na cmentarzu w Olbierzowicach

Pomnik powstańców styczniowych poległych w 1863 r. Pomnik w Klimontowie

Remont mogił na cmentarzu w Klimontowie

Wykonane ogrodzenie figurki w Nasławicach
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 Zakończono realizację operacji pn. „Przebudowa targowiska w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój rynek”. 
Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość inwestycji – 
2 268 531,52 zł. Kwota dofinansowania – 995 420,00 zł.

inwestycje z zakresu zamówień publicznych – i kwartał 2019 r. 

 Podpisano dwie umowy – pierwszą z Gminą Klimontów oraz drugą z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Klimontowie. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na operację pn. „Przebudowa i wyposażenie 
obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, który zlokalizowany będzie na piętrze budynku po 
byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23. 
Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie na wnioskowaną operację pn. „Przebudo-
wa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin”, która zlokalizowana będzie w Osso-
linie pod numerem 44, otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł. Zakresy prac obej-
mują między innymi wykonanie robót budowlanych (remonty budynków) oraz wyposażenie 
w przedmiotowych obiektach. W przebudowanych obiektach prowadzone będą zajęcia dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne, plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży, zajęcia rękodzielnicze, wokalne, teatralne oraz warsztaty zielarskie 
dla seniorów oraz zajęcia artystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowaw-
cze. Ponadto zostanie utworzony Klub Seniora, którego działalność będzie obejmowała wie-
le obszarów od organizacji wycieczek poprzez różnego rodzaju zajęcia rozwijające pasje i za-
interesowania seniorów.

 Złożono wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu „Maluch+”, w kwocie 
342 373,00 zł przy wkładzie własnym 121 446,33 zł, z przeznaczeniem na adaptację obiektu 
obecnego przedszkola dla potrzeb żłobka dla dzieci do lat 3 (założono wykonanie 13 miejsc). 
W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane związanych z utworzeniem żłobka 
oraz jego doposażeniem i funkcjonowaniem.

 Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach: Programu Wieloletniego „Se-
nior+” na lata 2015–2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu 
„Senior+”. Całkowity koszt zadania publicznego: 490 093, 84 zł., kwota dotacji: 299 619,69 zł. 
W ramach przedmiotowego zadania ma powstać Dzienny Dom Senior +, na parterze budynku 
po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), po 
8 godzin dziennie i obejmie wsparciem 15 osób z terenu gminy Klimontów w wieku 60+, nie-
aktywnych zawodowo.

 Złożono wniosek na budowę nowej infrastruktury w miejscowościach: Górki, Klimontów, 
Nasławice, Nawodzice w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.Całkowi-
ta wartość zadania: 288 792,14 zł. Wnioskowane środki z FRKF: 134 758,00 zł.

Przebudowa targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą „Mój rynek”

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowości Borek Klimontowski

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowości Klimontów

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowości Ossolin

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowości Zakrzów

 Rozliczono Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach: Borek Kli-
montowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów. Zadanie inwestycyjne pn. „Bu-
dowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokole-
niowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowościach: 
Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów – Gmina Klimontów”, zre-
alizowano w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo 
– Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) Edycja 2018 – Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt robót budowlanych: 
497 026,67 zł, kwota dofinansowania: 183 800,00 zł. 
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inwestycje z zakresu zamówień publicznych – ii kwartał 2019 r. 

 W ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna bu-
dynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”, dofinan-
sowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efek-
tywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energe-
tycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze pu-
blicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie 
głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności pu-
blicznej, wykonano:

przy budynku OPS/Archiwum w Klimontowie – docieplenie ścian  •
zewnętrznych budynku, izolację termiczną ściany na poddaszu, 
izolację termiczną stropu wełną mineralną wraz z wymianą pokry-
cia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, moderni-
zację systemu grzewczego, modernizację instalacji c.o., zastoso-
wanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, demontaż i montaż 
instalacji odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian. Cał-
kowity koszt zadania 260 449,71 zł, dofinansowanie ze środków 
EFRR: 123 971,34 zł.

przy budynku Szkoły Podstawowej w Ossolinie – docieplenie ścian  •
zewnętrznych, izolację termiczną stropu – wełna mineralna, wy-
mianę stolarki drzwiowej, wymianę kotła na paliwo stałe bioma-
sa (pellet) z pełnym oprzyrządowaniem, modernizację instalacji 
c.o., zastosowanie automatyki pogodowej i fotowoltaiki, wymia-
nę oświetlenia, demontaż i montaż instalacji odgromowej i urzą-
dzeń mocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 329 782,57 zł, 
dofinansowanie ze środków EFRR: 234 883,41 zł.

