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W Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich Klimontowianki z rąk dyrektora Jacka Tosia ode-
brały 28 lipca br. nagrodę wyróżniającą za udział w konkursie „Bitwa 
Regionów” – konkursie kulinarnym dla KGW, których zadaniem jest 
przygotować dania regionalne z lokalnych produktów i nagrać krótki 
filmik promujący działalność koła jak i konkursowej potrawy. 

W tym roku udział wzięło ponad 20 Kół Gospodyń Wiejskich z woje-
wództwa świętokrzyskiego, a 5 zostało nagrodzonych w tym nasze pa-
nie z KGW Klimontowianki.

wyróżnienie 
w „Bitwie regionów” 

dla Kgw KlimontowianKi

W tym roku ze względu na panujący stan 
epidemii SARS-CoV-2 w naszej Gminie odbyło 
się tylko Gminne Święto Plonów. 

W niedzielę 15 sierpnia, w Święto Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny, w kościele 
parafialnym pw. św. Józefa ks. proboszcz Hen-
ryk Hendzel odprawił uroczystą mszę św. do-
żynkową, w trakcie której zostały poświęcone 
wieńce uplecione z tegorocznych zbóż, kwia-
tów, owoców i warzyw oraz kosze z darami. 

Po mszy św. barwny korowód prowadzony 
przez Kapelę z miasta Osiek przeszedł na sta-
dion LKS Klimontowianka. 

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek 
Goździewski powitał gości wśród których był 
również Poseł na Sejm RP Marek Kwitek. 

Święto Plonów to czas radości oraz odpo-
czynku po ciężkiej pracy, a także forma podzię-
kowania rolnikom za trud i zebrane zbiory. 

Ostatnia niedziela wakacji już na stałe wpi-
sała się w kalendarz kulturalny Powiatu Sando-
mierskiego.  W tym roku Dożynki Powiatowe 
odbywały się w Łoniowie. Powiatowe Święto 
Plonów rozpoczęło się przemarszem barwne-
go korowodu na uroczystą Mszę Świętą w ko-
ściele pw. św. Mikołaja Biskupa w Łoniowie. 

dożynKi 
gminne...

...oraz 
powiatowe

ciąg dlaszy na stronie 6

ciąg dlaszy na stronie 7
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Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obo-
wiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację bę-
dzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl  lub 
w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów.

Jednocześnie informujemy, że termin obowiązkowego przekazywania 
informacji do CEEB dla właścicieli/zarządców wynosi: 

w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło cie- •
pła i spalania paliw;
w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo  •
powstałych.

	1 lipca br. dokonano odbioru robót budowlanych w miejscowości 
Pęchów, które polegały na wykonaniu robót budowlanych związanych 
z przebudową drogi gminnej nr 331030T Pęchów przez wieś. 
Długość odcinków dróg realizowanych w ramach zadania to 428,00 
mb, wartość zadania: 243.233,69 zł, kwota dofinansowania: 194.586,00 
zł, a wkład własny: 48.647,69 zł.

W Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów 
działa punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”, w którym 
można uzyskać m. in. porady merytorycz-
ne i techniczne dotyczące założenia konta 
w portalu beneficjenta programu oraz uzy-
skać informacje w zakresie przygotowania 
i złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu można skorzystać z:
dofinansowania do pieców i kotłów – chodzi o wymianę tych starych, na  •
nowoczesne spełniające najwyższe normy;
dotacji na ocieplenie domu – odpowiednia izolacja nie pozwala na prze- •
nikanie ciepła na zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii, tym samym 
obniża rachunki za prąd;
dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – dzięki temu i odpo- •
wiedniemu ociepleniu można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie o na-
wet 40%; 
pożyczek na instalacje odnawialnych źródeł energii.  •
Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Klimontów w go-

dzinach pracy Urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod numerami 
telefonu 15 866 11 00, 15 866 10 06 wew. 23, bądź w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Klimontów.

	Prowadzonych w obiekcie 
byłej mleczarni przy ul. Opatow-
skiej w Klimontowie polegających 
na przebudowie i zmianie sposo-
bu użytkowania parteru na Dzien-
ny Dom Senior+. Zadanie realizo-
wane zostało w ramach Programu 

W sierpniu dokonano odbioru końcoWego 
robót budoWlanych:

wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utwo-
rzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. 

W ramach przedmiotowego zdania wykonano prace w zakresie: bu-
rzenia i rozbiórki obiektów, izolacji przeciwwilgociowej ścian funda-
mentowych, podbicia fundamentów, konstrukcji, dach – wymiana po-
krycia, roboty murowe, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka 
okienna i drzwiowa, malowanie, tynki zewnętrzne – elewacja, instala-
cja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja co, kotłownia, instalacja 
gazowa, instalacje elektryczne, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji 
oraz zakupiono wyposażenie obiektu. 

	Przebudowy i wyposażenia obiektu kultury w miejscowości Kli-
montów. Operacja zrealizowana została w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych oraz 
wyposażenie w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burze-
nia i rozbiórki, izolacje przeciwwilgociowe, dach, konstrukcja, pokry-
cie, podłoża i posadzki, tynki, okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, 
malowanie, elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instala-
cja CO, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, odgromowa, dojazd, 
alejki, chodniki . 

Operacja posiada również opracowany plan działalności obiektu dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów - rozpisany na zajęcia tj. zajęcia 
taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne 
dla dzieci, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia wokalne dla dorosłych i dzie-
ci, kółko recytatorskie, zajęcia teatralne, Klub Seniora.

W obiekcie budowalnym będą prowadzone zajęcia artystyczne, na-
uka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne ini-
cjatywy społeczne, które będą miały charakter stały lub będą się odby-
wały cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 
miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji.

Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań, które są innowacyj-
ne co najmniej w skali województwa, w tym rozwiązań organizacyjnych, 
technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla two-
rzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnicowanych 
grup odbiorców. Operacja uwzględnia również wyposażenie obiektu 
w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co najmniej w 50% 
zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną. 

Całkowita wartość inwestycji: 934 800,00 zł, kwota dofinansowania 
operacji: 500 000,00 zł.

oboWiązek składania deklaracji 
do centralnej eWidencji 

emisyjności budynkóW

Od 1 września w przebudowanym obiekcie funkcjonuje Dzienny 
Dom Senior+ czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), po 8 
godzin dziennie, wspierający 15 osób w wieku 60+  nieaktywnych za-
wodowo, z terenu gminy Klimontów. Seniorzy skorzystają z dostęp-
nej infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, 
zaktywizowanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej.

Dzienny Dom Senior+ umożliwi seniorom korzystanie z przygoto-
wanej dla nich oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie ak-
tywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyjnej i opiekuń-
czej oraz wsparcie i pomoc adekwatną do ich potrzeb i możliwości 
wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji: 644 301,86 zł, kwota dofinansowania 
zadania: 298 118,47 zł.

Wykonano nawierzchnię jezdni 
o pow. 1 569,00 m2, w tym: jezdnia 
o dł. 428,00 m i szer. 3,50 m, o sze-
rokości pasa ruchu 3,50 m, obu-
stronnych poboczy o łącznej pow. 
639,00 m2, na odcinku o dł. 428,00 
mb i szerokości 0,75 m, 20 zjazdów 
o łącznej pow. 368,00 m2, skrzyżo-
wania i przepustu pod koroną drogi 
oraz montażu 3 nowych tablic zna-
ków drogowych. Zadanie zostało 
zrealizowane z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.
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	Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpi-
sał 27 lipca br. umowę dotacji na realizację zadania pn.: „Realizacja 
programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy 
Klimontów”.

Całkowita wartość zadania to 81 855,10 zł, dofinansowanie WFO-
ŚiGW w Kielcach: 40 927,55 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych za-
dania, dofinansowanie NFOŚiGW w Warszawie: 40 927,55 zł, tj. 50% 
kosztów kwalifikowanych zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje transport i utylizację z 99 nieru-
chomości blisko 272 ton azbestu.

Środki  na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środków 
udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

	Burmistrz Miasta i Gminy 
w Klimontowie Marek Goździew-
ski podpisał 5 sierpnia br. umowę 
na dofinansowanie na realizację 
zadania „Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w miej-
scowości Dziewków, odcinek o dł. 
104 mb”.

Środki na wykonanie zada-
nia pochodzą ze środków budże-
tu Województwa Świętokrzyskie-
go według zadań określonych 
w ustawie o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. 

Kwota dofinansowania to 
39 700,00 zł.

	Rozpoczęto roboty budowlane na ul. Sandomierskiej w 
miejscowości Klimontów. Przedmiotem prac budowlanych jest prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku od km 16+357 do km 
17+295,89, długości 938,89 mb, polegająca na budowie ścieżki rowe-
rowej, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie chodnika 
oraz istniejącej nawierzchni drogowej.

Wartość robót 2 703 311,33 zł. Wkładem Gminy Klimontów do 
wykonywanego zadania było opracowanie dokumentacji technicznej.

	Skarbnik Miasta i Gminy Klimontów Anna Sobolewska podpisa-
ła 29  lipca br. w Kielcach umowę na realizację projektu pn.: „Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Klimontów – etap II”.

Całkowita wartość projektu to 6 699 716,43 zł, współfinansowanie UE 
do kwoty: 5 694 758,97 zł.

	W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach wręczono 19 lipca br. promesy na zakup sprzętu 
pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Klimontów, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ra-
mach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. 
Część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych” w roku 2021.

	Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił 22 lip-
ca br. wyniki głównego naboru do programu „Sportowa Polska 2021”, 
gdzie Gmina Klimontów otrzymała środki finansowe w wysokości 
185 780,00 zł dla zadania inwestycyjnego: „Rozwój ogólnodostępnej in-
frastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Klimontów poprzez remont 
i modernizację bieżni”. 

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł otrzymały jednostki OSP: Ko-
nary, Krobielice, Goźlice, Nawodzice i Zakrzów. Pozyskane środki finan-
sowe pozwolą zakupić nowy sprzęt pożarniczy, który poprawi bezpie-
czeństwo druhów podczas akcji ratowniczo–gaśniczych i przyczyni do 
skutecznej pracy jednostek.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Programu Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 i dotyczy obiektu 
służącemu klubowi sportowemu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację instalacji c.o., do-
cieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację 
oświetlenia, montaż instalacji OZE.

Termomodernizacją objęte zostaną budynki remiz OSP w miejsco-
wościach: Beradz, Byszów, Konary, Nasławice, Pokrzywianka, budynek 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie przy ul. Szkolnej, budynek Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach, budynek Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

Fundusze na ten cel pozyskano w ramach Osi priorytetowej 3 – Efek-
tywna i Zielona Energia z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
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Kolejny rok kampanii czytelniczej „Mała książka - wielki człowiek” 
skierowanej do najmłodszych czytelników za nami. Dzięki współpracy 
z Instytutem Książki mogliśmy obdarować małych czytelników wspa-
niałym prezentem – Wyprawką Czytelniczą. Znajdowała się w niej 
książka „Pierwsze czytanki dla...”, Karta Małego Czytelnika, zakładka do 
książki oraz kostka do zabawy. 

