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Nasza gmina otrzymała 5 listopada br. kolejne środki w kwocie 4 866 722 zł z rządowe-
go dofinansowania na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Przyznane środki pozwolą nam na 
dalsze wodociągowanie gminy i budowę sieci kanalizacyjnej.

W imieniu swoim i mieszkańców gminy, burmistrz Marek Goździewski serdecznie dzię-
kuje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz posłowi Markowi Kwitkowi za kolejne 
pozyskane i przyznane środki dla naszej Gminy.

Otrzymane pieniądze to kolejny krok do poprawy warunków życia mieszkańców na-
szej gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski wziął udział 25 październi-
ka br. w konferencji prasowej poświęconej 
przyznawanym środkom z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

Nasza Gmina pozyskała w ramach tego fun-
duszu łącznie 7 790 000 zł.

Promesy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 
przekazał świętokrzyskim samorządowcom Janusz 
Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii 
Premiera. Spotkanie odbyło się w Europejskim Cen-
trum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Gmina Kli-
montów otrzymała promesę w kwocie 259 500 zł, łącznie 
świętokrzyskie gminy otrzymały 29 mln zł na cyfryzację 
oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich 
gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, 
w ramach programu React-EU. Wsparcie przeznaczone 
jest przede wszystkim na cyfryzację – zakup sprzętu IT 
i oprogramowania dla biur, jednostek publicznych bądź 
jednostek podległych i nadzorowanych. Dofinansow-
anie obejmuje również specjalistyczne szkolenia oraz 
zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych sys-
temów informatycznych.

Cyfrowa Gmina

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wszystkim Mieszkańcom, 

w tak trudnym pandemicznym czasie, 
życzymy przede wszystkim zdrowia, 

dużo spokoju oraz wszelkiej pomyślności.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu 
życzyć wiele zadowolenia i sukcesów 

z podjętych wyzwań.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,

wytchnienia i zatrzymania 
od codziennego pędu.

Otrzymane fundusze zostaną przeznaczo-
ne na realizacje ostatnich już wodociągów w 
naszej gminie. Środki obejmą budowę wodo-
ciągów w Borku, Byszówce, Kępiu oraz łącz-
nika w Beradzu. Z funduszy zostanie także 
zmodernizowana pompownia wody z budo-
wą zbiornika wody w Grabinie wraz z monito-
ringiem sieci wodociągowej.

Burmistrz, 
Rada Miejska 

oraz 
Pracownicy UMiG

Wesołych Świąt 

i Roku Szczęśliwego.

Niech obficie da, 

co ma najlepszego!
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 W miejscowości Goźlice rozpoczęto reali-
zację budowy altany rekreacyjnej. Prace bu-
dowlane polegają na wykonaniu altany z kon-
strukcji drewnianej o wymiarach 5,00 x 6,00 m, 
opartej na drewnianych słupach z zakotwie-
niem do marek stalowych. Dach wielospado-
wy o konstrukcji drewnianej oparty na kon-
strukcji ścian drewnianych pokryty gontem 
bitumicznym w kolorze brązowym. Orynno-
wanie w kolorze dachu.

Altanę wykonał Marcin Szostak (zam. Płucki 
6,26-025 Łagów) na podstawie umowy z dnia 
02.09.2021 roku. Koszt wykonania - 20 000,00 
zł. Do realizacji pozostało ułożenie kostki be-
tonowej i zakup wyposażenia altany tj. ław-
ki i stoły. Zadanie realizowane jest z funduszu 
sołeckiego.

 Również listopadzie br. dokonano odbioru 
ostatnich 3 zadań polegających na rozbudo-
wie dróg, na które Gmina Klimontów otrzymała 
dofinansowanie w 2019 r. w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. W ramach przyznanej 
dotacji rozbudowane zostały drogi gminne: 
Górki Klimontowskie-Beradz w miejscowości 
Górki i Pokrzywianka na odcinku 848 m, dro-
ga gminna Szymanowice Górne przez wieś na 
odcinku 999 m oraz droga wewnętrzna w miej-
scowości Krobielice na odcinku 999 m. Wszyst-
kie trzy zadania zrealizowane zostały w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zadaniem Wykonaw-
cy było opracowanie kompletnej dokumentacji 
wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na re-
alizacje inwestycji drogowych oraz wykonanie 
robót budowlanych.
 Droga gminna Górki Klimontowskie-Be-
radz zyskała nawierzchnię asfaltową szerokości 
3,5-5,00 m, pobocza, zjazdy do nieruchomo-
ści z kruszywa, odwodnienie oraz oznakowanie 
pionowe. Wartość zadania wyniosła 554 448,70 
zł, w tym dofinansowanie: 443 558,00 zł. 
  Podobnie droga wewnętrzna w miejsco-
wości Krobielice zyskała nawierzchnię asfalto-
wa szerokości 3,5-5,0 m, pobocza oraz zjazdy 
z kruszywa, odwodnienie, oznakowanie pio-
nowe. Wykonane zostały tam również, nie-
mal na całym odcinku, drogi ratownicze oraz 
wyprzedzające badania archeologiczne. Osta-
teczny koszt inwestycji wyniósł 681 879,71 zł, 
w tym dofinansowanie: 461 863,00 zł. 
  W ramach zadania w miejscowości Szyma-
nowice Górne wykonana została nowa na-
wierzchnia asfaltowa szerokości 4,5 m, pobo-
cza, zjazdy z kruszywa. Oczyszczone zostały 
rowy, zamontowane nowe przepusty pod zjaz-
dami, wykonano oznakowanie pionowe oraz 
dwie szykany mające ograniczać prędkość po-
ruszających się tym odcinkiem drogi pojaz-
dów. Wartość zadania wyniosła 509 585,12 zł, 
w tym dofinansowanie: 407 668,00 zł. 

Wykonawcą tych trzech zadań było Przedsię-
biorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski.

 Zakończono prace remontowe przy pomni-
ku w Parku Katyńskim w Byszowie. Prace po-
legały na utwardzeniu podłoża oraz ułożeniu 
kostki wraz z obrzeżami. 

Zadanie realizowane było ze środków bu-
dżetu Miasta i Gminy Klimontów.