 Gmina Klimontów, jako Partner Projektu pn. „Szkolne Pracownie 
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, odebrała 27 czerw-
ca br.w Kielcach umowę podpisaną pomiędzy Województwem Świę-
tokrzyskim – Partnerem wiodącym a firmą „GALAXY” Systemy In-
formatyczne Sp. z o.o. – Wykonawcą zamówienia pn. „Dostawa 
i uruchomienie sprzętu komputerowego”, realizowanego dla pracow-
ni informatycznych objętych projektem oraz podpisała umowę dota-
cji celowej w 2019 r. w kwocie 7 775,68 zł, stanowiącej do 5% kosztów 
kwalifikowanych zadania Partnera w ramach projektu realizowane-
go na podstawie decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa 
Świętokrzyskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Prio-
rytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infra-
struktury edukacyjnej i szkoleniowej, udzielanej przez Województwo 
Świętokrzyskie na pokrycie wkładu własnego Partnera. 
W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposażyła pracownie in-
formatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz bu-
dynku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obu-
dowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym 
systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki 
sprzęt, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób na-
uki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informa-
tyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zdalnie udo-
stępnia interesujące materiały edukacyjne.
Całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł; dofinansowanie UE (75% KK): 
116 635,13zł., wkład własny Partnera (25% KK): 38 878,38 zł, – w tym 
dotacja WŚ (5% KK):7 775,68 zł.

 Uruchomiono punkt informacyjny dla wszystkich właścicieli do-
mów jednorodzinnych w Gminie Klimontów zainteresowanych otrzy-
maniem dotacji z Programu „Czyste Powietrze”. Punkt znajduje się 
w budynku Urzędu Gminyw Klimontowie przy ul. Krakowskiej, I pię-
tro nr telefonu 15 866 1100 wew. 23.  
„Czyste Powietrze”  to rządowy program realizowany przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmos-
fery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania 
domów jednorodzinnych słabej, jakości paliwem w przestarzałych 
domowych piecach. 

 Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Dzia-
łania 7.4-Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi 
VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Projekt Gminy Klimontów pn. „Rozwój szkolnej infrastruktury sporto-
wo-dydaktycznej w Gminie Klimontów” zakłada podniesienie, jakości 
infrastruktury sportowej poprzez wykonanie: robót ziemnych, przy-
gotowania terenu, piłkochwytów, boiska do piłki nożnej, oświetlenia 
boiska, wyposażenia, oraz doposażenia w pomoce dydaktyczne pra-
cowni matematyczno-przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Klimontowie. Całkowity koszt zadania: 416 396,68 zł; kwota do-
finansowania: 333 117,34 zł. ciąg dalszy na str. 13

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” – budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie
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 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 
2014-2020 z EFS pn. „Program wsparcia osób niesamodzielnych w Gmi-
nie Klimontów”, celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej 
jakości usług społecznych dla 70 osób (w tym 40K i 30M) zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) w wieku 
senioralnym z terenu gminy Klimontów, w okresie od 01.01.2020 r. do 
dnia 31.12.2022 r. 
Całkowity koszt projektu 1 909 881,49zł., dofinansowanie ze środków 
EFS 1 764 153,49 zł.

 Zakończono zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Borek Klimontowski”, prace budowlane obejmowały wykonanie: budo-
wy budynku świetlicy wiejskiej z instalacją wodną i kanalizacyjną, elek-
tryczną, budowy altany rekreacyjnej i utwardzenie terenu – drogi do-
jazdowej, placów, chodników. 
Całkowity koszt zadania: 555 773,52 zł.

