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Za nami 30 Finał WOŚP pod hasłem: „Gramy dla okuli-
styki dziecięcej”. Pomimo pandemii i wiążącymi się z nią 
obostrzeniami Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po-
nownie zagrała na całym świecie, by zbierać środki na 
najwyższej klasy sprzęt medyczny. W  Klimontowie nie 
zabrakło czerwonych serduszek, które rozgrzewały gorą-
ce serca mieszkańców. 

Celem zbiórki publicznej 30 stycznia br. było zbieranie 
środków pieniężnych „dla zapewnienia najwyższych stan-
dardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. W bogatym 
programie orkiestrowego grania były koncerty muzycz-
ne, loteria fantowa, kiermasze kulinarne, licytacje i zawo-
dy wędkarskie na zbiorniku wodnym w Szymanowicach. 

Orkiestrowe granie w naszej gminie wolontariusze roz-
poczęli już w piątek kwestując w punktach handlowych. 

W sobotę w ramach finału rozegrany został Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar Burmistrza zorganizowany przez gru-
pę „Sami Swoi”. 

Przez całą niedzielę czternastu wolontariuszy z pusz-
kami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało 
na terenie miasta i gminy Klimontów. 

MY TEŻ GRALIŚMY 
DLA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

ciąg dalszy na stronie 5

Mimo niesprzyjającej pogody w  nie-
dzielę odbyły się zawody wędkarskie na 
zbiorniku wodnym w  Szymanowicach, 
koncerty muzyczne na tarasie Ośrod-
ka Kultury – zespołu Pokolenia, zespo-
łu NewWay, zespołu wokalnego z  Po-
łanieckiego Centrum Kultury i  Sztuki 
oraz Gminnego Studia Piosenki i Muzyki 
w Klimontowie, kiermasze kulinarne Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz biblioteczna 
loteria fantowa. 

Wieczorem odbyły się licytacje wy-
pieków przygotowanych przez Koła Go-
spodyń Wiejskich, orkiestrowych gadże-

tów, a także upominków podarowanych 
przez Burmistrza Marka Goździewskiego 
i darczyńców. 

O  godzinie 20-tej  „Światełko do Nie-
ba” zwieńczyło 30. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej a  panie z  Koła Gospo-
dyń Wiejskich z  Szymanowic Dolnych 
częstowały pysznym, orkiestrowym tor-
tem – a mieliśmy co świetować: wspól-
nie zebraliśmy kwotę 14 237,90 zł (w tym 
11 304,69 zł to kwota zebrana do  puszek 
a 2 933,21 zł to kwota zebrana w trakcie li-
cytacji).
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Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski przy kontrasygnacie Skarb-
nika Anny Sobolewskiej podpisał 15 lutego 
br. umowę na dostawę i  montaż instalacji 
fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ra-
mach projektu „Instalacja systemów ener-
gii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu gminy Klimontów”.

Wykonawca zadania będzie ANTINUS Sp. 
z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 39/B5, 96-100 
Skierniewice.

W sali konferencyjnej sandomierskiego oddziału ODR przedstawiciele samorzą-
dów powiatu sandomierskiego otrzymali 17 lutego br. z rąk posła Marka Kwitka pro-
mesy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Naszą gminę reprezentował Zastępca 
Burmistrza Edward Przytuła. W sumie na ten rok otrzymaliśmy 2 619 411 zł.

* * *
W listopadzie ub.r. zakończyły się roboty budowla-

ne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 331022T 
Nowa Wieś – Julianów” realizowanego w ramach dotacji 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonana została 
nawierzchnia asfaltowa jezdni o szerokości 5,0 m na od-
cinku długości 999,0 mb, utwardzono kruszywem po-
bocza oraz zjazdy, a także oczyszczono istniejące rowy. 

Wartość całego zadania wyniosła 414 062,10 zł, w tym 
dofinansowanie w wysokości 331 249,00 zł. Wykonaw-
cą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowe 
Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k.

Zakończono realizację zadania w zakresie uzupełnie-
nia oświetlenia ulicznego. Nowe oprawy oświetleniowe 
LED 50W zamontowano w miejscowościach Nawodzi-
ce, Szymanowice Górne, Kroblice, Wilkowice, Konary, 
Olbierzowice oraz Śniekozy. Łącznie zamontowano 20 
opraw LED 50W,a koszt zadania wyniósł 77 367,00 zł.