 Dobiegają końca roboty drogowe realizowanie z udziałem 
dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przyzna-
nych w 2019 r. Odbyły się odbiory końcowe robót polegają-
cych na rozbudowie drogi gminnej Byszów-Węgrce Szlachec-
kie oraz rozbudowie drogi wewnętrznej Górki-Nowa Wieś. 
 W ramach rozbudowy drogi gminnej w miejscowości By-
szów została wykonana jezdnia asfaltowa szer. 3,5 m z mijan-
kami, obustronne pobocza szer. 0,75 m na odcinku 917 mb. 
Wykonane zostało również odwodnienie drogi, oznakowanie 
pionowe oraz roboty dodatkowe polegające na wykonaniu 

 Obiór robót związanych z przebudo-
wą drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Dziewków odbył się 24 listo-
pada br. W ramach zadania wykonana zosta-
ła nawierzchnia asfaltowa na odcinku 104 m 
o szerokości 3,5 m oraz pobocza z kruszy-
wa. Wartość robót budowlanych wyniosła 
78 253,22 zł, w tym planowane dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Świętokrzyskie-
go: 26 848,00 zł. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów 
Sp. z o.o.

wyprzedzających ratowniczych badań arche-
ologicznych do wykonania których zobowią-
zał inwestora Świętokrzyski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. Ostatecznie całkowity 
koszt wykonania zadania wyniósł 612 056,70 
zł, w tym dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych: 465 045,00 zł. 
  Na drodze wewnętrznej Górki – Nowa Wieś 
również została wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa na odcinku 300 mb szerokości 3,5 m 
z mijankami, obustronne pobocza, odwodnie-
nie drogi, oznakowanie pionowe. Wykonane 
zostały również roboty dodatkowe polegają-
ce m.in. na montażu barier energochłonnych.
Całkowity koszt zadania wyniósł 276 987,08 zł 
w tym dofinansowanie: 213 004,00 zł.

Droga dojazdowa w DziewkowieNowa nawierzchnia na drodze w Szymanowicach Górnych

Droga wewnętrzna w Krobielicach

Droga gminna Górki Klimontowskie – Beradz

Droga gminna Górki – Nowa Wieś

Droga gminna Byszów – Węgrce Szlacheckie

Goźlice – budowa altany rekreacyjnej
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 Odbioru dwóch inwestycji drogowych 
zrealizowanych w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg dokonano 26 listopa-
da br. 
  W ramach przyznanych dotacji rozbudo-
wana została droga gminna Pęchów – Kolo-
nia Pęchów na odcinku 790 mb. Wykonana 
została jezdnia asfaltowa szerokości 3,5-5,0 
m, odwodnienie w postaci kanalizacji desz-
czowej, ścieków z elementów betonowych 
oraz rowu otwartego, pobocza oraz zjazdy 
do nieruchomości.  Przebudowana została 
również infrastruktura elektroenergetycz-
na i telekomunikacyjna znajdująca się w ob-

 Odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa 
– zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w cią-
gu drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 61 w miej-
scowości Góry Pęchowskie od km 0+000 do km 
0+270” odbył się 7 października br. Zadanie 
obejmowało przebudowę drogi na odcinku 
270 mb, tj.: wykonanie nawierzchni jezdni as-
faltowej szer. 4,0 m oraz zabezpieczenie skarp 
wąwozu elementami betonowymi.

Wartość zadania wyniosła 168 286,14 zł 
w tym dofinansowanie z budżetu państwa 
133 300,00 zł.

rębie skrzyżowania drogi gminnej z dro-
gą krajową nr 9. Ostateczny koszt zadania 
wyniósł 674 427,38 zł w tym dofinansowa-
nie: 464 945,00 zł. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DRO-
KAM” Tomasz Wojtas. 
  Drugim zadaniem zrealizowanym w 2021 
r. w ramach dotacji z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg jest budowa drogi gminnej 
Zakrzów – Nowa Wieś. W ramach inwesty-
cji powstała nawierzchnia asfaltowa na od-
cinku 564,00 mb o szerokości 3,5 m z mijan-
kami. Wykonane zostały również pobocza, 
zjazdy z kruszywa, odwodnienie oraz kanał 

technologiczny wzdłuż całej drogi, który bę-
dzie służył do umieszczania infrastruktury 
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 
Koszt zadania wyniósł 266 124,41 zł w tym 
dofinansowanie 179 786,00 zł. Wykonawcą 
zadania było Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych Staszów Sp. z o.o.

 Odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudo-
wa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś” 
odbył się 30 września br. 

Zadanie obejmowało przebudowę drogi na 
odcinku 503 mb. tj.: 

wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej  •
szer. 3,5 m z mijanką (szer. jezdni w obrę-
bie mijanki 5,0 m); 
obustronnych poboczy z kruszywa łama- •
nego szer. 0,75 m; 
remont odwodnienia; •
remont oznakowania pionowego. •

Wartość zadania wyniosła 275 375,03 zł, 
w tym dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych: 220 300,00 zł.

 Odbioru końcowego inwestycji: „Budowa 
sieci wodociągowej (sieć główna – bez przyłą-
czy) w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śnieko-
zy gmina Klimontów” dokonano 4 październi-
ka br. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum 
dwóch firm: Przedsiębiorstwa Budowlanego 
„BUDOMONT” sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszo-
wie jako lidera oraz partnera Zakładu Budow-
lano Instalacyjnego Grzegorz Falger z siedzi-
bą Albigowej. Inwestycja została zrealizowana 
w dwóch zadaniach: 
  Zadanie I – „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Ossolin etap I, Wilkowice etap 
I i II”. Obiekt posiada następującą charakte-
rystykę: PE 100 SDR 17PN10 Ø 160: 2 660 m, 
w tym: Wilkowice etap I – 1 175 m, Ossolin etap 
I i Wilkowice etap II: 1 485 m oraz hydranty po-
żarowe nadziemne 14 szt. Koszt zadania wy-

 Rozpoczęto roboty budowlane na zadanie: 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Kroblice, Pęchowiec gmina Klimontów”. Zakres 
rzeczowy inwestycji to: 3 723 m sieci wodo-
ciągowej: przewód wodociągowy Ø160 PEHD; 
hydranty p.poż. 80 mm nadziemne z zasuwą 
80 mm – 23 szt. Wybudowana sieć pozwoli na 
wykonanie obecnie 36 szt. przyłączy.

Wykonawca zadania jest konsorcjum firm, 
gdzie liderem jest Przedsiębiorstwo Budow-
lane „BUDOMONT” sp. z o. o. z Rzeszowa przy 
współpracy z Zakładem Budowlano-Instala-
cyjnym Grzegorz Falger z Albigowej.

Wartość inwestycji zgodnie z umo-
wą nr 272.3.2021 z dnia 1.03.2021 roku to 
1 014 298,54 zł brutto. 

Zadanie realizowane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

niósł 570 366,71 zł w tym: Wilkowice etap I – 
273 638,10 zł (dofinansowanie 121 586,00 zł 
– środki z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 tytuł projektu „Poprawa go-
spodarki wodociągowej w Gminie Klimon-
tów”); Ossolin etap I i Wilkowice etap II – 296 
728,61 zł.
  Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Ossolin, Śniekozy i Wilkowice-
Ossolin etap II”. Obiekt posiada następującą 
charakterystykę: PE 100 SDR17PN Ø160: 8 859 
m oraz hydranty pożarowe nadziemne 42 szt. 
Koszt tego zadania to 1 861 668,01 zł, z cze-
go 1 513 552,00 zł to środki w ramach pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Budowa sieci wodociągowej

Odbiór końcowy inwestycji

Budowa sieci wodociągowej

Zabezpieczenie dna wąwozuDroga gminna Zakrzów – Nowa WieśDroga gminna Pęchów – Kolonia Pęchów
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Uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. Henryka Hendz-
la, która odbyła się w niedzielę, 19 września w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie, rozpoczął się jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Klimontów. 50-
lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywiają wspo-
mnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. 
Jak przyznają jubilaci, każdy jubileusz jest okazją do świętowania, 
ale Złote Gody to jubileusz niezwykły. 