 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 
2014-2020 z EFS pn. „Utworzenie żłobka w miejscowość Klimontów”, ce-
lem projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
Utworzenie nowego żłobka, w którym zapewnione zostaną miejsca 
dla min. 13 dzieci (4 DZ, 9 CH) przyczyni się do wzrostu liczby miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu sandomierskiego, gdzie 
liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane za-
potrzebowanie na te miejsca. Pozwoli to na zwiększenie poziomu ak-
tywności zawodowej i wzrost zatrudnienia wśród osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3. 
Całkowity koszt projektu 918 043,75 zł, dofinansowanie ze środków EFS 
769 923,75zł. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewa-
nie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i prze-
prowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 
Szczegółowy opis programu na stronie https://portalbeneficjenta.
wfos.com.pl/strona-glowna-programu.

dokończenie ze str. 11

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek Klimontowski”

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” –budynek OPS/Archiwum w Klimontowie
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inwestycje z zakresu zamówień publicznych – iii kwartał 2019 r. 

 Podpisano umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego w ramach projektu: „Energooszczęd-
ne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Klimontów”. Wartość całko-
wita inwestycji: 1 476 513,34 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 
1 255 036,34 zł. Projekt zakłada modernizację 881 sztuk lamp oraz 
montaż 2 sztuk zestawów Odnawialnych Źródeł Energii oraz montaż 
sterowników energetycznych. Projekt będzie realizowany na terenie 
wszystkich miejscowości Gminy Klimontów.

 Zakończono realizację projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracow-
nie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowane-
go w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publicz-
ne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w formie dotacji 
celowej stanowiącej do 5% kosztów kwalifikowanych zadania. 
W ramach Przedmiotowego projektu Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie wyposażyła pracownie in-
formatyczne mieszczące się w budynku przy ul. Szkolnej 1 oraz budyn-
ku przy ul. Zysmana 9 w 50 szt. zestawów komputerowych w obudowie 
zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem 
operacyjnym i oprogramowaniem. Jest to bardzo szybki sprzęt, o du-
żych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie 
można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki, a Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zdalnie udostępnia inte-
resujące materiały edukacyjne. Całkowity koszt zadania: 155 513,50 zł, 
dofinansowanie UE (75% KK): 116 635,13 zł, wkład własny gminy (25% 
KK): 38 878,38 zł, w tym dotacja WŚ (5% KK): 7 775,68 zł.

 Złożono wniosek o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środ-
ków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie zadania reali-
zowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest”, pod nazwą „Realizacja programu 
usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”. 
Całkowity koszt zadania 43 243,68 zł, w 100% dofinansowany przez: 
WFOŚiGW w Kielcach: 21 621,84 zł – 50% kosztów kwalifikowanych; 
NFOŚiGW w Kielcach: 21 621,84 zł – 50% kosztów kwalifikowanych.

 Zakończono prace budowlane przy budynkach Urzędu Gminy 
w Klimontowie, Szkoły Podstawowej w miejscowości Konary oraz OSP 
w Klimontowie w ramach projektu pn. „Głęboka modernizacja energe-
tyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów”.  
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów reali-
zowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.

przy budynku Urzędu Gminy w Klimontowie wykonano: docieplenie  •
ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mine-
ralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instala-
cji c.o., wymianę oświetlenia, zastosowanie automatyki pogodowej 
i fotowoltaiki, montaż instalacji odgromowej i urządzeń zamocowa-
nych do ścian. Całkowity koszt zadania 298 700,00 zł, kwota dofinan-
sowania ze środków EFRR: 226 179,82 zł.
przy budynku Szkoły Podstawowej w Konarach wykonano: izolację  •
termiczną stropu wełną mineralną, wymianę stolarki drzwiowej, wy-
mianę kotła na paliwo olejowe 45 kW z pełnym oprzyrządowaniem, 
modernizację instalacji c.o., zastosowanie automatyki pogodowej 
i fotowoltaiki, wymianę oświetlenia, montaż instalacji odgromowej 
i urządzeń mocowanych do ścian. Całkowity koszt zadania 338 000,00 
zł, kwota dofinansowania ze środków EFRR: 142 268,72 zł.

 Złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, pn. „Poprawa 
gospodarki wodociągowej w Gminie Klimontów” (dot. budowy sieci wo-
dociągowej w miejscowości Wilkowice). 
Wnioskowany koszt operacji 243 172,00 zł, kwota dofinansowania 
197 700,81 zł (pozostała do wykorzystania kwota z przyznanego limi-
tu 2 mln zł).

 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 
2014-2020 z EFS pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Goźlicach”, 
celem projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Klimontów w okre-
sie od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r. w procesie przygotowania dzieci 
i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw 
społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. 
Projekt zakłada wsparcie 43 osób (20 K,23 M) – w tym 1 niepełnospraw-
ny, zagrożonych wykluczeniem społecznym – 25 osób (12 K,13 M), dzie-
ci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo 
oraz 18 rodziców (8 K, 10 M). Świetlica środowiskowa zostanie utworzo-
na w Goźlicach natomiast Punkt Wsparcia Rodziny w Ossolinie. 

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” 
– budynek Urzędu Gminy w Klimontowie

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” 
– budynek Szkoły Podstawowej w Konarach
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 Inwestycje:
 Zakończono budowę budynku świetlicy wiejskiej w Borku Klimontowskim: wysokość po-

niesionych wydatków ogółem: 574 835,99 zł, (wydatki w 2019 roku – 310 773,52 zł).
 Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Pęchowie: wartość zadania według umowy – 

411 882,49zł; poniesione wydatki do końca 2019 roku – 187 365,49 zł w tym koszty po-
niesione w 2019 roku – 92.389,50 zł.
 Wymieniono odcinek kanalizacji sanitarnej przy ul. Zysmana (bloki) – koszt – 8 001,15 zł.
 Wybudowano przyłącza wodociągowe w miejscowości: Krobielice – 7 999,00 zł, Konary 

– 4 885 zł, Pęchów- 1 358,20 zł.
 Uzupełniono oświetlenie drogowe na terenie gminy w ilości 30 szt. w niżej wymienio-

nych miejscowościach: Beradz – 2 szt., Byszów – 2 szt., Grabina– 3 szt., Kępie  – 2 szt., 
Klimontów – 2 szt., Konary – 3 szt., Konary Kolonia – 3 szt., Nowa Wieś – 1 szt., Olbierzo-
wice - 1 szt., Ossolin – 1 szt., Pęchów – 2 szt., Śniekozy – 1 szt., Ułanowice – 5 szt., Wil-
kowice  – 1 szt.  Koszt realizacji – 50 332 zł.
 Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do kontenerowej świetlicy wiejskiej w Kro-

blicach – koszt 2 214 zł.
 Wykonano przyłącze elektroenergetyczne do kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ułano-

wicach – koszt 2 214 zł.
 Wykonano przyłacze elektroenergetyczne kablowe do wiaty rekreacyjnej w Śniekozach 

– koszt 4 059 zł.
 Rozpoznawanie warunków hydrogeologicznych – koszt 3 600 zł.
 Opracowano projekt sektoryzacji sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów – 

koszt 30 528,60 zł.
 Zakończono prace projektowe sieci wodociągowej dla niżej wymienionych miejscowo-

ści: Borek, Byszówka ,Kępie, Kroblice, Pęchowiec, Adamczowice Gule, Sniekozy, Wilko-
wice, Ossolin – całkowity koszt 156 534,64 zł, w tym koszty poniesione w 2019 roku  
40 695,90 zł.

inwestycje z zakresu zamówień publicznych – iV kwartał 2019 r. 

 Zakończenie prac przy piątym budynku użyteczności publicznej – OSP w Klimontowie w ra-
mach projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na te-
renie gminy Klimontów”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Po-
prawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, izolację termiczną stropu wełną mine-
ralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji 
odgromowej i urządzeń zamocowanych do ścian, roboty naprawcze malarskie. Wartość tego 
zadania to 265 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFRR:153 988,36 zł. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie zakończyła prace budowlane przy budowie świe-
tlicy wiejskiej w Zakrzowie. Operacja realizowana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 
oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r., poz. 562), w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez  społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie po-
dejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Kwota dotacji Gminy Klimontów 706 675,08 zł, kwota dofinansowania ze środ-
ków EFRR: 291 223,00zł (podlegająca zwrotowi dotującemu).