Książka zawiera starannie dobrany zestaw utworów wybitnych pol-
skich poetów i pisarzy dziecięcych ze ślicznymi ilustracjami. Rodzice 

najmłodsi czytelnicy 
miejsKo-gminnej BiBlioteKi puBlicznej 

z wyprawKami czytelniczymi
maluszków otrzymali natomiast broszurę informacyjną „Książką po-
łączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. To praktyczny poradnik 
o korzyściach płynących z codziennego czytania dziecku i odwiedza-
nia z nim biblioteki. 

Nowi czytelnicy zobowiązali się odwiedzać naszą bibliotekę, wypo-
życzać książeczki i zbierać naklejki – punkty, aby otrzymać Dyplom Ma-
łego Czytelnika. W tej edycji programu rozdaliśmy 80 wyprawek czy-
telniczych.
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W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klimontowie odbyła się 
4 lipca br. VIII Gala Kryształowego Berła – 
nagrody przyznawanej gwiazdom polskie-
go kina za wybitne role w filmach historycz-
nych i kostiumowych. 

Tegorocznym laureatem nagrody zo-
stał znakomity aktor Mirosław Baka, zwią-
zany z ziemią świętokrzyską, bo urodzony 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Aktora uho-
norowano za kreacje w filmach: „Pierścionek 
z orłem w koronie”, „Jack Strong” oraz „Legio-
ny”. 

W latach minionych Kryształowe Ber-
ło otrzymali: Jerzy Zelnik, Olgierd Łukasze-
wicz, Wiktor Zborowski, Emilia Krakowska, 
Leszek Teleszyński, Magdalena Zawadzka 
i Andrzej Seweryn. 

Na tegorocznej Gali pojawiły się także ak-
centy jubileuszowe, związane z 10. rocznicą 
powstania Stowarzyszenia „Nasze dziedzic-
two Ossolin”. Goście zapoznali się z inicja-
tywami realizowanymi w ciągu minionych 
10 lat przez Stowarzyszenie. Na scenie wy-
stąpiły dzieci i młodzieży ze szkoły podsta-
wowej w Ossolinie. Następnie została wrę-
czona nagroda. Mirosław Baka odbierając 
nagrodę przyznał, że w miasteczku spędził 
dużą część swojego dzieciństwa.

– Cieszę się, że tu jestem, i ze odbieram tę na-
grodę, na którą mam nadzieję zasłużyłem. Za-
wsze byłem dumny ze swoich świętokrzyskich 
korzeni. W moim starym rodzinnym albumie 
są czarno-białe zdjęcia małego jasnowłosego 
chłopca, biegającego po brukowanych jesz-
cze wtedy uliczkach Klimontowa, lub po sa-
dzie cioci w pobliskim Pęchowie, miejscowości 
w której urodziła się moja mama. Z tych okolic 
pochodzili moi dziadkowie i pradziadkowie. 
Na klimontowskim cmentarzu znajdują się 
groby członków mojej rodziny, a więc ja na-
prawdę mogę powiedzieć: jestem stąd – mó-
wił Mirosław Baka. 

Znakomity Gość oprócz nagrody otrzy-
mał pamiątkowy grawerton z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździew-
skiego, którego – jak się okazało – łączą ze 
znakomitym aktorem więzy pokrewień-
stwa. Gratulacje złożyli również przedstawi-
ciele samorządu województwa, radni sejmi-
ku Andrzej Swajda i Paweł Krakowiak oraz 
Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski. 

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Avito 
Vivit Honore oraz Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku Ulanów Wileńskich 
z Kielc poddali Laureata próbie władania 
szablą, którą przeszedł celująco. Podczas 
gali wystąpił także zespół Babsztyl. 

Po koncercie prezes Stowarzyszenia z oka-
zji Jubileuszu odebrał życzenia i gratulacje 
od Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kli-
montowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Ossolinie oraz ks. Wojciecha Zasady. 

Organizatorami VIII Gali Kryształowego 
Berła było Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin” oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Klimontowie.

Kryształowe Berło dla mirosława BaKi
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W tym roku Starostami Dożynek zostali Małgorzata 
Miłek i Krzysztof Juda z Pęchowca. 

Pani Małgorzata gospodarstwo rolne prowadzi wspól-
nie z mężem Wojciechem i synem Dawidem. Powierzch-
nia gospodarstwa: 4,75 ha. w którym dominują drzewa 
i krzewy owocowe oraz zboża. 

Pan Krzysztof prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 7,49 ha z żoną Agnieszką i synem Dariuszem. 
Główne uprawy: rośliny okopowe (ziemniaki), zboża, ro-
śliny strączkowe, sad czereśniowo-jabłoniowy.

Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. 
Burmistrz zadeklarował dzielić chleb pośród wszystkie 
sołectwa równo i sprawiedliwie. Następnie głos zabra-
li: Marek Goździewski – Burmistrz Miasta i Gminy oraz 
Marek Kwitek – Poseł na Sejm RP. 

Kolejnym punktem programu była prezentacja wień-
ców dożynkowych, które wzięły udział w konkursach na: 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku wieńce 
przygotowały sołectwa: Górki, Klimontów, Konary i Ko-
nary-Kolonia, Pęchowiec, Nawodzice, Węgrce Szlachec-
kie i Wilkowice. Tytuł Sołtysa Roku 2021 otrzymała Zofia 
Nowakowska– sołtys sołectwa Adamczowice.