Wśród małżeństw, które 50 lat temu powiedziały sobie 
sakramentalne tak znaleźli się: Henryka i Ryszard Grabowscy, 
Anastazja i Jan Barglowie, Julianna i Stanisław Adamczakowie, 
Elżbieta i Jan Jaworscy, Janina i Adam Wyrzykowscy, Stanisława 
i Andrzej Szumowscy, Teresa i Eugeniusz Mucha, Józefa i Witold 
Pacholczak, Helena i Ludwik Goździewscy, Janina i Daniel 
Garncarz, Marianna i Jan Cebula, Jadwiga i Bogdan Chodyra, 
Gabriela i Wacław Baranowie, Stanisława i Henryk Wójcikowie, 
Janina i Wiesław Drożdżalowie, Józefa i Gabriel Niekurzakowie, 
Stefania i Hieronim Pacholczak, Teresa i Marek Michalczyk, 
Halina i Ryszard Kasprzyccy, Henryka i Stanisław Bernyś, Janina 
i Eugeniusz Paluchowie, Halina i Bogumił Gładyszowie, Jadwiga 
i Józef Pacholczak, Barbara i Józef Cieplińscy, Lidia i Janusz 
Gawronowie, Anna i Stanisław Szemrajowie, Barbara i Stanisław 
Jop, Halina i Zbigniew Pawlęga, Mieczysława i Mieczysław 
Olszewscy, Marianna i Bolesław Bąk, Alina i Stanisław Stajniak, 
Jadwiga i Zygmunt Prusiowie, Barbara i Stanisław Judowie, Janina 
i Jerzy Czerwcowie, Danuta i Włodzimierz Szlichta, Zofia i Antoni 
Żuber, Jadwiga i Zdzisław Kamuda, Halina i Lucjan Kryszczyńscy, 
Krystyna i Władysław Sajda, Monika i Józef Wójcikowie, Janina 
i Czesław Kilian, Barbara i Stanisław Bajurowie, Irena i Leon 
Domoradzcy, Jadwiga i Stanisław Dziorkowie, Bogumiła 
i Włodzimierz Gronkowie, Marianna i Marian Szemraj, Krystyna 
i Andrzej Wiśniewscy, Bronisława i Andrzej Stroiwąs.

ZŁoTE
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Po mszy świętej, dalsza część uroczystości odbyła się w domu 
weselnym Restauracja&Pensjonat Cykada w Pęchowie. Popro-
wadził ją kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Adam Przybyl-
ski, który przywitał przybyłych gości: Dostojnych Jubilatów, 
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskie-
go, starostę sandomierskiego Marcina Piwnika, wicestarostę 
sandomierskiego Pawła Niedźwiedzia, radnych Rady Miejskiej 
w Klimontowie oraz ks. proboszcza Henryka Hendzla. 

Ten piękny jubileusz był podstawą do wystąpienia Burmistrza 
Miasta i Gminy Klimontów z wnioskiem o nadanie parom od-
znaczeń państwowych – Medali za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 

To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać moż-
na wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości 
i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej. 

Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Do-
stojnym Jubilatom wręczyli burmistrz Marek Goździewski wraz 
ze starostą sandomierskim Marcinem Piwnikiem. 

Oprócz medali małżonkowie otrzymali także kwiaty i drobne 
upominki, a Jubilatom życzenia złożyli m.in. burmistrz Marek 
Goździewski, kierownik USC Adam Przybylski, starosta Marcin 
Piwnik wraz z wicestarostą Pawłem Niedźwiedziem . 

Po dekoracji par medalami nie zabrakło tradycyjnego Sto lat 
i lampki szampana. Uroczystość uświetnił swoim występem ze-
spół Pokolenia, który porwał kilka par do tańca. 

Jubilaci pytani o receptę na długie i szczęśliwe małżeństwo 
obok miłości wymieniali tolerancję, wyrozumiałość i konieczny 
warunek – umiejętność kompromisu. 

Dostojnym Jubilatom raz jeszcze gratulujemy wspólnie prze-
żytych 50 lat i życzymy wiele zdrowia i pomyślności na kolejne 
lata wspólnego życia.

Nie często zdarza się, aby tradycyjnie śpiewane Sto lat z racji chwili 
modyfikowano w sekwencji życzeń na lat dwieście. Tak właśnie było 20 
października br. w Pokrzywiance, gdzie pan Władysław Harimski ob-
chodził Jubileusz swoich setnych urodzin. W domu Jubilata odbyła się 
uroczystość urodzinowa z udziałem rodziny, Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Klimontów Marka Goździewskiego, radnego Piotra Lipca oraz kie-
rownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie Agaty Mikuli. 

Burmistrz Marek Goździewski życzył Dostojnemu Jubilatowi wielu 
kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu oraz samych ra-
dosnych chwil w gronie najbliższych. 

Jubilat to osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej kondycji. 
Pomimo sędziwego wieku jest promienny i otwarty na życie. Lubi roz-
mawiać. Pan Władysław nie spodziewał się, że przeżyje tyle lat. Jubilat 
był żołnierzem Batalionów Chłopskich. Za partyzantki wraz z kolegą no-
sili zimą 5 litrów zupy do lasu. W czasach II wojny światowej walczył o Oj-
czyznę, broniąc jej niepodległości. W życiu miał wiele pracy. Jego recep-
tą na długowieczność jest urozmaicona kuchnia, w której dominował 
barszcz biały na zakwasie z ziemniakami, kiełbasa wiejska i mleko. 

Tegoroczny Jubilat mieszka wraz z 94 letnią żoną Bronisławą, którzy 
otoczeni są pomocą i życzliwością Rodziny. Państwo Harimscy wycho-
wali pięciu synów: Bogusława, Stanisława, Ryszarda, Jana i Zbigniewa. 
Mają 10 wnucząt: Anetę, Joannę, Konrada, Artura, Andrzeja, Karolinę, 
Bartłomieja, Paulinę, Julitę i Łukasza oraz 12 prawnucząt: Gabrielę, Na-
talię, Weronikę, Wiktorię, Kornelię, Fabiana, Norberta, Oliviera, Maksy-
miliana, Alana, Ksawerego i Jakuba. 

Dostojnemu Jubilatowi jeszcze raz życzymy wszystkiego dobre-
go, niech każda chwila będzie źródłem szczęścia i upływa w spokoju 
i zdrowiu.