 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Klimontowskie Przedszkolaki”, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głów-
nym projektu jest zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną 
na terenie gminy Klimontów oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności wśród dzieci 
w wieku 3-5 lat w okresie lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r. 
Projekt zakłada utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego w funkcjonującym 
przedszkolu w Klimontowie przy ul. Szkolnej 1 oraz finansowanie działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc. Dzięki wsparciu przedszkolaków w ramach projektu wzrośnie, jakość pro-
cesu edukacyjnego dzieci przedszkolnych, nastąpi wzrost umiejętności dzieci oraz zniwelowa-
nie deficytów. Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukie-
runkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 
Zajęcia będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania OWP i będą prowadzone 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych dzieci objętych wsparciem. Projekt zakłada rozszerzenie oferty placówki o zajęcia 
dodatkowe. Całkowita wartość projektu: 463 687,50  zł, kwota dofinansowania 393 187,50 zł.

 Złożono dwa wnioski do NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięć w for-
mie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do 
zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” pn. „Budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowościach Ossolin, Śniekozy, Gmina Klimontów” – koszt całkowity przedsięwzięcia 
2 139 462,00 zł, wnioskowana kwota pożyczki 1 739 400,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Ułanowice” – koszt całkowity przedsięwzięcia 3 517 698,00zł., wnioskowa-
na kwota pożyczki 2 859 955,00 zł.

Zarząd Narodowego Funduszu może w programie priorytetowym postanowić, że pożyczka 
udzielona jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorial-
nego oraz spółce kapitałowej świadczącej usługi publiczne.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadań wła-
snych jednostek samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialne-
go, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, w kapitale zakładowym tej spółki jest 
nie mniejszy niż 70%, na przedsięwzięcie związane z gospodarką ściekową lub na przedsię-
wzięcie związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ograniczaniem skutków zagrożeń środo-
wiska może być umorzona  w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50 % wy-
płaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

 Zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – ze względu na zakończenie realizacji 
dużych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii 
Europejskiej, istniała konieczność przeprowadzanie aktualizacji dokumentu w zakresie zadań, 
jakie zostały wykonane od momentu uchwalenia do końca roku 2019. Dodatkowo przez ten 
okres zmienił się szereg przepisów prawnych oraz przestały funkcjonować niektóre źródła fi-
nansowania zadań, a w ich miejsce pojawiły się inne. Nie bez znaczenia była również koniecz-
ność zaktualizowania celów, jakie zostaną osiągnięte do wartości możliwych do osiągnięcia.

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów” 
– budynek OSP Klimontów Budynek świetlicy wiejskiej w Zakrzowie
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Rosamond
Misi Terczyńskiej

w Dniu Imienin
Klimontów 26.02.2020 r.

Kaczeńce i Fiołki

Wiosenna poezja kwiaty otuliła,
Wyśniona dziewczyna zakochana była.
Złociste kaczeńce i fiołki błękitne,
Spowite tęsknotą jak bzy aksamitne.

Wiosna szczęście nam przyniesie,
Fiołki kwitną w starym lesie.
Kaczeńce nad modrą wodą, 
Zachwycają swą urodą….

Wilgi, słowiki śpiewają, 
Magiczne dary rozdają.
Łąki pokryte zielenią,
Kaczeńce w miłość przemienią.

Odpust w Klimontowskiej Farze, 
Błyszczą palmy i kramarze.
Lśnią tombakowe pierścionki,
Jutro przylecą skowronki.

Wrócą drozdy, skowroneczki,
Do Tyczyna, do Mireczki
Do mnie powrócą bociany-
Jestem w Misi zakochany!

