
GŁOS
KLIMONTOWA

kwiecień-czerwiec
2021

Nr 156
INFORMATOR MIASTA i GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83

W Tokarni odbył się 22 i 23 maja br. jubile-
uszowy V Festiwal Smaków. Organizatorem 
konkursu był Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe 
w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Echo 
Dnia. Wydarzeniu towarzyszyło wiele wystę-
pów artystycznych i degustacji potraw przy-
gotowanych przez wspaniałych wystawców. 

Głównym punktem wydarzenia był Konkurs 
Kulinarny ,,Smaki Dzieciństwa”. Konkurs ad-
resowany był do Kół Gospodyń Wiejskich, go-
spodarstw agroturystycznych, stowarzyszeń, 
instytucji kultury oraz osób indywidualnych. 
Wymogiem konkursu było  przygotowanie po-
trawy, której smak pamiętamy z dzieciństwa. 

Mamy czym się pochwalić, gdyż I miejsce 
w tym konkursie zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich Klimontowianki. Panie przygotowały na 
konkurs trzy potrawy: kartoflankę, parowań-
ce z sosem karmelowo – śmietanowym oraz  
pierogi z farszem fasolowym, śliwką suszoną 
i boczkiem. 

I to pierogi okazały się najbardziej docenio-
ną przez komisję potrawą. Smaki z dzieciń-
stwa związane z fasolą, śliwką suszoną zosta-
ły zamknięte w najczęściej spotykanej formie 
potrawy w Polsce jaką są pierogi. Receptura 
opracowana przez Małgorzatę Cienik  – prze-

sukces kGW KlimontowianKi
wodniczącą sekcji kulinarnej – jest tajemnicą 
Koła. 

KGW Klimontowianki odniosły również suk-
ces w  konkursie  na Najpiękniejsze Stoisko 
Festiwalu. Tym razem Koło zajęło III Miejsce, 
a swoje wyroby artystyczne zaprezentowały 
panie: Wioletta Uchańska, Teresa Terlecka, 
Barbara Szwed oraz  Joanna Skórska. 

Na stoisku można było podziwiać piękne 
wyroby szydełkowe oraz haft krzyżykowy. 
Była to zarówno sztuka użytkowa, jak i deko-
racyjna. 

Członkinie i członkowie Koła odebrali gratu-
lacje od tak znamienitych gości festiwalu jak: 
Ryszard Terlecki – przewodniczący Klubu Par-
lamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wice-
marszałek Sejmu; Marek Pęk – wicemarszałek 
Senatu; Anna Gembicka – wiceminister rolnic-
twa; senator Włodzimierz Bernacki, poseł Pra-
wa i Sprawiedliwości i szef tej partii w regionie 
Krzysztof Lipiec; poseł Solidarnej Polski Ma-
riusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości 
Marek Kwitek, senatorowie Krzysztof Słoń 
i Jacek Włosowicz, marszałek województwa 
Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz, wicemarszałek wojewódz-
twa Marek Bogusławski, przewodniczący Sej-
miku Województwa Andrzej Pruś. 

Radość ze zwycięstwa byłą ogromna i za-
skoczenie bardzo duże, tym bardziej, że potra-
wy przygotowane przez Koło rozeszły się bar-
dzo szybko. 

W imieniu KGW Klimontowianki składamy 
podziękowania Organizatorom za wspaniałą 
atmosferę i profesjonalizm.
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Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Klimontów posadzili w ciągu 
trzech dni na terenie Klimontowa prawie 2000 sztuk kwiatów.

Obsadzony został cały Rynek oraz częściowo plac przy przystanku 
na ulicy Batalionów Chłopskich. Budynki i plac administracji publicz-
nej ozdobiły donice z roślinami m.in. surfiniami, szałwiami, pelargo-
niami i ozdobnymi trawami. 

Na skwerku przy urzędzie utworzony został herb naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy w Klimontowie Marek Goździewski podpi-
sał 13 maja br. w Kielcach umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbignie-
wem Koniuszem na finansowanie programu „Opieka wytchnieniowa”, 
która dotyczy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w naszej Gminie. 

Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej 
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawny-
mi. Umowa opiewa na kwotę 28 800,00 zł i w naszej Gminie z progra-
mu skorzystają 3 rodziny. Fundusze przyznano w ramach rządowego 
Projektu Solidarnościowego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kli-
montów Marek Goździewski ode-
brał 20 kwietnia br. z rąk wojewo-
dy Zbigniewa Koniusza promesę 
na kwotę 146 000zł, która zostanie 
przeznaczona na przebudowę-za-
bezpieczenie dna wąwozu lesso-
wego w ciągu drogi wewnętrznej 
w miejscowości Góry Pęchowskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz 
z Skarbnikiem Gminy Anną Sobolewską podpisali 6 maja br. w Świę-
tokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach umowy z wojewodą 
Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na inwestycje w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisanie umów odbyło się 
w obecności posłów Krzysztofa Lipca oraz Marka Kwitka.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontr-
asygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 29 kwietnia br. 
umowę na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Klimontów”. Zakres zadania obejmuje wykonanie pro-
jektu modernizacji oświetlenia, a następnie wykonanie przewidzia-
nych w tym projekcie prac, w szczególności:

wymianę opraw oświetleniowych sodowych, demontaż i montaż  •
w ich miejsce opraw LED – 862 szt.
wymianę opraw oświetleniowych sodowych parkowych, demontaż  •
i montaż w ich miejsce opraw LED – 19 szt.
wymianę wysięgników rurowych – 846 szt. •
wymianę przewodów YKY 3×2,5 mm • 2 do opraw oświetleniowych 
– 2 961 m
montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem (lampy solarne) – 2 szt. •
montaż przewodu AsXSn 2×25 mm2 – 95 000 m •
montaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN –  •
ogranicznik przepięcia nn do linii napowietrznych – 300 kpl
montaż szaf sterowania oświetleniem wraz z przeniesieniem punk- •
tów pomiarowych ze skrzyń stacyjnych – 83 szt.
Wykonawcą zadania jest firma AKCES ENERGO sp. z o. o. z siedzi-

bą w Konstancinie-Jeziornie. Łączny koszt zadania to 1 722 000,00 zł, 
dofinansowanie w wysokości 1 255 036,34 zł pochodzi z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 
15.10.2021 roku.

Umowy opiewają na kwotę milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy 
złotych i dotyczą rozbudowy drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów – 
633 060 zł oraz budowy drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś – 265 596 zł.

Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na budowę nowych dróg 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest po-
wstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szcze-
blu lokalnym.

Zdjęcia wykonał Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

* * *

Środki pozyskane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa.

* * *

* * *
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W Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów działa punkt konsultacyj-
no-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.  W punkcie można 
uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założe-
nia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje 
w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 
15 866 11 00, 15 866 1006 wew. 23.

urząd 
miasta i Gminy 

klimontóW

Ukończono roboty budowlane w miejscowości Śniekozy (na zdj. po-
niżej i po prawej). Prace polegały na wykonaniu robót budowlanych 
związanych z przebudową drogi gminnej Śniekozy-Boisko o łącznej 
długości 0,453 km. Wartość projektu ogółem: 375 407,07zł. Kwota dofi-
nansowania: 300 325,00zł - 80% zadania. Wkład własny: 75082,07zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W Klimontowie na ulicy Batalionów Chłopskich odbyła się 23.04.br. 
roku konferencja prasowa nt. dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg dla naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, Poseł Marek Kwitek, 
Piotr Lipiński oraz Radni Gminy Klimontów: Przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Orłowski, Piotr Lipiec, Mirosław Kwapiński, Marek 
Bargiel. Otrzymana kwota zostanie wykorzystana na remont i budo-
wę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, któ-
rego celem jest przyśpieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

* * *

Nasza Gmina otrzymała kwotę 4 803 833 zł, z czego 3 667 815 zł 
na kontynuację 15 zadań wieloletnich, rozpoczętych w 2019 roku. Po-
została kwota – 1 136 018 zł – przeznaczona jest na trzy nowe inwesty-
cje jednoroczne:

rozbudowę drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów – 633 060 zł; •
przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice – 237 362 zł  •
(prace budowlane  zakończono 11.06.br. – na zdj. po prawej);
budowę drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś – 265 596 zł (przetarg  •
na prace budowlane został rozstrzygnięty 9.06.br.).
Jest to największa kwota dofinansowania dla samorządu w powie-

cie sandomierskim.