Po części oficjalnej kapela poprowadziła korowód 
z wieńcami dożynkowymi do stoisk, gdzie panie z kół 
gospodyń wiejskich częstowały własnoręcznie przygo-
towanymi potrawami i wypiekami oraz owocami. Pod-
czas prezentacji wieńców komisja konkursowa bacznie 
oceniała wieńce pod kątem regulaminowych wytycz-
nych. Jury w składzie: Anna Chojnacka – pracownik 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mokoszynie, Edy-
ta Lesiak-Nawrocka – kierownik MGBP w Klimontowie, 
oraz Danuta Potocka – pracownik Urzędu Miasta i Gmi-

dożynKi 
ciąg dalszy ze strony 1
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Po zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy w korowodzie przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej z Męcin koło Nowego Sącza przemieści-
li się na plac przy Urzędzie Gminy w Łoniowie gdzie zaplanowane były 
dalsze uroczystości. 

Starosta Sandomierski Marcin Piwnik oraz Wójt Gminy Łoniów Szy-
mon Kołacz  przywitali wszystkich gości, a Starostowie Dożynek  prze-
kazali im dożynkowy chleb. 

Na Powiatowym Święcie Plonów Gminę Klimontów reprezentowa-
li: Radni Rady Miejskiej Grzegorz Mucha i Jerzy Cukrowski, pracownik 
M–GOK Tomasz Ferens, pracownicy UMiG Klimontów Danuta Potoc-
ka i Angelika Zieja oraz KGW Konary i Konary-Kolonia, które włożyło 
ogromny trud w wykonanie gminnego wieńca dożynkowego. 

Stałym elementem każdych dożynek jest prezentacja wieńców przez 
delegacje wszystkich gmin z powiatu sandomierskiego. Wieniec naszej 
gminy został zaprezentowany i ośpiewany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich Konary i Konary-Kolonia. Po wystąpieniu i prezentacji wszystkich 
wieńców jury wyróżniło wszystkie wieńce biorące udział w tegorocz-
nym Święcie Plonów w Łoniowie oraz wręczyło nagrody. Decyzją jury 
tytuł najładniejszego wieńca dożynkowego przypadł gospodarzom wy-
darzenia, czyli gminie Łoniów. Ten wieniec będzie reprezentował powiat 
na Wojewódzkim Święcie Plonów, które odbędzie się 12 września w Kiel-
cach. 

Sporą atrakcją cieszyły się stoiska przygotowane przez poszczególne 
gminy. Podczas wydarzenia prowadzono także zbiórkę na rzecz Bartu-
sia Przychodzkiego z Sandomierza.

O muzyczną oprawę podczas dożynek zadbała Alicja Śmielak oraz 
zespoły „Gorzyczany”, „Teraz My” oraz „Daj To Głośniej”. Powiatowe 
Święto Plonów w Łoniowie zakończył pokaz sztucznych ogni. 

...oraz powiatowe
ciąg dalszy ze strony 1

ny Klimontów przyznało wyróżnienie dla wieńca z sołectw Konary 
i Konary-Kolonia, który reprezentował będzie Gminę Klimontów na 
Dożynkach Powiatowych w Łoniowie. Burmistrz Miasta i Gminy Kli-
montów wręczył dyplomy i nagrody w konkursie na Najładniejszy 
Wieniec Dożynkowy. 

Jak stwierdziło jury – „Wszystkie wieńce dożynkowe nawiązywały 
do tradycji dożynkowych – ludowych, wykonane były ze zbóż, kwia-
tów, owoców, ziół, charakteryzowały się: precyzją wykonania, piękną 
i staranną formą, bujnością dekoracyjną i znakomitymi walorami es-
tetycznymi, oryginalną kompozycję”.

Na scenie kolejno zaprezentowały się orkiestry: Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta działająca przy OSP w Wyszkowie oraz Youth Brass So-
uvenir Orchestra z Kijowa na Ukrainie. Za wykonania wspaniałych 
koncertów orkiestry otrzymały od Burmistrza Miasta i Gminy Kli-
montów pamiątkowe statuetki.

O godz. 1700 rozpoczął się mecz 1. kolejki świętokrzyskiej IV ligi 
pomiędzy Klimontowianką Klimontów a Starem Starachowice. Tuż 
przed meczem Prezes ŚZPN Mirosław Malinowski przekazał na 
ręce kapitana klimontowskiej drużyny Jarosława Piątkowskiego 
pamiątkowy puchar za awans do IV ligi. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 0:2 dla gości. 

Dzieci miały frajdę bawiąc się na dmuchańcach w mini wesołym 
miasteczku. Oblegane było również stoisko z watą cukrową i po-
pcornem, którą dzieci otrzymywały nieodpłatnie. 

Fantastyczną zabawę naszym milusińskim przez cały czas 
trwania imprezy zapewniła firma „ANIMI” Angela i Anita Wój-
cik z Grupy Sami Swoi prowadząc bardzo ciekawe i urozmaico-
ne animacje. 

W czasie trwania dożynek od godz. 1400 do 1800 czynny był Punkt 
Szczepień obsługiwany przez NZOZ Ośrodek Zdrowia w Klimonto-
wie i lekarza medycyny Ewę Mrozowską. Szczepionkę przeciwko 
COVID-19 przyjęło 42 osoby. 

Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Pokolenia.

gminne...
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W niedzielę 1 sierpnia br. na Stadionie LKS Klimontowianka odbyła 
się XXV edycja imprezy pn. Podaruj Dzieciom Słońce. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek 
Goździewski. Po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich za-
wodników oraz sędziów Burmistrz oficjalnie otworzył XXV Jubileuszo-
wy Wakacyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar 
Dziecka”. Rywalizację systemem każdy z każdym prowadziło 5 drużyn: 
Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Kolegium Sędziów, Sami Swoi, FC Tygryski, 
Pogoń Byszówka. Zacięta walka o każdą piłkę toczyła się do ostatnie-
go gwizdka. Gra stała na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, co 
ważne prowadzona z zachowaniem zasady fair play.