W Klimontowie odbył się 6 stycznia wyjątkowy koncert świąteczno-
noworoczny. To Święto Trzech Króli – Dzień Objawienia Pańskiego 
oraz początek karnawału. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież że Stu-
dia piosenki oraz Zespół taneczny Gest działające w Miejsko–Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Klimontowie. 

Koncert ten był wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy odbył się 
on w mieście Klimontów, które odzyskało status miasta po 150 la-
tach. Magia kolęd oraz pełnia tanecznej ekspresji wprowadziła gości 
w przepiękną artystyczną podróż. Sala widowiskowa wypełniona była 
po brzegi, braw i emocji nie brakowało. 

Zaszczycili nas swoją obecnością: burmistrz Marek Goździewski, 
zastępca burmistrza Edward Przytuła, radni – którzy z uśmiechem 
i podziwem oglądali młodych artystów. Wszystkim należą się ogromne 
gratulacje. Opiekę artystyczną nad dziećmi i młodzieżą sprawują Ka-
tarzyna Serafin, Martyna i Marcin Maziarz.

Świętowanie nowego 2020 roku na Rynku w Klimontowie odbywa-
ło się pod znakiem odzyskania statusu miasta. Klimontów utracił pra-
wa miejskie przez represje carskie w 1870 roku za udział mieszkańców 
w Powstaniu Styczniowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski powitał przy-
byłych gości: Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Wojewodę Świętokrzy-
skiego Zbigniewa Koniusza, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia i Członka Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego Marka Jońcę oraz wszystkich zgormadzonych na Ryn-
ku. Podziękował wszystkim, którzy wspierali inicjatywę odzyskania statu-
su miasta dla Klimontowa. Punktualnie o północy burmistrz złożył życze-
nia noworoczne a niebo rozświetliły kolorowe fajerwerki.

Przybyli goście złożyli gratulacje dla wszystkich mieszkańców Klimon-
towa, życzyli sukcesów oraz zapewnili o swojej pomocy w dalszym roz-
woju całej gminy. Na ręce burmistrza przekazali listy gratulacyjne.

Licznie zebrani mieszkańcy Klimontowa i okolicznych miejscowo-
ści w rytmie poloneza przeszli w barwnym korowodzie wokół Rynku. 
Szampańska zabawa z zespołem Pokolenia i DJ Gabsonem trwała do 
godz. 1:00.

koncert 
świąteczno-noworoczny

powitanie nowego 2020 roku
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W 105 rocznicę Bitwy pod Konarami uczczono pamięć bohate-
rów ziemi klimontowskiej, żołnierzy Pierwszej Brygady Legionów 
Polskich, którzy nie szczędząc sił położyli na szali własne życie za 
naszą wolność. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski złożył 
kwiaty pod pomnikami w Konarach i na Cmentarzu Legionistów 
w Górach Pęchowskich. 

Przypomnijmy, że od szesnastego do dwudziestego piątego 
maja 1915 roku na tych terenach odbywały się z największym nasi-
leniem walki pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. 
W skład sił austro-węgierskich wchodziła Pierwsza Brygada Legio-
nów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. 
Boje konarskie były częścią większej operacji znanej jako bitwa 
pod Opatowem i Klimontowem. Bitwa ta była jednym z działań na-
szych przodków prowadzących do odzyskania upragnionej wolno-
ści i niepodległości.

Rocznica 
Bitwy pod 
KonaRami

Dziesięć lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się sa-
molot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 pasażerów i członków załogi, w tym 
para prezydencka: Maria i Lech Kaczyńscy.

W rocznicę Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej złożono kwi-
aty i zapalono symboliczne znicze pod pomnikami Ofiar w Parku 
Katyńskim w Byszowie.

10 Rocznica 
Katastrofy smoleńsKiej

Pamiętamy!

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej gminie miało charakter sym-
boliczny. W sobotę zostały złożone kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami w Klimontowie, w Konarach, w Rybnicy, w Byszowie i w Górach Pę-
chowskich.