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach pozytywnie 
zweryfikowało 7.06.br.  realizacje operacji pn. „Przebudowa i wyposa-
żenie obiektu kultury w miejscowości Ossolin”, na kwotę 816 383,89 zł 
brutto, kwota dofinansowania to 500 tys. zł (zdj. po prawej).

* * *
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„PoWrót do PrzeszŁoŚci 
– na szlaku „GinącycH zaWodóW”

Gminny Związek Rolników Kółek i Organiza-
cji Rolniczych w Klimontowie w partnerstwie 
z Gminą Klimontów od 8 lutego do 30 czerw-
ca 2021 r. realizuje projekt pn. „POWRÓT DO 
PRZESZŁOŚCI – NA SZLAKU „GINĄCYCH ZA-
WODÓW” poprzez kultywowanie i zacho-
wanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 
Gminy Klimontów ze szczególnym uwzględ-
nieniem zanikających tradycji”. 

Celem tego projektu są działania inte-
grujące grupy społeczne zamieszkujące ob-
szar Gminy Klimontów polegające na podsu-
mowaniu tego, co z punktu tradycji, kultury 
i sztuki stanowi tu o dobru wspólnym. Celem 
głównym projektu jest popularyzacja tradycji 
i dziedzictwa kulturowego Gminy Klimontów 
poprzez podwyższenie wiedzy o tradycjach 
i zwyczajach ludowych Świąt Wielkanocnych, 
z których część jest wciąż żywo kultywowana, 
a część coraz bardziej zanika. Stowarzyszenie 
wspólnie z Partnerem projektu stara się przy-
bliżyć i zachować od zapomnienia dziedzic-
two kulturowe.

Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Sandomierskiej  w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Zie-

mi Sandomierskiej „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Dlatego też aby pewne obrzędy stanowią-
ce część bogatej kultury ludowej nie zanikły 
w marcu 2021 r. zorganizowano warsztaty trady-
cji wielkanocnych. Ze względu na panującą epi-
demię warsztaty były prowadzone w siedzibach 
Kół Gospodyń Wiejskich w pełnym reżimie sani-
tarnym.

W warsztatach wyplatania palm i stroików 
wielkanocnych, tradycyjnych potraw wiel-
kanocnych oraz warsztatach zdobienia pisa-
nek i przygotowywania tradycyjnej święcon-
ki. udział wzięły członkinie następujących 
Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Konary- Kolo-
nia, KGW Krobielice, KGW Nawodzice, KGW Ol-
bierzowice, KGW Pęchów, KGW Szymanowice 
Dolne, KGW Śniekozy, KGW Ułanowice, KGW 
Zakrzów w sumie 69 osób. Uczestnicy warsz-
tatów poznali tradycyjne techniki wykony-
wania stroików i palm wielkanocnych, różne 
techniki zdobienia pisanek i tradycje przygo-
towywania święconki oraz tradycyjne i nowo-
czesne techniki pieczenia i gotowania trady-
cyjnych potraw wielkanocnych. 
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Beneficjenci projektu sami wykonalni pal-
my, stroiki, pisanki oraz przygotowywali tra-
dycyjne potrawy na stoły wielkanocne. Zajęcia 
prowadzone były przez doświadczone senior-
ki, które wiedzę odziedziczyły po swoich ma-
mach i babciach. Beneficjenci wykonali również 
prezentację multimedialną ze zdjęć wykona-
nych podczas warsztatów, Prezentacja zostanie 
umieszczona na stronach internetowych Urzę-
du Miasta i Gminy Klimontów, Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Klimontowie, LGD Ziemi 
Sandomierskiej oraz na Facebooku Urzędu Mia-
sta i Gminy Klimontów. Podczas podsumowa-
nia projektu planujemy przesłać elektronicznie 
uczestnikom projektu informacje, ulotki i foldery 
o segregacji śmieci. Uczestnicy nabędą umiejęt-
ności projektowania działań proekologicznych, 
art. zbiórki surowców wtórnych (baterii, plasti-
kowych nakrętek), racjonalnego gospodarowa-
nia wodą, segregacji odpadów, świadomych 
zakupów oraz szkodliwości spalania odpadów. 
Ponadto zostanie również przesłana informacja 
nt. popularyzacji wiedzy zachęcającej mieszkań-
ców gminy do wzięcia udziału w realizowanych 
projektach z zakresu ochrony środowiska i prze-
ciwdziałania zmianom klimatycznym.