Kółko Rolnicze w  Nawodzicach w  partnerstwie 
z  Gminą Klimontów oraz Miejsko–Gminną Biblioteką 
Publiczną w Klimontowie w okresie od 8 lutego do 28 
lutego  br. realizowało projekt pn. „Klimontów wczoraj 
i dziś” – album promujący odzyskanie praw miejskich. 

Grant finansowany ze  środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020  za  pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej 
w  ramach projektu grantowego „Tworzenie i  rozwój 
form popularyzacji dziedzictwa lokalnego na  obszarze 
LGD Ziemi Sandomierskiej”. Wartość otrzymanego do-
finansowania wynosiła 5 220,00 zł.

* * *

* * *
Obecnie realizowane jest zadanie „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klimontów”. 
Zadanie obejmuje wykonanie wymiany opraw oświe-
tleniowych na energooszczędne LED we wszystkich 
miejscowościach na terenie gminy tj.: demontaż ist-
niejących opraw, montaż nowych opraw oświetlenio-
wych, nowych wysięgników dla sieci napowietrznych, 
montaż nowych przewodów wysięgnikowych i słupo-
wych oraz elementów pomocniczych tj. zacisków prą-
dowych, gniazd bezpiecznikowych itp.

Zadanie realizuje „AKCES ENERGO” Sp. z o.o., ul. Kazi-
mierza Pułaskiego 76, 05-510 Konstancin Jeziorna. Ilość 
planowanych instalacji: 854 szt., a termin realizacji za-
dania: 31.05.2022 roku.
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* * *
Trwają także prace w ramach zadania „Budowa sieci wo-
dociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysła-
wice gmina Klimontow” (na zdjęciu po prawej).
Wykonawca: „WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-
-Transportowych Czesław Sztuk, Suchowola 74A, 28-130 
Stopnica.
Zakres zadania – 8 375 m sieci wodociągowej.
Termin realizacji zadania: do 31.10.2022 roku.

Trwają prace budowlane pn. „Budowa sieci wodociągo-
wej na terenie gminy Klimontów – sieć wodociągowa w 
miejscowości Ułanowice” (na zdjciach powyżej).
Wykonawca zadania: Zakład Robot Instalacyjno-Inzy-
nieryjnych „EKO-INSTAL” Klaudiusz Jurzysta, Wełecz 
103, 28-100 Busko-Zdrój.
Długość obiektu liniowego 8 765 m.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski podpisał 
17 lutego br. w Kielcach umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbignie-
wem Koniuszem na finansowanie programu „Opieka wytchnienio-
wa”, dotyczącego wsparcia dla osób, którzy opiekują się niepełno-
sprawnymi w naszej Gminie. Program polega na możliwości uzyskania, 
doraźnej lub czasowej pomocy dla członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o nie-

pełnosprawności i  osobami posiadającymi orzeczenie o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi 
z  orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wy-
magają usług opieki wytchnieniowej.

Umowa opiewa na kwotę 57 600,00 zł, którą przyznano z  Projektu 
Solidarnościowego.

Zdjęcia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
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W  Urzędzie Miasta i  Gminy Klimontów podpisano 31 
stycznia br. porozumienie w sprawie włączenia jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie do Krajowego 
Systemu Ratowniczo–Gaśniczego (KSRG). W  spotkaniu 
uczestniczyli Komendant Powiatowy mł. bryg. Piotr Kry-
tusa, Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski, Prezes OSP Zakrzów druh Feliks Szafirowski.

Porozumiewające się strony uzgodniły kwestie doty-
czące praw i  obowiązków jednostki OSP należącej do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w  zakre-
sie: gotowości operacyjnej, w tym zasobów sił i środków 
przewidzianych do wykorzystania w systemie, zadań ra-
towniczych jednostek włączonych do KSRG, liczby i po-
ziomu wyszkolenia ratowników, sposobu utrzymania 
stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, 
alarmowania i dysponowania jednostki.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wy-
magań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wy-
posażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych 
druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania 
i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do 
podejmowania działań ratowniczych.