UPamiętnienie Uchwalenia KonstytUcji 3 maja
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Konferencja inaugurująca program „Dziecięca piłka ręczna” po-
łączona z przekazaniem szkołom sprzętu sportowego w postacji 
bramek, piłek, pachołków i narzutek oraz „Szczypiorniak IV” odby-
ła się 5 grudnia 2019 r. w Hali Sportowej w Kielcach.  Dzięki zaanga-
żowaniu dyrektów szkół inicjatywa zaktywizowania dzieci poprzez 
piłkę ręczną cieszy się niesłabnącą popularnością. W całym woje-
wództwie świętokrzyskim zakwalifikowało się 80 szkół. Dzieci klas 3 
i młodszych będę uczestniczyć w zajęciach, natomiast w marcu we-
zmą udział w półfinale wojewódzkim rywalizując z innymi szkołami. 

sp W KliMontoWie i Goźlicach 
zaKWalifiKoWały się 

do projeKtu dziecięca piłKa ręczna

Od 27 stycznia do 4 lutego br. w Lloret de Mar w Katalonii przebywa-
ła grupa 54 osób z naszego klubu: dzieci z roczników od 2011 do 2003, 
trenerzy oraz rodzice. 

Wybrzeże Costa Brava przywitało nas przepiękną pogodą – przez cały 
nasz pobyt świeciło słońce a temperatury przekraczały 200 C. Grupa za-
mieszkała w 3-gwiazdkowym hotelu Samba z widokiem na morze. 

Treningi odbywały się 2 razy dziennie na trawiastych boiskach. Na-
sze drużyny  rozegrały sparingi z hiszpańskimi drużynami: rocznik 
2009 z hiszpańską drużyną Ca L’Aguido, w którym zagraliśmy w skła-
dzie: Miłosz Zaroda, Bartek Stasiak, Kacper Konat, Michał Sudy, Ty-
mek Orłowski,Miłosz Forc, Antek Orliński, Dawid Krasowski, Michał 
Baran, Julek Tusznio, Kacper Wysocki, Marcel Chojnacki, Jakub Koń-
czak. Mecz zakończyliśmy wynikiem 7:7, a bramki zdobyli: Miłosz Za-
roda (2), Bartek Stasiak, Kacper Konat, Michał Sudy, Tymek Orłow-
ski, Jakub Kończak.

W kolejnym dniu mieliśmy przyjemność rozegrać sparing w składzie: 
Jakub Kosiarski, Michał Sudy, Jakub Kończak, Mateusz Rusak, Ma-
teusz Augustyn, Jakub Bogdański, Miłosz Zaroda, Mateusz Tusznio, 
Bartek Stasiak, Tymek Orłowski, Jakub Szaniawski, Miłosz Forc, Kac-
per Nowakowski z hiszpańską drużyną Lloret C.F. na boisku Municipal 
de Lloret, a bramki zdobyli: Miłosz Zaroda (2) i Mateusz Rusak.

Jedną z największych atrakcji była wizyta na stadionie Camp Nou 
i obejrzenie meczu FC Barcelona – Levante UD, w którym wystąpili Mes-
si, Rakitić, Pique, Busquets, Griezmann czy nowa, wschodząca gwiaz-
da – 17-letni Ansu Fati.

Nasza grupa zwiedziła również muzeum FC Barcelona i stadion 
Camp Nou. W samej Barcelonie nie mogło zabraknąć wizyt przy Bazy-

na obozie w hiszpanii
lice mniejszej Sagrada Familia – dziele Antoniego Gaudiego oraz ko-
lejnym dziele Gaudiego – Parku Guell, które zostały wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Z najwyższej części parku rozprze-
strzenia się wspaniały widok na całą Barcelonę.

Intensywny, słoneczny 10-dniowy pobyt za nami. Wracamy do „sza-
rej” codzienności z nadzieją, że za rok znów spotkamy się w pięknej 
Hiszpanii. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom które chociaż w naj-
mniejszym stopniu przyczyniły się do realizacji tego wyjazdu. 
Chcielibyśmy podziękować sponsorom, którymi byli: Burmistrz Kli-
montowa Marek Goździewski, Zakład Produkcji Elementów Budow-
lanych ELWID Elżbieta Widuch, Apteka Rodzinna Mariusz i Magda-
lena Zaroda, Restauracja Cykada Piotr i Beata Sudy, Świętokrzyscy 
Sędziowie Piłkarscy Pomagają w Kielcach.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