„znajdziesz mnie W bibliotece”
Już po raz XVIII obchodzony był w całym kraju Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza

Tegoroczne hasło brzmia-
ło: „Znajdziesz mnie w bibliote-
ce”. Autorką hasła jest Marzena 
Przybysz, członek Prezydium Za-
rządu Głównego SBP. „Hasło nie-
sie w sobie sentymentalną lekkość 
i swobodę , która pozwala myśleć 
o bibliotece jako miejscu, gdzie 
wszystko zależy od Ciebie, miejscu 
które nic nie wymusza, jedynie za-
prasza, a jednocześnie wybór czy 
skorzystasz z zaproszenia pozosta-
wia Tobie, Twojej woli, aktywności , 
a przede wszystkim determinacji...” 
– tak pisze autorka hasła.

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Klimontowie przypomi-
na, że pomimo niesprzyjających 
warunków bezpośrednich kon-
taktów i odwiedzin w bibliotece 
mamy dla naszych Czytelników 

elektroniczną obsługę wypoży- •
czeń;
przeszukiwanie zasobów bi- •
bliotek korzystających z syste-
mu MAK+.

alternatywne i bezpieczne formy 
korzystania ze zbiorów i poszerza-
nia swojej wiedzy. Pomimo ogra-
niczeń zapewniamy elektroniczny 
dostęp do księgozbioru.

MAK+ (MakPlus) – jest elektro-
nicznym, zintegrowanym syste-
mem bibliotecznym, stworzonym 
i rozwijanym przez Instytut Książ-
ki. System umożliwia tworzenie 
elektronicznego katalogu biblio-
tecznego, bazy użytkowników 
placówki, rejestrację wypożyczeń 
i udostępnień zasobów oraz pro-
wadzenie statystyki bibliotecznej. 
Praca odbywa się poprzez prze-
glądarkę internetową.

MAK+ oferuje czytelnikowi:
dostęp do konta bibliotecznego  •
za pośrednictwem Internetu;
sprawdzanie informacji o swo- •
ich wypożyczeniach we wszyst-
kich bibliotekach;
korzystających z systemu MAK+  •
z poziomu jednej strony inter-
netowej;
przeszukiwanie zawartości ka- •
talogów wszystkich bibliotek 
jednocześnie;
z amawianie/rezer wowanie  •
książki w konkretnej bibliotece;

Cyfrowa wypożyczalnia mię-
dzybiblioteczna książek i czaso-
pism naukowych Academica jest 
darmowa i umożliwia korzysta-
nie ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej.

To dostęp do 3 410 362 publika-
cji ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego.

Nowy IBUK Libra – Już dziś każ-
dy czytelnik może zobaczyć, jak 
zmieniła się czytelnia online IBUK 
Libra. Wciąż na platformie można 
czytać cała dobę, siedem dni w ty-
godniu. Wydawnictwo Naukowe 
PWN potwierdza, że serwis po se-
rii testów, w których brali udział 
także bibliotekarze, jest gotowy. 
Zmienia się również wygląd. Każ-
dy odwiedzający platformę zosta-
nie zapytany o to, czy potrzebuje 
więcej informacji, czy chce zacząć 

korzystać. Pojawiają się nowe kar-
ty użytkownika. Warto założyć 
konto w IBUKU Librze, aby cieszyć 
się w pełni wszystkimi funkcjonal-
nościami. Po zalogowaniu będzie-
my mogli:

zobaczyć cztery ostatnio czy- •
tane książki + książkę miesiąca 
od PWN;
zobaczyć wszystkie „książki  •
w moich bibliotekach”, bez po-
trzeby przełączania się między bi-
bliotekami – opcja dla osób, któ-
re korzystają z zasobów dwóch 
lub większej liczby bibliotek;
korzystać z karty „moja półka”  •
czyli dodawać do niej wybra-
ne tytuły, czytać czy kopiować 
opis bibliograficzny do pracy, 
bez przechodzenia do wirtual-
nej półki myIBUK;
przeszukiwać cały zasób  • IBUKA 
Libry w karcie „wszystkie książ-
ki”, gdzie znajduje się 47 000 
tytułów, proponować rozsze-
rzenie zasobu lub znaleźć naj-
bliższą e-czytelnię, w której po-
szukiwany tytuł jest dostępny.
To wciąż nie wszystko. Więcej 

informacji nt. platformy i jej funk-
cjonalności w social mediach bi-
blioteki oraz https://facebook.
com/PWNNauka.