Wpis KSRG to wielka nobilitacja i powód do dumy dla 
strażaków-ochotników, jak i dowód na to, że ich ciężka 
praca, zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu zo-
stały zauważone i docenione.

OSP ZAKRZÓW W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM

W ramach ferii zimowych w gmin-
nej siłowni w  Klimontowie obył się 
w  dniach 17-19 stycznia br. cykl roz-
grywek sportowych w  następują-
cych konkurencjach: szachy, warcaby, 
dart, jazda na rowerze stacjonarnym 
na czas oraz tenis stołowy.

Pierwszy dzień rozgrywek to zma-
gania w  szachach i  warcabach, dru-
giego dnia zawodnicy zmierzyli się 
w  dwóch konkurencjach - w  darcie 
czyli rzucaniu do tarczy oraz w  jeź-
dzie na rowerze stacjonarnym na 
czas i  odpowiedni dystans. Trzecie-
go dnia rozegrany został turniej teni-
sa stołowego oraz nagrodzeni zostali 
najlepsi uczestnicy całych zawodów 
sportowych.

Turnieje sportowe w  ramach fe-
rii zimowych były skierowane do 
wszystkich dzieci i  młodzieży z  te-
renu gminy Klimontów. Organizato-
rem konkursu był Burmistrz Miasta 
i  Gminy Klimontów. Zawody popro-
wadzone zostały przez instruktorów 
siłowni. Uczestnicy ferii zimowych na 
sortowo za swój udział w konkursach 
otrzymali nagrody rzeczowe, dyplo-
my i  drobne upominki. Opiekunem 
podczas rozgrywek sportowych był 
Szczepan Ewiak.

Wszystkim uczestnikom zajęć 
sportowych ogromnie dziękujemy 
za udział w  rozgrywkach w  ramach 
ferii zimowych na sportowo w  Kli-
montowie.

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO
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Organizacja 30. Finału WOŚP w Klimontowie wymagała dużego za-
angażowania Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w  Kli-
montowie pod kierownictwem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Klimontów, Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury oraz Liceum Ogólnokształcącym im. św. Urszuli Le-
dóchowskiej, który dbał o formalności i wolontariuszy. 

Szef klimontowskiego sztabu WOŚP Edyta Lesiak Nawrocka oraz 
cały sztab z całego serca pragną podziękować wszystkim za energię 
i siłę, która została przekazana w niedzielę 30 stycznia br. 

Dziękujemy za gorące serca darczyńców, dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w organizację tego finału, a w szczególności:
 • Wolontariuszom: Natalii, Małgosi, Karolowi, Magdalenie, Alicji, Alek-

sandrze, Oli, Wiktorii, Klaudii, Wiktorii, Klaudii, Weronice, Angelice 
i Danielowi;

 • Kołom Gospodyń Wiejskich: Klimontów „Klimontowianki”, Szyma-
nowice Dolne, Goźlice, Pokrzywianka, Konary i Nawodzice;

 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu 
oraz pracownikom UMiG;

 • Pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury;
 • Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Kli-

montowie;
 • Pani Agnieszce Kwiecień z  Liceum Ogólnokształcącego w  Kli-

montowie;
 • Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w  Kli-

montowie;
 • Grupie „Sami Swoi”;
 • PZW Koło nr 27;
 • Zespołom muzycznym i wokalnym;
 • OSP Klimontów;
 • LKS Klimontowianka;
 • Grupie interwencyjnej przy UMiG;
 • Wszystkim tym, którzy przyczynili się do wspólnego pomagania.

To dzięki Wam Gmina Klimontów okazała gorące serca!!!

MY TEŻ GRALIŚMY 
DLA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

dokończenie ze strony 1
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Dochód z  charytatywnego koncertu, jaki odbył się 20 lutego 
br. w  Klimontowie, w  całości zostanie przeznaczony na rehabilita-
cję lokalnego społecznika i  radnego miejskiego Rafała Króla, który 
w czerwcu ubiegłego roku spadł w czterometrowej drabiny na beto-
nowe podłoże. 

Koncert zorganizowany został przez Koło Gospodyń Wiejskich z Szy-
manowic wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimon-
towie. Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Burmi-
strza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego. 