Wyniku turnieju zwyciężyła drużyna Sami Swoi, a kolejne miejsca za-
jęły druzyny: Kolegium Sędziów, Pogoń Byszówka, FC Tygryski i Oldboys 
Przyjaciele Dzieciom.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział 
w turnieju wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Orłowski. Tytuł 
króla strzelców zdobył Piotr Ferens z drużyny Sami Swoi, najlepszym 
bramkarzem wybrano Wojciecha Sowińskiego z drużyny Oldboys 
Przyjaciele Dzieciom. Statuetki powędrowały także w ręce arbitrów 
turnieju, którzy bezinteresownie wsparli opisane przedsięwzięcie. Na 
uwagę zasługuje fakt, że każdy z zawodników biorący udział w turnie-
ju wpłacił 25 zł. 

O godz. 1400 na Boisku Orlik odbył się Turniej 4 drużyn w piłce noż-
nej o statuetkę Bartusia. Rozgrywki prowadziły drużyny Juniora Młod-
szego i Trampkarza. W walce młodych adeptów piłki nożnej w systemie 
każdy z każdym o statuetkę Bartusia nie liczył się wynik ale dobre serce 
i wrzut do puszki symbolicznej złotówki.

Po zakończeniu turnieju rozpoczął się piknik rodzinny. Policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sando-
mierzu przeprowadzili egzamin na kartę rowerową. Strażacy z klimon-
towskiej jednostki OSP poprowadzili prezentację dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych związaną z bezpiecznym spędzeniem wakacji. Zaprezen-
towali jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, jak poprawnie 
wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca oraz w jaki sposób ob-
sługiwać defibrylator. Strażacy przeprowadzili także zabawy edukacyj-
ne dla najmłodszych. Dzieci miały frajdę bawiąc się na dmuchańcach 
w mini wesołym miasteczku. Oblegane było również miasteczko rowe-
rowe. Fantastyczną zabawę naszym milusińskim przez cały czas trwa-
nia imprezy zapewniła firma „ANIMI” Angela i Anita Wójcik z Grupy 
Sami Swoi prowadząc bardzo ciekawe i urozmaicone animacje. Przed 
trybuną stadionu Klimontowianki swój pokaz akrobacji rowerowej za-
prezentował Piotr Bielak – laureat programu TVN „Mam Talent”. Pu-
bliczność bardzo spontanicznie reagowała na to jakie ewolucje na ro-
werze wykonywał Piotrek. Chętni próbowali swoich sił w akrobacji. 
O godz. 1700 w rocznicę Godziny W wszyscy uczestnicy imprezy od-
dali hołd poległym Powstańcom. Przy dźwiękach syren i piosenki 
„Warszawskie dzieci pójdziemy w bój” na maszt została wciągnięta bia-
ło- czerwona flaga a na bieżnie wjechał motocykl z czasów okupacji 
niemieckiej z grupą rekonstrukcyjną w strojach powstańców warszaw-
skich z bronią. 

Każde dziecko od Grupy PBI otrzymało nieodpłatnie lemoniadę, 
watę cukrową, odblaski poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym, czynna była i budziła duże zainteresowanie fotobudka. W punk-
cie BarberShop&Golibroda malowano włosy na wakacyjny kolor i wyci-
nano wzorki. KRUS Sandomierz dla naszych milusińskich przeprowadził 
grę terenową pn. „Czuję się bezpieczny na wsi”. Pracownik UMiG udzie-
lał informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 a wszyscy chęt-
ni mogli się zaszczepić w zorganizowanym punkcie szczepień NZOZ 
„SIERANT”. Szczepionkę przyjęło 20 osób i każdy otrzymał upominek 
z Narodowego Funduszu Promocji Szczepień. Na stoisku promocyj-
nym programu „Czyste Powietrze” udzielano informacji o możliwości 
otrzymania dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia do-
mów jednorodzinnych. W trakcie imprezy panie z KGW „Klimontowian-
ki” prowadziły kiermasz kulinarny, z którego całkowity dochód został 
przekazany dla Bartusia. Przy scenie muzycznej uczestnicy pikniki słu-
chali wychowanków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimonto-
wie i tańczyli z zespołem „Pokolenia”.

piKniK
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Rosamond
Niusi

Klimontów – 15 lipca 2021

Chabry
Dla Niusi od Rosamonda-
Niech tęsknymi oczami na Miłość spogląda.
Niechaj z uczuciem w serce moje patrzy,
Żebym nie zapomniał ile Szczęście znaczy?

Romantyczne chabry i polne dziewanny,
Lamentują niczym uwiedzione panny.
Grody Czerwieńskie dziś na Ukrainie,
Złota Lipa płacze i do Dniestru płynie.

Dworek rozebrali, kościół zaniedbany,
Zabrali Kamieniec i Lwów ukochany!
Ziemiańskich tytułów Putin nie uznaje,
Żołnierzom na Krymie ból i śmierć zadaje.

Chabry w szczerym polu Tomek namalował,
Z okazji imienin Niusi podarował.
Szlachectwo Tarnawskim król Jagiełło nadał!
Przodek Stanisława nieźle mieczem władał…

W bitwie pod Grunwaldem dobrze się zasłużył,
Wiele głów krzyżackich niczym piorun zburzył!
Król Władysław męstwo rycerza docenił,
Węgierskiego orła w polski herb zamienił!

W trakcie całej imprezy Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna pro-
wadziła loterię fantową, z której cały dochód został przeznaczony dla 
Bartusia Do wylosowania były fanty ofiarowane przez sponsorów. Lo-
teria fantowa przyniosła dochód blisko 4 000 zł.