Zapraszamy do nowej odsłony 
IBUKA Libry:
https://libra.ibuk.pl/?utm_
source=bibl&utm_
medium=www&utm_
campaign=premiera
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Także Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach w partnerstwie 
z Gminą Klimontów od 8 lutego do 30 czerwca 2021 r. realizuje projekt 
pn. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI – NA SZLAKU „GINĄCYCH ZAWODÓW” 
poprzez kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego Gminy Klimontów ze szczególnym uwzględnieniem zanikają-
cych tradycji”.

Celem tego projektu są działania integrujące grupy społeczne za-
mieszkujące obszar Gminy Klimontów polegające na podsumowaniu 
tego, co z punktu tradycji, kultury i sztuki stanowi tu o dobru wspól-
nym. Celem głównym projektu jest popularyzacja tradycji i dziedzic-
twa kulturowego Gminy Klimontów poprzez podwyższenie wiedzy 
o tradycjach i zwyczajach ludowych Świąt Wielkanocnych, z których 
część jest wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Sto-
warzyszenie wspólnie z Partnerem projektu stara się przybliżyć i za-
chować od zapomnienia dziedzictwo kulturowe.

Dlatego też aby pewne obrzędy stanowiące część bogatej kultury 
ludowej nie zanikły w miesiącu marcu 2021r. zorganizowano warszta-
ty tradycji wielkanocnych. Ze względu na panującą epidemię warszta-
ty były prowadzone w siedzibach Kół Gospodyń Wiejskich w pełnym 
reżimie sanitarnym. W warsztatach wyplatania palm i stroików wielka-
nocnych, tradycyjnych potraw wielkanocnych oraz warsztatach zdo-
bienia pisanek i przygotowywania tradycyjnej święconki. udział wzięły 
członkinie następujących Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Beradz, KGW 
Byszów, KGW Dziewków, KGW Grabina, KGW Górki, KGW Goźlice, KGW 
Klimontów, KGW Konary w sumie 70 osób. Uczestnicy warsztatów po-
znali tradycyjne techniki wykonywania stroików i palm wielkanocnych, 
różne techniki zdobienia pisanek i tradycje przygotowywania święcon-
ki oraz tradycyjne i nowoczesne techniki pieczenia i gotowania trady-
cyjnych potraw wielkanocnych. Beneficjenci projektu sami wykonalni 
palmy, stroiki, pisanki oraz przygotowywali tradycyjne potrawy na sto-
ły wielkanocne. Zajęcia prowadzone były przez doświadczone senior-
ki, które wiedzę odziedziczyły po swoich mamach i babciach. Zajęcia 
prowadzone były przez doświadczone seniorki, które wiedzę odziedzi-
czyły po swoich mamach i babciach

„PoWrót do PrzeszŁoŚci 
– na szlaku „GinącycH zaWodóW”

Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Sandomierskiej  w ramach projektu grantowego „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD Zie-

mi Sandomierskiej „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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Beneficjenci projektu wykonali prezentację multimedialną ze zdjęć 
wykonanych podczas warsztatów, Prezentacja zostanie umieszczona 
na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Klimontów, Miejsko
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie, LGD Ziemi Sandomier-
skiej oraz na Facebooku Urzędu Miasta i Gminy Klimontów. Podczas 
podsumowania projektu planujemy przesłać elektronicznie uczestni-
kom projektu informacje, ulotki i foldery o segregacji śmieci. Uczestni-
cy nabędą umiejętności projektowania działań proekologicznych, art. 
zbiórki surowców wtórnych (baterii, plastikowych nakrętek), racjonal-
nego gospodarowania wodą, segregacji odpadów, świadomych zaku-
pów oraz szkodliwości spalania odpadów. Ponadto zostanie również 
przesłana informacja nt. popularyzacji wiedzy zachęcającej mieszkań-
ców gminy do wzięcia udziału w realizowanych projektach z zakresu 
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Rosamond
Sen o Mamie

Marzę o mamie, która już nie wróci
I o miłości, która nie jest grzechem.
Dzban pełen szczęścia szumi i coś nuci, 
Uśmiech Twych oczu jest moim uśmiechem.