W trakcie wydarzenia można było zakupić pyszne ciasta, które przy-
gotowały panie z KGW z Szymanowic oraz wziąć udział w licytacjach 
przygotowanych przez MGOK w Klimontowie. Na scenie wystąpił zna-
ny parodysta i satyryk Stan Tutaj, który rozbawiał widzów do łez ,a wy-
konaniem wokalnym czas umiliła Paulina Sierant. 

Niedzielna akcja to nie pierwsza akcja w tym celu. Tylko w niedzie-
lę zebrano na rehabilitację Rafała 11 802,30 zł. Wszystkim którzy przy-
czynili się do tak dużego sukcesu wydarzenia, serdeczne dziękujemy, 
a Rafałowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia! Dobro powraca!

KONCERT 
CHARYTATYWNY
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Na Stoku w  Konarach odbyły się 28 lutego br. „Międzypowiatowe 
Mistrzostwa Szkół Podstawowych w  Narciarstwie Alpejskim i  Snow-
boardzie”. W  mistrzostwach powiatu sandomierskiego wzięły udział 
dzieci w wieku od 3 lat do uczniów klas ósmych szkół podstawowych 
– w sumie 70 osób. 

Oprócz ministerstwa sportu, zawody dofinansował także urząd mar-
szałkowski w Kielcach – dlatego bardzo dziękujemy za przybycie mini-
ster Annie Krupce, która swoją obecnością i wsparciem finansowym 
uświetniła całe wydarzenie. 

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników mistrzostw czuwała 
jednostka OSP Krobielice.

MISTRZOSTWA 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 W NARCIARSTWIE 
ALPEJSKIM 

I SNOWBOARDZIE

Rosamond 
Niusi

Dzika Róża

Ach, Babicha! Babicha!

Tak, wiosna do mnie wzdycha,

Z moich czerwonych owoców-

Nalej wina do kielicha…

Romantyczny malarz róże namalował,

Zakochany poeta wiersz Niusi podarował.

W „Głosie Klimontowa” liryk opublikuje,

Bo miasto Ossolińskich kocha i promuje.

Historię Dominikanów turystom przypomni, 

O pięknej Kolegiacie powiedzieć nie zapomni.

Przebogata historia starego Klimontowa-

Zatopiona w różach zachwyt u nich wywoła.

Barokowa fara – Świętego Józefa,

To dla miłych turystów prawdziwa uciecha.

Wzniesiona na wzór świątyń rzymskich i weneckich,

Pięknie rzeźbione wazy mają kształt naczyń greckich.

Zacnych fundatorów z wdzięcznością wspominamy,

Ziemię Przodków naszych ponad wszystko kochamy!
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Organizatorem zimowego konkursu fotograficznego „Ferie z książ-
ką” była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie. Celem 
konkursu było promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie osób w róż-
nym wieku do wyjścia z domu i czynnego spędzania czasu podczas 
ferii zimowych. Natomiast zadaniem konkursowym było wykonanie 
oryginalnego zdjęcia, prezentującego książkę na feriach zimowych. 
Komisja konkursowa oceniła wszystkie nadesłane na skrzynkę poczto-
wą prace. Zdjęcia oceniane były pod kątem ich oryginalności, niesza-
blonowego podejścia do tematu i estetyki wykonania. Prace spełnia-
ły wymogi Regulaminu Konkursu. Komisja przyznała osiem wyróżnień 
i nagrodziła: Antoniego Dybusa, Adama Pacholczaka, Emilię Nowak, 
Aleksandrę Kowalską, Hannę Rożek, Zuzannę Rożek, Agnieszkę So-
śniak oraz Gabrielę Sośniak. Wszystkim serdecznie gratulujemy po-
mysłowych prac i  zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród do 
naszej biblioteki.

FERIE Z KSIĄŻKĄ
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Klasy sportowe PSP w  Klimontowie  wraz z  opieku-
nami udały się 5 listopada ub. roku na wycieczkę spor-
towo-rekreacyjną do największego Parku Trampolin 
w Polsce – Fly Parku w Rzeszowie.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia SKS udali się 
30 listopada ub. roku wraz z  opiekunami na wy-
cieczkę do Ostrowca Świętokrzyskiego na krytą pły-
walnię „Rawszczyzna”. Uczniowie aktywnie spędzili 
czas ucząc się pływać i grając w różne gry i zabawy 
w wodzie.