XXV Jubileuszową edycję akcji zorganizował Komitet Organizacyjny: 
M-GOK w Klimontowie, M-GBP w Klimontowie, UMiG Klimontów, LKS 
Klimontowianka PBI Klimontów, KGW „Klimontowianki”, Grupa Sami 
Swoi, Grupa PBI, Jednostka OSP Klimontów przy współudziale wielu 
wolontariuszy.

Jak co roku impreza miała charakter charytatywny a całkowity do-
chód z puszek (loteria fantowa, wpłaty zawodników, wpłaty gotów-
kowe firm, wpłaty indywidualne, zbiórka przed festynem do puszek) 
w kwocie 16 750,30 zł został przekazany Fundacji siepomaga.pl na le-
czenie 8 miesięcznego Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza. Bartuś 
– nasz mały przyjaciel zmaga się z chorobą SMA – terapia genowa naj-
droższym lekarstwem świata kosztuje ponad 9 milionów złotych. Ko-
mitet Organizacyjny XXV edycji imprezy pn. Podaruj Dzieciom Słoń-
ce uzyskał 30 sierpnia br. informację potwierdzającą dokonanie wpłat 
w wysokości 10 500,00 zł na konto siepomaga.pl. Razem na leczenie 
8-miesięcznego Bartusia Przychodzkiego z Sandomierza zebraliśmy 
27 250,00 zł. Ci, którzy nie zdążyli wspomóc akcji lub z innych przyczyn 
tego nie zrobili, mogą to zrealizować również i teraz. Konto jest nadal 
otwarte i można wpłacać dowolne kwoty. Nr rachunku bankowego: 07 
2490 1028 3587 1000 0011 6442 z dopiskiem Darowizna Bartłomiej Przy-
chodzki Klimontów PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE.

Komitet Organizacyjny w imieniu Bartusia składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim firmom, instytucjom, wolontariuszom i osobom 
zaangażowanym w organizację XXV edycji Akcji.

dla Bartusia!

Tegoroczni Darczyńcy:
Grupa PBI •
Firma Handlowo-Usługowa Kon-Kar  •
Dorota i Andrzej Goździewscy
Sklep Spożywczo-Przemysłowy ILONA  •
Zbigniew Socha
Świat Biżuterii – Edyta Bolon •
Sklep Spożywczo-Odzieżowy    •
Stanisław Bryła
Piekarnia Leszek Skibiński •
Pod Telegrafem Sklep Nr 15 Klimontów •
FHU 1001 DROBIAZGÓW Wioletta Uchańska •
Sklep Wielobranżowy ARKADIA s.c.  •
Katarzyna Juda i Ewelina Wojtasiewicz
CHEMIX Hurt-Detal Art. Chemiczno- •
Przemysłowe Jarosław Pyza
PHU „ZDROWIE Apteka Rodzinna”  •
Magdalena Bień-Zaroda
Kwiaciarnia BEATA Agnieszka Pirek •
FHU ZIEJA Monika Zieja •
Salon EXCLUSIVE Wiesław Kordyka •
Firma Handlowo-Usługowa VICTOR  •
Mieczysław Cichoń
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  •

Zdroju Oddział Klimontów
Apteka Maria Adamczak, Katarzyna  •
Leśniewska
FHU MATRIX Paweł Kubik •
Drużyna Oldboys Przyjaciele Dzieciom •
Bractwo Świętego Józefa w Klimontowie •
NZOZ Goźlice lekarz medycyny Dariusz  •
Kwapiński
Świetlica środowiskowa Grupy Sami Swoi •
Restauracja Cykada Beata i Piotr Sudy •
Docieplanie budynków Roman Kołacz •
Firma FoxESS Polska •
Drużyna Sami Swoi •
Drużyna Kolegium Sędziów •
Przewodniczący Rady Miejskiej  •
w Klimontowie Robert Orłowski
Dryżyna Pogoń Byszówka •
Drużyna FC Tygryski •
Andrzej Ewiak •
Jerzy Cichoń •
NZOZ „SIERANT” lekarz medycyny Maciej  •
Sierant
Dominik Pyszczek •

WolonTariusze:
Natalia Pyszczek,  •
Weronika Klubińska,  •
Aleksandra Kilarska,  •
Patrycja Garzybowska,  •
Bartek Śledź,  •
Michał Fijałkowski,  •
Wiktoria Nawrocka,  •
Karolina Fudala,  •
Natalia Strojewska,  •

Magda Foch,  •
Wiktoria Kaniewska,  •
Olaf Gorycki,  •
Maja Gorycka,  •
Karolina Nowakowska,  •
Weronika Rębacz,  •
Kamila Psich,  •
Weronika Sierpniak,  •
Julka Kilarska  •
oraz Barbara Foch i Natalia Gładysz. •

Dziękujemy także Grupie Interwencyjnej przy UMiG Klimontów: 
Wiesławowi Kurosadowi, Michałowi Stawiarzowi, Piotrowi Strojew-
skiemu, Tadeuszowi Ocetkowi i Stanisławowi Maciągowi za prace 
porządkowo-techniczne przy przygotowaniu imprezy.
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W Historyczno–sportowym rajdzie rowerowym pod hasłem „Spor-
towo – zdrowo, historycznie – patriotycznie”, który odbył się 18 czerwca 
br. wzięli udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Osso-
lińskiego i Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Klimontowie. Ten rajd rowerowy „Szlakiem rodów: Ossolińskich, Ledó-
chowskich, Karskich” miał na celu przybliżyć uczestnikom zapomnianą  
historię naszego regionu i „zaszczepić” propagowanie prozdrowotne-
go stylu życia i spędzania wolnego czasu. 