Ból Twego serca jest moim cierpieniem, 
Bóg Ci nakazał spać w zmierzchu cmentarza.
Szekspir powiedział „reszta jest milczeniem”
Więc składam róże na progu ołtarza.

Oczyma duszy widzę Twoją postać-
Sen przeuroczy i dworek jak z bajki.
Ach! Gdybyś mogła Mamo ze mną zostać,
By zrywać dla mnie niezapominajki…

Ja bym z tych kwiatów uplótł wieniec chwały,
Z chabrów, kaczeńców i maków czerwonych
Słowa modlitwy, miłość jak śnieg biały-
Złożył z pokłonem przed Maryi tronem.
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W tym roku z uwagi na sytuację epidemicz-
ną uroczystości związane z 11. rocznicą ka-
tastrofy smoleńskiej w naszej Gminie miały 
charakter kameralny. Upamiętniając roczni-
cę Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej 
złożono kwiaty i zapalono symboliczne zni-
cze pod pomnikami Ofiar w Parku Katyńskim 
w Byszowie. 

Samolot Tu-154M z polską delegacją udają-
cą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyń-
skiej rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w Smo-
leńsku. Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP 
prof. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią 
oraz wielu wysokich rangą urzędników pań-
stwowych i dowódców wojskowych.

11 Rocznica KatastRofy smoleńsKiej

Z okazji uczczenia 106 rocznicy Bitwy pod Konarami, pod pomnika-
mi w Konarach i na Cmentarzu Legionistów w Górach Pęchowskich zło-
żone zostały 24 maja br. kwiaty i zapalono znicze.

Na tych terenach odbywały się od 16-25 maja 1915 roku z najwięk-
szym nasileniem walki pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyj-
skimi. 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 Opato-
wem i Klimontowem. Bitwa ta była jednym z działań naszych przodków 
prowadzących do odzyskania upragnionej wolności i niepodległości.

106 rocznica Bitwy pod Konarami
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Także obchody upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w naszej gminie miały charakter symboliczny z powodu pande-
mii koronawirusa. W poniedziałek 3 maja br. odbyła się msza św. w Ko-
ściele parafialnym p.w. św. Józefa w Klimontowie oraz zostały złożo-

obcHody 3 maja
ne kwiaty i zapalono znicze pod pomnikami w Klimontowie, Konarach, 
Rybnicy, Byszowie i Górach Pęchowskich. 

W uroczystościach udział wzięły władze Gminy, Radni Rady Miejskiej 
oraz Poczet Sztandarowy OSP Klimontów.

W oryginalny sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Ossolinie 
uczcili Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Przedszkolaki pod kierun-
kiem Anny Raczyńskiej wykonały w plenerze na placu szkolnym wiel-
ką biało-czerwoną flagę, zaś pierwszoklasiści wraz ze swoją wycho-
wawczynią Dorotą Kitą, namalowały godło narodowe.

Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustano-
wione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy histo-
rię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. 
Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych sym-
boli narodowych.

opr. I. StaSzewSka

dzień FlaGi 
W ossolinie
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W niedzielę 6 czerwca br. na stadionie LKS 
Klimontowianka Klimontów odbył się piknik 
charytatywny pt. „Klimontów dla Bartusia” – 
chłopczyka chorego na SMA. Impreza trwała 
od godz. 15 do godz. 20. W trakcie całego pik-
niku atrakcji było mnóstwo, m.in. dmuchańce 
dla dzieci, kiermasz kulinarny KGW Klimonto-
wianki, loteria fantowa przeprowadzona przez 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, licyta-
cja gadżetów kibica Klimontowianki i prac wy-
konanych przez panie z KGW Klimontowianki, 
zabawy taneczne dla dzieci, malowanie buziek 
dzieciaków oraz różnie inne animacje przepro-
wadzone przez cudowne dziewczyny z ANIMI
-Animacje dla dzieci, odbył się również pokaz 
samochodów strażackich jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej Klimontów. 

O godz. 17 rozpoczął się mecz o mistrzostwo 
klasy okręgowej LKS Klimontowianka Klimon-
tów – Zenit Chmielnik, który zakończył się wy-
graną dla Klimontowianki. W przerwie meczu 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Klimon-
tów Edward Przytuła podziękował wszystkim 
za tak liczne przybycie, podziękował organiza-
torom oraz każdemu dziecku wręczył lody.