GoDy

KolEjnyCh sTu laT żyCZymy...
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W sierpniu br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, 
prowadzonych na piętrze obiektu po byłej mleczarni przy ul. Opatow-
skiej 23A w Klimontowie, w ramach operacji pn. „Przebudowa i wy-
posażenie obiektu kultury w miejscowości Klimontów”, zrealizowanej 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że siłownia zosta-
ła przeniesiona do budynku administracyjnego dawnych warsztatów 
Szkoły Zawodowej mieszczącego się przy ulicy Batalionów Chłop-
skich nr 2. 

Siłownia jest czynna od 1 października 2021 r. od poniedziałku do 
soboty w godzinach od 18:00 do 21:30. 

Do nowo powstałej siłowni został zakupiony sprzęt do ćwiczeń i re-
kreacji m.in.: profesjonalne ławeczki do wyciskania ciężaru, bieżnia 
elektryczna do biegania, profesjonalny rowerek stacjonarny, brama do 
ćwiczeń. Dodatkowo zamówione zostało jeszcze obciążenie oraz dwa 
gryfy do ćwiczeń, jak również stół do pingponga. 

Zapraszamy do korzystania z siłowni.

ZaKońCZEniE opEraCji prZEbuDowy i wyposażEnia 
nowEGo obiEKTu KulTury

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych oraz 
wyposażenie w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burze-
nia i rozbiórki, izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, 
podbicie fundamentów, konstrukcja, dach-konstrukcja i pokrycie, pod-
łoża i posadzki, tynki i okładziny, stolarka okienna i drzwiowa, malowa-

nie, elewacja, instalacja wody, kanalizacja wewnętrzna, instalacja CO, 
instalacja fotowoltaiczna, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, in-
stalacja odgromowa, dojazd, alejki, chodniki.

Operacja posiada również opracowany plan działalności obiektu dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – rozpisany na zajęcia tj. ta-
neczne dla dzieci i młodzieży, muzyczne, plastyczne dla dzieci, ręko-
dzielnicze, wokalne dla dorosłych i dzieci, kółko recytatorskie, zajęcia 
teatralne, Klub Seniora.

W obiekcie budowlanym 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 organizacyj-
nych, technicznych lub technologicznych, które zapewnią warunki dla 
tworzenia wysokiej jakości oferty kulturalnej dostępnej dla zróżnico-
wanych grup odbiorców. Operacja uwzględnia również wyposażenie 
obiektu w mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co naj-
mniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną 
lub cieplną.

Całkowita wartość inwestycji: 970 646,64 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie: 500 000,00 zł.

siŁownia 
prZEniEsiona

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadł na 29 
września. Jest to data nieprzypadkowa, tego dnia bowiem urodziła się 
Joanna Papuzińska, wybitna pisarka, autorka wielu książek dla dzieci 
i młodzieży. 

Promując czytelnictwo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kli-
montowie ogłosiła konkurs na nagranie fragmentu swojej ulubionej 
książki i przesłanie go do biblioteki. Prace można było wysyłać od 29 
września do 8 października. Celem głównym konkursu było propago-
wanie czytelnictwa i głośnego czytania wśród młodych czytelników. 

Do bibliotecznego konkursu przystąpiło siedmiu uczestników, którzy 
w terminie nadesłali swoje prace. Fragmenty ulubionych tekstów prze-
słali: Maja Morgaś, Bartłomiej Kaczmarczyk, Szymon Leśniewski, Julia 
Kawińska, Patryk Kawiński, Ania Wójcik oraz Mikołaj Fudala. 

oGólnopolsKi DZiEń 
GŁośnEGo CZyTania

Jury konkursu w składzie: Ja-
dwiga Gawlik, Danuta Potocka 
oraz Piotr Lipiec wnikliwie wy-
słuchało nadesłane prace i po-
stanowiło nagrodzić wszystkich 
uczestników konkursu. Za dykcję, 
prezencję oraz wybór czytanego 
fragmentu książki jury wyróżniło 
Anię Wójcik. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!
Wyróżnione nagranie można wysłuchać na kanale YouTube biblioteki.
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Rosamond 
Niusi 

Klimontów 16-09-2021

Sandomierz Wyczarowany

Ratusz w chmurach zatopiony,
Dzień nad Sandomierzem wstaje.
Nad Wisłą księżyc zielony,
Miłość i Szczęście rozdaje.

Swietłana cudnie maluje:
Sny, uczucia i marzenia.
Magiczny Lwów nam prezentuje
I historyczne wspomnienia…

Tajemnicze akwarele-
Są baśniami Andersena.
Mają w sobie piękna wiele,
Jak Twa artystyczna wena.

Jedną z nich Niusia kupiła:
„Zamek króla Kazimierza”
Z fantastą szczęśliwa była-
W starych murach Sandomierza.

W zaułkach wyczarowanych
Przez poetów i malarzy.
W miasteczku dla zakochanych 
I romantycznych pisarzy.

Swietłana Nazarenko – artysta-malarz ze 
Lwowa, ukończyła Instytut Plastyczny – kie-
runek malarstwo – w Kijowie. Jest wielką mi-
łośniczką Sandomierza, dlatego już od 20 lat 
wystawia swoje prace w tym cudownym mie-
ście nad Wisłą. 

Ulubioną techniką w malarstwie wspaniałej 
artystki ze Lwowa jest akwarela. Inspiracją jej 
weny twórczej jest niepowtarzalna architektu-
ra sakralna i świecka tego niezwykle uroczego 
miasta. Sandomierz zachwyca bardziej Swie-
tłanę niż Kazimierz, a nawet Kraków! Szczegól-
nie upodobała sobie kościół i klasztor Ojców 
Dominikanów pw. Św. Jakuba w Sandomie-
rzu, zabytek kl. „0” wzniesiony w stylu romań-
skim, który jest jednym z najstarszych kościo-
łów w Polsce. Dlatego tak pięknie pisał o nim 
Stefan Żeromski w swej sławetnej powieści 
„Popioły”. Inna akwarela Swietłany przedsta-
wia wiekową katedrę w Sandomierzu, wznie-
sioną z fundacji Kazimierza Wielkiego. Pamię-
tam jak podczas Sesji Popularno- Naukowej 
pt. „Monografia Miasta Sandomierza” (1984) 
wypowiedział się prof. Henryk Samsonowicz: 
„niepowtarzalne piękno sandomierskiej kate-
dry, dopiero można dostrzec w porównaniu z in-
nymi kościołami w Europie, nawet katedry Notre 
Dame w Paryżu”. 

Inną tematyką Swietłany Nazarenko jest ra-
tusz w sercu tego wyczarowanego miasta, Bra-
ma Opatowska, seminaryjny kościół św. Michała 
i św. Józefa nieopodal parku. Cudownie wycza-
rowane akwarele Swietłany przypominają ma-
giczne baśnie Andersena i nasze niepowtarzal-
ne dzieciństwo w bajkowym świecie wielkiego 
duńskiego poety i wybitnego bajkopisarza. 