Podczas jego trwania uczniowie mieli możliwość zapoznać się z za-
bytkami znajdującymi się  na naszym terenie i poznać losy wybitnych 

W lipcu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 118 400 zł na realizację grantu z projek-
tu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020. 

Za środki pochodzące z grantu klimontowski ośrodek kultury pla-
nuje zakupić sprzęt do studia nagrań, który pozwoli przygotowywać 
nagrania zespołów muzycznych, solistów, chórów, do udziału w festi-
walach, przeglądach i konkursach wokalnych (nagrania demo), reje-
strować twórczość muzyków ludowych, tworzyć zbiory nagrań dzieci 
i młodzieży na przestrzeni lat, nagrywać podcasty oraz spoty reklamo-
we zapowiadające wydarzenia artystyczne. Zgodnie z wnioskiem chcą 
stworzyć możliwość relacji on-line wydarzeń artystycznych, patrio-
tycznych, kulturalnych w czasie rzeczywistym tzw. live sreamingu, któ-
re da możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Obecne wy-

posażenie służące do realizacji takich zadań jest niewystarczające. 
Dodatkowo M-GOK w Klimontowie ma w planach skorzystać z ofe-

rowanych przez operatora szkoleń, które pozwolą stworzyć strategię 
cyfrową, poszerzyć ofertę programową oraz wykorzystać narzędzia 
on-line w internecie. Chcą także przeprowadzić szkolenia w formie 
warsztatów dla pracowników ze streamingu oraz oprogramowania 
i realizacji nagrań na zakupionym sprzęcie. 

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje 
kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe in-
stytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standar-
dowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań 
związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury 
i edukacją kulturalną. 

Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek 
kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności 
statutowej.

rajd 
rowerowy

Konwersja cyfrowa m–goK

postaci – rodzin , które tu kiedyś żyły i tworzyły naszą lokalną a zara-
zem ogólnonarodową historię. Podczas  tego rajdu uczniowie brali 
udział w różnych konkursach na temat wiedzy historycznej i sporto-
wej za co otrzymali pamiątkowe nagrody książkowe. Uczestnicy tego 
rajdu skorzystali także z skromnego poczęstunku. 

Dziękujemy bardzo naszym darczyńcom: Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Klimontów Markowi Goździewskiemu,  Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, a także Tomaszowi Luzakowi i Grze-
gorzowi Nowakowi z Pokrzywianki. Słowa podziękowania składamy 
również księdzu proboszczowi  Zbigniewowi Kurasowi z Olbierzowic 
za wsparcie duchowe i propagowanie sportów rowerowych, a także 
naczelnikowi OSP Pokrzywianka Jerzemu Banaszewskiemu za zabez-
pieczenie rajdu pod względem technicznym. 

Opiekunami historyczno – sportowego rajdu rowerowego byli: 
Krzysztof Dywan, Paweł Saniawa, Piotr Lipiec i jeden z rodziców – 
Emil Wojtasiewicz.
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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

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99
ul. Osiecka   15 300-04-97

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD MIASTA i GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

BURMISTRZ PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.
ADRES REDAKCJI: Urząd Miasta i Gminy, 27-640 Klimontów, 
ul. dr Zysmana 1. Kontakt mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

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

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

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

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

MIEjSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74
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Po wakacyjnej przerwie wracamy do Was 
z naszym ogólnopolskim projektem Ręczna 
na Orliku! 

Zawodnicy z pewnością nie mogą docze-
kać się walki o tytuł najlepszej drużyny w Pol-
sce! W całej Polsce eliminacje odbędą się tylko 
w 12 miejscowościach, w którym gronie zna-
lazł się Klimontów. 

finał województwa w piłce ręcznej 
odBędzie się w Klimontowie

Burmistrz Marek Goździewski, ks. Henryk Hendzel i ks. Zbigniew Kuras przekazali na po-
trzeby klubu sportowego LKS Klimontowianka Klimontów nowe rowery. Zakup rowerów ko-
larskich, kasków, strojów sportowych kolarskich i rolek na rowery do treningów na hali został 
sfinansowany przez Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa w kwocie 52 000,00 zł oraz Gmi-
nę Klimontów w ramach zadania publicznego pn. „Zajęcia kolarskie dla mieszkańców Miasta 
i Gminy Klimontów” z Gminnego Programu Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na rok 2020 w kwocie 10 000,00 zł. 

W ramach realizacji zadania powstała szkółka kolarska. Projekt realizował Klub Sportowy Kli-
montowianka.

szKółKa KolarsKa w Klimontowie

Zmagania wojewódzkie odbędą się:
8.09 – Zduńska Wola, woj. łódzkie •
9.09 – Lipusz, woj. pomorskie •
14.09 – Gubin, woj. lubuskie •
15.09 – Barlinek, woj. zachodniopomorskie •
15.09 – Suchowola, woj. podlaskie •
17.09 – Lublin, woj. lubelskie •
17.09 – Klimontów, woj. świętokrzyskie •
18.09 – Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie •
21.09 – Złotów, woj. wielkopolskie •
23.09 – Karczew, woj. mazowieckie •
23.09 – Łagiewniki, woj. dolnośląskie •
23.09 – Stare Dłutowo, woj. warmińsko- •

mazurskie

Już za tydzień rozpoczynamy kolejny 
etap rozgrywek. Zwycięzcy finału w Kli-
montowie otrzymają awans do Finału Ogól-
nopolskiego. 

Organizatorem etapu wojewódzkiego jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek 
Goździewski, Fundacja Orły Sportu w Pucku 
i LKS Klimontowianka PBI Klimontów. 

To będzie niesamowicie emocjonujący wrzesień! 
Trzymamy kciuki za wszystkie drużyny 

i czekamy na wspaniałą sportową rywalizację!