W trakcie całego spotkania wolontariusze 
zachęcali do zapełniania puszek na leczenie 
małego Bartusia. W trakcie spotkania byli rów-
nież obecni rodzice Bartusia, który nie kry-
li wdzięczności. Mamy nadzieję, że nasz mały 
przyjaciel jak najszybciej wyzdrowieje.

Serdeczne podziękowania należą się „Gru-
pie Sami-Swoi”, LKS Klimontowianka Klimon-
tów, paniom z KGW Klimontowianka, ANIMI-
Animacje dla dzieci, OSP Klimontów, paniom 
z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
wszystkim osobom, które miały wkład w orga-
nizację tak cudownego przedsięwzięcia. Łącz-
na kwota, która została zebrana dla Bartusia to 
20 122,40 zł.

Brawo! Drodzy Mieszkańcy, bardzo Wam 
dziękujemy w imieniu Bartusia!

„klimontóW dla bartusia”

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, 

w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. 
przymrozków wiosennych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji 

mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 8. 

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) 

oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 (budynek nad bankiem)
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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, 
Angelika Zieja. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

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

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

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

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

MIEjSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74
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SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

W Klimontowie odbyły się 11 maja br. konsultacje chłopców z klubów Podokręgu Sando-
mierz rocznik 2009. Nasz klub reprezentowali Olaf Żylowicz, Miłosz Zaroda i Michał Sudy.

konsultacja kadry WojeWódzkiej 
W klimontoWie

Na stadionie Klimontowianki Klimontów odbył się w piątek 30 kwietnia turniej Cutline Kli-
montów Cup. W turnieju wzięło udział 5 zespołów, które rozegrały mecze każdy z każdym. Na-
sza drużyna grała w składzie: Bartosz Zając, Antoni Flisek, Sebastian Adamus, Kacper Adamus, 
Dawid Szaniawski, Igor Kopeć, Dawid Krasowski, Olaf Żylowicz, Sebastian Janik, Kacper Nowa-
kowski, Hubert Bieniek zajmując 3 miejsce w całym turnieju. Trenerem był Krzysztof Dywan. 
Wyniki

KLIMONTOWIANKA - Stal Mielec II 2-2 (Żylowicz x2)
KLIMONTOWIANKA - STAL MIELEC I 3-4(  Janik x2, Żylowicz)
KLIMONTOWIANKA - Wisan Skopanie 4-1( Flisek, Zając, Krasowski, Żylowicz
KLIMONTOWIANKA - Baszta Rytwiany 0-4
Organizatorem turnieju był Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski, Klimon-

towianka PBI Klimontów oraz Restauracja Cykada Pęchów Beata i Piotr Sudy i Cutline Rzeszów.

stal mielec na turnieju 
W klimontoWie
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Szanowni mieszkańcy
Gminy Klimontów

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Powszechny Spis 
Ludności i Mieszkań.
Osobom, które nie spisały się jeszcze 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021), pomogą 
rachmistrzowie telefoniczni. Od początku 
maja zaczęli dzwonić do mieszkańców z nr 
telefonu 22 828 88 88. Ze względu na wspólne 
zdrowie jest to obecnie jedyna forma pracy 
rachmistrzów. Warto wiedzieć wcześniej, 
jakich pytań się spodziewać i czy możemy 
prosić rachmistrza o inny termin rozmowy. 

Pytania wyłącznie z formularza spisowego
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stronie https://
spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędno-
ści, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane wyjazdy i ich terminy. Warto też 
pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawia się ona 
w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dlatego nama-
wiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsa-
mości rachmistrza można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin rozmowy.
Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka sposobów.
W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez 
telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmacniają rachmistrzo-
wie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego.
Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać 
mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 88. Jest 
to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego. Rachmistrz 
rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz 
poda numer identyfikatora służbowego.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można 
to zrobić:
• na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,
• poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.
Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz zna 
nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem, należy powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spiso-
wej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zanoto-
wać numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne 
cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego 
NSP2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania 
statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu. Podobnie jak 
w NSP2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu 
należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Mieszkańcy województwa świę-
tokrzyskiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczególnych badań na stronie internetowej: 
https://kielce.stat.gov.pl/badania-statystyczne/aktualnosci/. Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do od-
wołania są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 
Marek Goździewski