Malarka prezentuje swe prace w Sandomie-
rzu wiosną i latem, później wraca do swego 
rodzinnego miasta Lwowa, które uwiecznia 
na płótnie, w ołówku i akwarelach. Magiczny, 
ukochany Lwów, drogi duszy Polaków, spowi-
ty dumną historią „Orląt Lwowskich” i słynny-
mi ślubami Jana Kazimierza podczas potopu 
szwedzkiego. Jedna z wielu prac wspanialej 
artystki przedstawia „Stryjski Park” w którym 
rosną wiekowe drzewa spowite jesiennym 
słońcem i promieniami złoto- czerwonych li-
ści: „w starych klonach płonie rudy wrzesień i za-
czarowana, romantyczna jesień”. 

Lwów – miasto o kulturze międzynarodowej, 
dlatego jak żadne inne posiada trzy katedry 
mianowicie: katolicką, gdzie przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Łaskawej 1 kwietnia 1656 
roku ślubował król Jan Kazimierz, katedra pra-
wosławna św. Jura i ormiańska, ponadto syna-
goga, wybudowana dla Żydów przez Maurów 
arabskich. Wszystkie te wymienione świątynie 
sakralne namalowała Swietłana, nie pomija-
jąc takich pięknych, lwowskich kościołów oraz 
obiektów architektury świeckiej jak kościół 
i klasztor OO Dominikanów, św. Jana (najstarszy 
kościół we Lwowie), św. Elżbiety, Opera Lwow-
ska, Uniwersytet Jana Kazimierza.  

Na zaproszenie przewodników turystycz-
nych po zabytkach Ziemi Sandomierskiej, pani 
Swietłana Nazarenko przyjedzie wiosną do Kli-
montowa, żeby namalować to urocze miasto 
Ossolińskich.

Rosamond

lwów i sanDomiErZ w aKwarElaCh swiETŁany

suKCEsy KlimonTowianEK
Koło Gospodyń Wiejskich „Klimontowianki” 

z Klimontowa zajęło pierwsze miejsce w po-
wiecie sandomierskim w plebiscycie Mistrzo-
wie Agro w kategorii Koło Gospodyń Wiej-
skich. Mistrzowie Agro to największy w Polsce 
plebiscyt wiejski i rolniczy. Organizatorami ak-
cji są ogólnopolski serwis i magazyn dla rol-
ników „Strefa Agro” oraz dzienniki regional-
ne ukazujące się w każdym województwie. 
Co roku przyznawane są prestiżowe nagrody 
w kategoriach Rolnik Roku, Sołtys Roku i Koło 
Gospodyń Wiejskich Roku. Zwycięzcy w etapie 
powiatowym zachowują dotychczas zebrane 
głosy i przechodzą do etapu wojewódzkiego. 
Dalej laureaci walczyć będą w etapie ogólno-
polskim. 

Klimontowskie Koło jest stosunkowe mło-
de ponieważ powstało w grudniu 2018 roku. 
Obecnie liczy 38 członków, z których więk-
szość to kobiety. W centrum zainteresowania 
Klimontowianek jest rękodzieło. Panie haftu-
ją, robią na szydełku, robią makramy, wykleja-
ją, robią hafty diamentowe, krzyżykowe. Jed-
nak najbardziej koncentrują się na gotowaniu. 
Biorą udział w licznych konkursach kulinar-
nych, zdobywając po drodze kolejne nagrody 
i wyróżnienia. Na ich koncie jest między inny-
mi II nagroda w konkursie „Dzień Gęsiny”, jaki 
był organizowany w Tokarni. W maju tego roku 

zdobyły pierwsze miejsce w Tokarni w konkur-
sie „Smaki Dzieciństwa”.

Był to już czwarty udział stowarzyszenia na 
festiwalu smaków w Tokarni. Przed dwoma 
laty panie podbiły serca jurorów pierogami 
i mufinkami. Nagrodą był voucher, który stał 
się przepustką do tegorocznego udziału w fe-
stiwalu. Główną potrawą były pierogi z fasoli, 
śliwek suszonych i boczku. Dodatkowo przy-
gotowali i zgłosili kilka potraw: parowańce, 
pierogi ruskie z miętą, pierogi z kapustą i pie-
czarkami a także zupę kartoflankę, którą zmo-
dyfikowali i zrobili z niej krem z przyprawami. 
Takie są klimontowskie smaki dzieciństwa.

Drugiego dnia festiwalu w Tokarni, Klimon-
towianki ponownie stanęły na podium. Tym 
razem zajęły trzecie miejsce za Najpiękniejsze 
Stoisko Festiwalu.

Klimontowianki brały udział także w Bitwie 
Regionu, gdzie zdobyły wyróżnienie. W ubie-
głym roku były na konkursie „Świętokrzyska 
kuchnia czaruje”, gdzie doceniono dwie potra-
wy z roślin strączkowych. Oprócz tego wygra-
ły konkurs „Kobieta gospodarna i wyjątkowa” 
i odbierały nagrodę na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Jak Klimontowianki mobilizują 
się do wspólnej pracy? Są grupą osób, które 
chcą coś razem robić i dobrze się przy tym ba-
wić i lubią ze sobą.
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Na placu przy Szkole Podstawowej w Goźlicach Koło Gospodyń Wiejskich Goźliczanki zorgani-
zowało 26 września br. festyn pod hasłem #SzczepimySię z KGW. Utworzono tymczasowy punkt 
szczepień przeciwko COVID-19 obsługiwany przez NZOZ Ośrodek Zdrowia w Klimontowie i leka-
rza medycyny Ewę Mrozowską. Z możliwości zaszczepienia się skorzystało 18 osób. Wszystkie za-
szczepione osoby otrzymały upominki. Podczas festynu panie z Koła Gospodyń wiejskich przy-
gotowały słodki poczęstunek, grill i ciepłe dania (bigos i flaczki). Na najmłodszych czekało mini 
wesołe miasteczko z dmuchańcami, wata cukrową i popcornem jak również animatorzy, którzy 
malowali twarze i zapraszali do wspólnej zabawy. Firma MNIAM Klaudii Dziekańskiej serwowała 
zimne napoje, frytki i lody. Uczestnicy festynu mogli obejrzeć występ zespołu Gorzyczanki z Go-
rzyczan. Były wspólne tańce i zabawa z DJ. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz 
pierwszej pomocy przygotowany przez strażaków. Festyn prowadził Tomasz Ferens. Podczas fe-
stynu można było wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań nato-
miast na stoisku promocyjnym „Programu Czyste Powietrze” udzielano informacji o możliwości 
otrzymania dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów. Pracownik UMiG udzie-
lał informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 a każdy zaszczepiony otrzymał upominek 
z Narodowego Funduszu Promocji Szczepień. Środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł na zor-
ganizowanie festynu przez KGW Goźliczanki otrzymano w ramach Narodowego Programu Szcze-
pień #SzczepimySię z KGW za pośrednictwem ARiMR w Sandomierzu. 