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT



GŁOS KLIMONTOWA

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zo-
stało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W województwie świętokrzy-
skim do tej pory spisało się ponad 68% mieszkańców. Do spisania pozostaje 
więc jeszcze sporo osób, które najczęściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie for-
mularza odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej bę-
dziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i problemów związa-
nych np. z logowaniem do aplikacji spisowej lub połączeniem z infolinią spisową 
w ostatnich dniach września.

Gmina Klimontów informuje: 
Szczepienia przeciw COVID 19 mogą uchronić nas przed czwartą falą pandemii.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zaszczepiony dla Twojego bezpieczeństwa zgłoś się na bezpłatne 
szczepienie:
– dzwoniąc na całodobową infolinię 989,
– wysyłając SMS o treści SZCZEPIMYSIE pod numer 664 908 556
– zapisując się w miejscowym punkcie szczepień tel. 158661760
– rejestrując się na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie
INFORMUJEMY:
Na terenie Miasta i Gminy Klimontów można się zaszczepić w punkcie szczepień NZOZ Klimon-
tów ul. Sandomierska 61, telefon 15 866 1760.
Miasto i Gmina Klimontów zapewnia bezpłatny dowóz na szczepienia. Szczegółowe informa-
cje dot. transportu uzyskacie Państwo dzwoniąc na nr telefonu 601 760 558 w godz. 800 – 1500.
Zachęcajmy znajomych, bliskich do szczepień – chrońmy siebie i innych przed COVID-19.

do Końca spisu powszechnego 
został tylKo miesiąc! 

nie czeKaj do ostatniego dnia!

Jeszcze się nie spisałeś? 
Spodziewaj się rachmistrza

Z osobami, które nie spisały się przez Inter-
net, telefon lub w punkcie spisowym w urzę-
dzie miasta/gminy, skontaktuje się rachmistrz 
spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. (art. 17a ust. 1-3), nie można odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi kontaktu-
jącemu się z osobami fizycznymi objętymi spi-
sem. Oznacza to, że czas na samospis mamy 
do momentu, gdy skontaktuje się z nami rach-
mistrz. Dlatego nie warto zwlekać z wypełnie-
niem formularza, to zajmuje naprawdę tylko 
kilka minut!

Spis powszechny – unikalne dane zbierane 
tylko raz na dziesięć lat

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! 
Spis powszechny jest obowiązkowy dla każ-
dego! Odbywa się on zaledwie raz na dzie-
sięć lat. 

Wypełnienie formularza trwa kilka minut – 
czy to naprawdę dużo w porównaniu do cza-
su, jaki spędzamy np. oglądając przerwę re-
klamową w telewizji?

Zebrane w spisie powszechnym informacje 
służą do planowania i podejmowania działań 
dotyczących przyszłości naszych rodzin, edu-
kacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury 
transportowej. Przykład? W trakcie spisu po-

wszechnego będziemy proszeni o podanie 
miejsca zamieszkania oraz lokalizację miej-
sca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, 
jak wyglądają dojazdy do pracy na poziomie 
kraju, województwa, a nawet gminy. To z ko-
lei pozwoli władzom lokalnym poznać po-
trzeby transportowe mieszkańców i organi-
zować połączenia w regionie.

Nie warto więc odkładać udziału w spisie 
na później. To jedyne badanie statystyczne, 
które daje nam możliwość wpływu na decy-
zje dotyczące naszego otoczenia. Następna 
taka szansa będzie dopiero za 10 lat!

Samospisu możemy dokonać na stronie 
https://spis.gov.pl

W niedzielę 8 sierpnia br. w Nawodzicach na 
placu przy Świetlicy Wiejskiej odbył Festyn Ro-
dzinny, w ramach Narodowego Programu Szcze-
pień #SzczepimySię z KGW. Od godz. 1400 do 1900 
czynny był Punkt Szczepień w Świetlicy obsługi-
wany przez NZOZ Ośrodek Zdrowia w Klimonto-
wie i lekarza medycyny Ewę Mrozowską. Szcze-
pionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 30 osób. 
Każdy zaszczepiony otrzymał od Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Nawodzicach słodki upominek. 
Na placu przy świetlicy fantastyczną zabawę na-
szym milusińskim przez cały czas trwania im-
prezy zapewniło Mini wesołe miasteczko. Firma 
Armando Dekoracje rozdawała watę cukrową, po-
pcorn i słodką czekoladę i prowadziła animacje 
dla dzieci i młodzieży. Bardzo ciekawe i urozma-
icone zawody sportowe, gry i zabawy z nagroda-
mi dla dzieci prowadził Tomasz Ferens. Pracow-
nik UMiG udzielał informacji na temat szczepień 
przeciwko COVID-19 i każdy zaszczepiony otrzy-
mał upominek z Narodowego Funduszu Promo-
cji Szczepień. Na stoisku promocyjnym programu 
„Czyste Powietrze” udzielano informacji o moż-
liwości otrzymania dopłat do wymiany starych 
pieców oraz docieplenia domów jednorodzin-
nych. Na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich panie 
przygotowały do degustacji smaczne wypieki, 
nawodzicki smalczyk z ogórkiem, a także często-
wały smacznymi potrawami z grilla. Lekarz me-
dycyny Ewa Mrozowska przeprowadziła prelek-
cję na temat szczepień przeciwko COVID-1.

Środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na 
zorganizowanie festynu KGW Nawodzice otrzy-
mało w ramach Narodowego Programu Szcze-
pień #SzczepimySię z KGW za pośrednictwem 
ARiMR w Sandomierzu.

festyn rodzinny w nawodzicach