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

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD MIASTA i GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

BURMISTRZ PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

ADRES REDAKCJI: Urząd Miasta i Gminy, 27-640 Klimontów, 
ul. dr Zysmana 1. Kontakt mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

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

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

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

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

MIEjSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74
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Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” otrzymało 25 par mieszkających na te-
renie gminy Klimontów, które świętowały ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jest to 
jedyne odznaczenie rangi państwowej nada-
wane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nadawane wyłącznie we dwoje – jako 
nagroda za wytrwałość w miłości i wierności 
złożonej 50 lat temu przysiędze.

W tym roku ze względu na sytuację epi-
demiologiczną, wręczanie medali i składa-
nie życzeń miało charakter kameralny. Meda-
le w imieniu Prezydenta RP, dyplomy i kwiaty 
wręczał burmistrz Marek Goździewski z pra-
cownikami Urzędu Miasta i Gminy Klimontów, 
odwiedzając każdą parę w ich domu. 

Odznaczeni zostali: Henryka i Ryszard Gra-
bowscy, Anastazja i Jan Bargielowie, Julian-
na i Stanisław Adamczakowie, Halina i Jan 
Mikulowie, Elżbieta i Jan Jaworscy, Janina 

Jubileusz 100. rocznicy urodzin obchodzi-
ła 17 stycznia 2020 roku Genowefa Kiełbasa 
zamieszkała w Zakrzowie. Z tej okazji w domu 
Jubilatki odbyła się uroczystość urodzinowa 
z udziałem rodziny, Burmistrza Miasta i Gminy 
Klimontów Marka Goździewskiego, kierow-
nika oddziału KRUS w Sandomierzu Marzan-
ny Mach oraz kierownika USC w Klimontowie 
Adama Przybylskiego.

Burmistrz Marek Goździewski życzył Dostoj-
nej Jubilatce wielu kolejnych lat życia w zdrowiu 
i dobrym samopoczuciu oraz samych radosnych 
chwil w gronie najbliższych. Na ręce Pani Geno-
wefy burmistrz przekazał listy gratulacyjne od 
premiera Mateusza Morawieckiego oraz woje-
wody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza.

jubileusze...
i Adam Wyrzykowscy, Stanisława i Andrzej 
Szumowscy, Teresa i Eugeniusz Muchowie, 
Józefa i Witold Pacholczakowie, Helena 
i Ludwik Goździewscy, Janina i Daniel Garn-
carzowie, Marianna i Jan Cebulowie, Jadwi-
ga i Bogdan Chodyrowie, Gabriela i Wacław 
Baranowie, Stanisława i Henryk Wójciko-
wie, Janina i Wiesław Drożdżalowie, Józe-
fa i Gabriel Niekurzakowie, Irena i Andrzej 
Skibińscy, Stefania i Hieronim Pacholczako-
wie, Teresa i Marek Michalczykowie, Halina 
i Ryszard Kasprzyccy, Henryka i Stanisław 
Bernysiowie, Janina i Eugeniusz Palucho-
wie, Halina i Bogumił Gładyszowie, Jadwi-
ga i Józef Pacholczakowie .

Drodzy Jubilaci!
Pragniemy złożyć Państwu z serca płyną-

ce 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 ko-
lejnych pięknych jubileuszy.

...jubileusze
Jubilatka to osoba o ogromnej pogo-

dzie ducha i znakomitej kondycji. Pomimo 
sędziwego wieku jest promienna i otwar-
ta na życie. Lubi rozmawiać. Jej receptą na 
długowieczność była urozmaicona kuchnia, 
w której dominował barszcz ze ziemniakami, 
kapusta i duże ilości mleka. Szczególną po-
trawą, która pojawiała się codziennie na sto-
le u Pani Genowefy była zacierka na mleku. 

Pani Genowefa całe życie pracowała 
w gospodarstwie rolnym. Wychowała sze-
ścioro dzieci. Mieszka z jedną ze swoich có-
rek.  Ma 14 wnucząt, 18 prawnucząt i 1 pra-
prawnuka.
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