W Nawodzicach na placu przy Świetlicy Wiejskiej odbył się w niedzielę 12 września br. Festyn 
Rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW. Od godz. 14:00 do 
19:00 czynny był w świetlicy Punkt Szczepień obsługiwany przez NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kli-
montowie i lekarza medycyny Ewę Mrozowską. Szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 18 
osób. Każdy zaszczepiony otrzymał od Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach słodki upo-
minek. Na placu przy świetlicy fantastyczną zabawę naszym milusińskim przez cały czas trwa-
nia imprezy zapewniło Mini wesołe miasteczko. Dzieci były częstowane watą cukrową, popcorn 
i goframi. Bardzo ciekawe i urozmaicone zawody sportowe, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci 
prowadziła firma Animi – Angela i Anita Wójcik wraz z Tomaszem Ferensem. Druhna z OSP Kli-
montów zaprezentowała dzieciom i młodzieży jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, 
jak poprawnie wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca oraz w jaki sposób obsługiwać de-
fibrylator. Pracownik UMiG udzielał informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 i każdy 
zaszczepiony otrzymał upominek z Narodowego Funduszu Promocji Szczepień. Na stoisku pro-
mocyjnym „Programu Czyste Powietrze” udzielano informacji o możliwości otrzymania dopłat do 
wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Nie zabrakło również rozko-
szy dla podniebienia. Panie z KGW przygotowały pyszne potrawy do degustacji. Na stoisku Koła 
Gospodyń Wiejskich częstowano smacznymi wypiekami, nawodzickim smalczykiem z ogórkiem, 
a także smacznymi potrawami z grilla. Niedzielne popołudnie mieszkańcom umilił zespół wokal-
no taneczny z Połanieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie odbył się XII Zjazd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Klimontowie.

Zjazd otworzył dh Mirosław Kwapiński, który przywitał zaproszonych gości oraz 
przybyłych druhów. Swoją obecnością zjazd zaszczycili m.in. Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski, zastępca burmistrza Edward Przytuła, Komendant 
Powiatowy PSP w Sandomierzu mł. bryg. Piotr Krytusa, starosta sandomierski Mar-
cin Piwnik, wicestarosta Paweł Niedźwiedź, prezes Zarządu Powiatowego OSP dh Bo-
lesław Gradziński, wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP dh Waldemar Maruszczak 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Klimontowie Robert Orłowski.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności oraz działalności komisji rewi-
zyjnej za okres upływającej kadencji. Podsumowano najważniejsze wydarzenia z lat 
2016 – 2021 oraz wykonane inwestycje i zakupiony sprzęt na potrzeby OSP.

Podczas zjazdu ukonstytuowały się nowe władze 
w następującym składzie:

Prezes – dh  • Marek Goździewski
V-ce Prezes – dh  • Mirosław Kwapiński
V-ce Prezes – dh  • Cezary Luzak
V-ce Prezes – dh  • Wiesław Kwiecień
Komendant Gminny – dh  • Jan Kapusta
Skarbnik – dh  • Stanisław Bajur
Sekretarz – dh  • Mateusz Cienik.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący – dh  • Zygmunt Kołacz
Z-ca Przewodniczącego – dh  • Piotr Lipiec
Sekretarz – dh  • Anna Pawlik.
Dokonano także wyboru przedstawicieli do zarządu 

oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, któ-
rymi zostali: dh Marek Goździewski, dh Mirosław Kwa-
piński, dh Jan Kapusta, dh Feliks Szafirowski.

Była też okazja do podziękowania dla odchodzących 
władz za dotychczasową współpracę i wkład na rzecz 
oddziału gminnego oraz dla osób które współpracują 
z ochotniczymi strażami pożarnymi z terenu gminy.

Na zakończenie zjazdu głos zabrał nowo wybrany 
Prezes Zarządu dh Marek Goździewski, który zakończył 
obrady.

Serdeczne podziękowania dla pań z KGW Zakrzów za 
przygotowanie poczęstunku oraz kącika kawowego.

Xii ZjaZD oDDZiaŁu miEjsKo-GminnEGo ZwiąZKu osp

#sZCZEpimysię Z KGw
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ks. Paweł Goliński
proboszcz parafii Włostów

z tomiku wierszy „Tylko miłość”

OGARNĄĆ

Przechadzam się uliczkami Wilna
z którego do nieba bliżej 
i kościoły pięknem swoim mówią o Bogu
Idą prosto do Matki , która w Ostrej
czeka Bramie, 
pokłon oddaję i chwilę rozmawiam,
i cicho śpiewam „ Ave Maria” .
Od Matki biegnę do Syna Miłościwego
i szepcę „Jezu ufam Tobie”
Zaglądam do domu Juliusza
i wypowiadam za Nim „Tęskno mi Panie”
Pod Kościołem Bazylianów wsłuchuję się
w terkot kibitek jadących w znanym kierunku
i z Mickiewiczem krzyczę „Boże! Powróć nas na Ojczyzny łono”
Zamyślony kroczę na Rossę
By pokłon oddać straży Marszałka
I modlitwą ogarnąć wszystkich,
Którzy swoją miłość, serce i życie
oddali Ojczyźnie
Idę powiedzieć Aniołowi Śmierci,
że jest piękny, bo za nim stoi Wolność
Przyjdę jeszcze raz starymi uliczkami
ludziom w oczy popatrzę
i szukam w nich polskości
tak pięknej jak niebo nad Wilnem 

MODLITWA

Polska mojego Wschodu
umęczona, zapomniana,
ile mogił nieznanych,
ile krwi wiernej,
ile młodzieńczych marzeń
ile miłości nieopisanej…
Polsko mojego Wschodu
młodością dojrzała
zabita przedwcześnie
i pochowana na łąkach
w lasach gdzie tylko brzoza
pochyla się nad mogiłami, 
z których kwiaty wolności wyrosły
Polsko mojego Wschodu
żyjąca na cmentarzach,
w chatach starych
i sercach tęskniących
Piękne są takie wieczory,
kiedy latam pachnie, 
wieczory z dala od domu,
ale za to blisko Boga
I była sobota zwykła jak inne
czekająca na niedzielę
Katyń , Smoleńsk i ból
Szukanie prawdy
I serce, w którym odnajdujemy
wieczność
o 8:41 zwaliło się niebo
by stać się wiecznością
i dotyk nadziei
jak codzienne zmartwychwstanie

W Szkole Podstawowej w Ossolinie odbył się 5 listopada finał Woje-
wódzkiego Konkursu Pięknego Czytania, który w tym roku odbywał 
się pod hasłem „Odkrywanie Lema”.

finaŁ wojEwóDZKiEGo KonKursu 
pięKnEGo CZyTania

Konkursowemu jury przewod-
niczył popularny aktor Jerzy Boń-
czak, znany chociażby z ról w se-
rialach: „Alternatywy 4”, „Kariera 
Nikodema Dyzmy” czy „Dom”. Wraz 
z nim uczestników konkursu oce-
niali: Małgorzata Płaza-Skowron 
– redaktor „Tygodnika Nadwiślań-
skiego” oraz ks. Wojciech Zasada – 
ceniony poeta i animator kultury.

Jurorzy wyłonili zwycięzców konkursu w każdej z trzech kategorii 
wiekowych. W najmłodszej – uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  
– tytuł laureata wywalczył Kacper Forc z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Bilczy. W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych wygrała 
Apolonia Staszewska – reprezentująca Szkołę Podstawową w Ossoli-
nie, a w najstarszej grupie wiekowej – uczniów szkół średnich – zwy-
ciężczynią okazała się Amelia Stawiarz z I LO Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie jest benefi-
cjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowa-
ny jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek In-
terwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, któ-
ry realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku na realizację zadania „Dofinansowanie dla bibliotek 
publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego do-
stępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub syn-
chrobooków – Priorytet 1. Kierunek Inwestycji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” 
Biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w wysokości 10 369,00 zł.

naroDowy proGram 
roZwoju CZyTElniCTwa 2021

Nagrody finalistom i laureatom wręczyli jurorzy oraz starosta sando-
mierski Marcin Piwnik. Gratulacje wszystkim uczestnikom złożyła rów-
nież Iwona Staszewska – dyrektor szkoły w Ossolinie.

Koordynatorem konkursu była Ilona Kosiarska. Wydarzenie zostało 
dofinansowane ze środków samorządu powiatu sandomierskiego.
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120 Orlików i tysiące uczestników – to zasięg imprezy Ręczna na Orliku. Wojewód-
ki finał ogólnopolskiego turnieju piłki ręcznej dla dzieci szkół podstawowych Ręczna 
na Orliku odbył się 17 września br. w Klimontowie. Projekt jest sfinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowana była woda oraz napoje, poczęstunek, medale oraz puchary dla 
najlepszych drużyn. W rywalizacji dziewcząt wygrał Orlik Pińczów, a wśród chłop-
ców Baćkowice. Nasze drużyny zajęły odpowiednio: chłopcy – 2 miejsce, dziewczę-
ta – 3 miejsce.

Projekt organizowany był poprzez Fundacje Orły Sportu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz Burmistrza Klimontowa Mareka Goździewskiego. Wielkie podzięko-
wania należą się drużynom dziewcząt i chłopców za sportową rywalizację na bo-
isku, nauczycielom, opiekunom oraz wszystkim zawodnikom za stworzenie piękne-
go sportowego święta z piłką ręczna na Orliku.

Gratulacje dla zwycięskich drużyn, a zwycięzcom oczywiście życzymy powodze-
nia w kolejnym etapie, którym będzie Finał Ogólnopolski w Kielcach.

Narodowe Święto Niepodległości obcho-
dzone jest co roku 11 listopada. Upamiętnia 
ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległo-
ści w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–
1918). W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji 
by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, 
ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rze-
czypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście 
upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 
listopada 1920.

W czwartek, 11 listopada, mieszkańcy gmi-
ny Klimontów upamiętnili odzyskanie przez 
Polskę Niepodległości. Obchody 103 roczni-
cy odzyskania Niepodległości przez Polskę 
rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w in-
tencji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa, któ-

rą odprawił proboszcz klimontowskiej parafii 
ks. Henryk Hendzel. W nabożeństwie uczest-
niczyły poczty sztandarowe Akcji Katolickiej 
oraz jednostek OSP z terenu naszej gminy: 
Klimontowa, Pokrzywianki, Nawodzic, Konar 
i Konar-Kolonii, Zakrzowa. 

Po mszy św. uczestnicy przemaszerowa-
li pod pomniki: Powstańców Styczniowych, 
płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących 
o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delega-
cje władz samorządowych, szkół, partii po-
litycznych i stowarzyszeń złożyły wiązanki 
kwiatów i wieńce. 

Następnie uczestnicy obchodów udali się 
na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego 
w Górach Pęchowskich. Modlitwę w intencji 

finaŁ wojEwóDZTwa w KlimonTowiE

Narodowe Święto NiepodległoŚci
poległych w walkach o Niepodległość Polski 
poprowadził ks. proboszcz Henryk Hendzel. 

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos 
zabrał Marek Goździewski – Burmistrz Miasta 
i Gminy Klimontów.

„…11 Listopada to dzień ponownych narodzin 
naszej Ojczyzny. Zróbmy wszystko, aby ten dzień 
był dniem radosnym i wyjątkowym dla każde-
go z Nas. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym 
świętem. Manifestujmy swój patriotyzm. A skła-
dając dziś hołd naszym przodkom za najcenniej-
szy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że po-
winnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla 
pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń… 
Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za 
wolną i niepodległą Polskę, będzie głęboko zapi-
sana w naszych sercach i umysłach…”.

W swoim przemówieniu przypomniał ze-
branym o licznie prowadzonych działaniach 
na terenie naszej gminy, które przybliżały na-
szą Ojczyznę do odzyskania Niepodległości. 
Podkreślił, że samorząd i mieszkańcy gminy 
Klimontów pamiętają i dbają o pamięć o tych, 
którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. 

Po przemówieniu licznie przybyłe delegacje 
przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązan-
ki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa 
Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. 
Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni le-
gionowych w wykonaniu zespołu Wiarus Po za-
kończeniu części oficjalnej obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości wszyscy zebrani 
mogli się poczęstować gorąca grochówką.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz z Wojewodą Świę-
tokrzyskim Zbigniewem Koniuszem podpisali 19 listopada br. w Kielcach umowę do-
finansowania opiewającą na kwotę 400 000 zł. Dofinansowanie dotyczy zakupu no-
woczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klimontów. Fundusze na 
wniosek Wojewody zostały przyznane z ogólnej rezerwy budżetu państwa.

Koszt zakupu wozu strażackiego wynosi 1 100 000 zł. Na zakup pojazdu strażacy 
z OSP Klimontów otrzymali promesę od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w wysokości 400 000 zł, zaś 300 000 zł dołożył samorząd Gminy Klimontów.

nowy wóZ Dla osp KlimonTów

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski 
przekazał 1 grudnia br. 28 worków nakrętek dla małej Igi, 
dziewczynki chorej na SMA-rdzeniowy zanik mięśni.

Drodzy Mieszkańcy, to nie koniec zbiórki. Zachęcamy 
do zapełniania specjalnego serduszka na nakrętki.

naKręTKi Dla iGi

Pojemnik znajduje 
się przy budynku 

Urzędu Miasta 
i Gminy.

Dziękujemy 
i zachęcamy 
do dalszego 

wypełniania serca! 
Pamiętajmy, dobro 

powraca!
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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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SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Obrona nie tylko na Orliku to program 10 za-
jęć, w wymiarze dwóch godzin każde, na 40 or-
likach w całej Polsce, obejmujący:

jedno spotkanie z psychologiem podczas  •
którego odbędą się warsztaty pozytywnego 
myślenia i uwalniania emocji, jak zapanować 
nad stresem i strachem, jak nie stać się ofiarą;
cztery spotkania przeprowadzone przez oso- •
bę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia (trener samoobrony, krav magi, 
judo, ju-jitsu, innych sztuk walki) podczas któ-
rych uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznać 
i unikać zagrożeń, jakie przyjąć postawy w sy-
tuacji zagrożenia, jak radzić sobie z przemocą;
pięć zajęć sportowo-rekreacyjnych przepro- •
wadzonych przez animatora, podczas których 
animator zaproponuje ćwiczenia fitness: ABT 
– ćwiczenia na brzuch, uda i pośladki, TBC – 
ćwiczenia ze skakanką, taśmami i ciężarkami, 
podstawy gimnastyki czy Aero Box – wykorzy-
stania sztuk walki w zajęciach fitness, zajęcia 
w plenerze oraz ćwiczenia relaksacyjne (np. 
powolne oddychanie, medytacja, joga);
panel teoretyczny – rozmowy na temat zdro- •
wego i aktywnego stylu życia oraz popraw-
nego odżywiania i suplementacji;

rusZamy Z nowym projEKTEm na orliKu

DZiEń sporTu na orliKu

Na stu Orlikach – spośród ponad 2600 ist-
niejących we wszystkich szesnastu wojewódz-
twach – ruszyła akcja „Dzień Sportu na Orliku 
2021” współfinansowana przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz Polską Agencję Antydopingową. 

Na naszym Orliku impreza odbyła się 11 
września br., a udział wzięło ponad 100 uczest-
ników w różnym wieku. Organizatorem wyda-
rzenia była Fundacja Orły Sportu, Burmistrz 
Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

zajęcia, które będą wędrówką upamiętniającą wydarzenia i postacie mające istotne znaczenie  •
w historii Polski, ze wskazaniem na kobiety, które zapisały się w kartach historii.
Pierwsze zajęcia odbyły się w środę 6 października. Każdy uczestnik miał zapewnioną wodę, 

otrzymał pamiątkowy medal oraz gadżety. Na każdy orlik został przekazany sprzęt sportowy 
niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Projekt dedykowany jest do dzieci, młodzież i dorosłych, przede wszystkim do dziewcząt i ko-
biet. Pozostałymi adresatami mogą być rodziny i seniorzy.

Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej roz-
grzewki przy muzyce, później były tory prze-
szkód, gry i zabawy (molkky, speed ball, wyści-
gi rzędów, wyścig w taśmie animacyjnej, piłka 
na kocykach i wiele innych). Sportowe potycz-
ki zakończyły się piłkarskim meczem między-
pokoleniowym, gdzie młodzi chłopcy i wy-
zwali na pojedynek tatusiów i dziadków. Każdy 
młody sportowiec startujący w sportowych 
zmaganiach został uhonorowany upominkami 
w postaci sportowych gadżetów.
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Obowiązek składania deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma 

obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 
Deklarację 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 ciepła i spalania paliw, 
w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo 
powstałych.

W Urzędzie Miasta i Gminy 
Klimontów 

działa gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”. 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej informuje, iż 
otrzymała kolejne dodatkowe środki na realizację LSR w ramach 
PROW 2014-2020. Kwota 576 tys. euro przeznaczona będzie na 
działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 
oraz tworzeniem i rozwojem infrastruktury niekomercyjnej. 

Nabory wniosków w pierwszym kwartale 2022 roku. 
zapraszamy na naszą stronę www.lgd-sandomierz.eu

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość 
i spokój, niech napełnią serca ciepłem i miłością, a Nowy Rok niech 

będzie obfity w pomyślność, siłę i energię do tworzenia nowych 
pomysłów i realizacji planów. 

Zarząd, Rada i Pracownicy 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej 

W piątek 1 października br. w godzinach popołudniowych w Miejsko
-Gminnym Ośrodku Kultury w odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kli-
montowa dotyczące budowy obwodnicy Klimontowa. 

W spotkaniu udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego – Marek Jońca, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach – Jerzy Wrona, przedstawiciel Kopalni Dolo-
mitu S. A. – prezes Sebastian Zając, burmistrz Miasta i Gminy Klimon-
tów – Marek Goździewski oraz mieszkańcy Klimontowa. 

obwoDniCa – spoTKaniE informaCyjnE

Do Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Kli-
montowie została dostarczona 28 
października br. nowa koparko-ła-
dowarka marki CASE model 580 ST.

Podstawowe parametry tech-
niczne zakupionej koparko-łado-
warki to:

silnik turbodoładowany o po- •
jemności 3,4 dm3 i mocy 97 KM;
układ kierowniczy ze wspoma- •
ganiem;
napęd na obie osie 4×4 z bloka- •
dą mechanizmu różnicowego;
system hydrauliczny umożliwia- •
jący dostosowanie wydajności 
układu hydraulicznego do bie-
żącego zapotrzebowania;
ramię koparkowe wyposażone  •
w szybkozłącze mechaniczne;

KoparKa Dla ZGKim

Klimontowianie zostali zapoznani z procedurami związanymi z bu-
dową obwodnicy, uzyskali informacje na jakim etapie znajdują się pra-
ce związane z projektem obwodnicy Klimontowa: ogłoszono przetarg 
na dokumentację techniczną i zabezpieczono środki w budżecie. We 
wrześniu 2020 r. została zawarta umowa z Biurem Projektów. Aktualnie 
Biuro Projektów prowadzi już mocno zaawansowane prace nad pro-
jektem obwodnicy, odbywają się Rady Techniczne. Ponadto Mieszkań-
cy uzyskali zapewnienie, że zostaną przeprowadzone prace remonto-
we na ulicach Klimontowa w ciągu drogi wojewódzkiej.

łyżka ładowarkowa z systemem  •
samopoziomowania, wielozada-
niowa, dzielona, otwierana z wi-
dłami do palet.
Nowa koparko-ładowarka zosta-

nie wykorzystana do różnego ro-
dzaju prac o charakterze użytecz-
ności publicznej na terenie gminy 
Klimontów m.in. prac drogowych, 
pogłębianiu rowów, odśnieża-
nia oraz na potrzeby wewnętrzne 
ZGKiM w Klimontowie  w związku 
z charakterem jego działalności.

Zakupu dokonano w drodze 
przetargu, zrealizowanego ze środ-
ków z budżetu Gminy Klimontów, 
za sumę 397 290 zł brutto. W tej 
cenie dostawca uwzględnił rów-
nież gwarancję na okres 3 lat bądź 
3 000 motogodzin.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne 
i techniczne dotyczące założenia konta w portalu 

beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie 
przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z programu „Czyste Powietrze” 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  przenikanie  ciepła  na  zewnątrz  i  zapobiega 
marnowaniu  energii,  tym  samym  obniża  rachunki  za 
prąd;
dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – dzięki  •
temu  i  odpowiedniemu  ociepleniu  można  zmniejszyć 
wydatki na ogrzewanie o nawet 40%; 
pożyczek na instalacje odnawialnych źródeł energii.  •

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

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
15 866 11 00, 15 866 10 06 wew. 23, bądź w Urzędzie Miasta 
i Gminy Klimontów przy ul. Krakowskiej.