WYCIECZKA 
DO PARKU 

TRAMPOLIN

WYCIECZKA 
NA BASEN
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W sobotę 16 stycznia br. w hali sportowej Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Klimontowie odbyła się XVI edycja Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej „Oldboys” oraz II edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy 
Klimontów Marka Goździewskiego.

W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn: Oldboys Volturi ExBUD, Old-
boys Clepardia Kraków, Oldboys Klimontowianka I, Oldboys AKS Bu-
sko Zdrój, Oldboys Klimontowianka II, Oldboys Nowa Dęba.

Sędziowali rozgrywki Andrzej Dywan oraz Konrad Tomaszewski, 
a całość poprowadzili Wojciech Żyłowicz oraz Daniel Adamczyk.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Oldboys Volturi ExBUD, drugie – 
Oldboys Clepardia Kraków, trzecie – Oldboys Klimontowianka I. Na-
grodzono również zawodników pucharami w  kategoriach: Najlepszy 
Zawodnik – Dariusza Kondrasa (Clepardia Kraków), Najlepszy Strze-
lec Turnieju – Sławomira Lesiaka (Oldboys Klimontowianka II) oraz 
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Grzegorza Herbusia (Volturi ExBUD). 
Uroczystego wręczenia pucharów dokonał Burmistrz Miasta i  Gminy 
Klimontów Marek Goździewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Klimontowie Robert Orłowski.

Sponsorzy:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
 • Kon-Kar Dorota i Andrzej Goździewscy
 • Rem-Bud Roman Kołacz

Kibice piłkarscy obserwowali wiele widowiskowych sytuacji meczo-
wych, celnych strzałów i efektownych parad bramkarskich. Wszystkim 
bardzo dziękujemy za wkład, udział i przybycie.

TURNIEJE OLDBOYS

Przypominamy, że gminna siłownia jest czynna 
od poniedziałku do soboty w godzinach od 18:00 do 21:30.

Siłownia znajduje się w budynku administracyjnym 
dawnych warsztatów Szkoły Zawodowej 
przy ulicy Batalionów Chłopskich nr 2.
Korzystanie z siłowni jest nieodpłatne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

W  Urzędzie  Miasta  i  Gminy 
Klimontów  działa  gminny  punkt 
konsu l t ac y jno - in f o rmac y jn y 
programu  „Czyste Powietrze”. 
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. dr Zysmana 1.



GŁOS KLIMONTOWA

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

11

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Gabrysia Bekas – uczennica klasy IV PSP Klimontów 
– zdobyła 10 bramek w Międzynarodowym Turnieju Pił-
karskim w Przemyślu pokonując w strzelonych bramkach 
blisko 100 zawodników z  8 drużyn. Uczniowie naszej 
szkoły po raz pierwszy w życiu mogli rywalizować z ró-
wieśnikami z  Ukrainy, wygrywając ten mecz 1:0. Zagra-
liśmy również z drużynami z Przemyśla, Jarosławia, Prze-
worska, Rzeszowa. W 7 meczach wygraliśmy 3 razy, 2 razy 
remisując i 2 razy przegrywając. Naszą szkołę reprezen-
towali: Gabrysia Bekas, Krzysiu Kapusta, Hubert Kubik, 
Igor Pruś, Wiktor Ochędurski oraz Norbert Skura i Kac-
per Swatek. Trenerem zespołu był Krzysztof Dywan.

W  PSP Klimontowie odbył się 14 grudnia ub. roku Mikołajkowy Szkolny Turniej Unihokeja 
Chłopców. Turniej, w którym  udział wzięło 4 drużyny, rozgrywany był systemem „każdy z każ-
dym”. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: klasa IVa zajęła 4 miejsce, klasa Va – 3 miej-
sce, klasa VI – 2 miejsce. Najlepszą drużyną w szkole okazała się klasa sportowa Vb. Najskutecz-
niejszym strzelcem turnieju wybrany został Bartosz Widanka z klasy VI, natomiast najlepszym 
bramkarzem Bartłomiej Gromski z klasy Vb.

Puchary, dyplomy oraz nagrody w turnieju zostały sfinansowane z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Klimontowie, za co serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GABRYSIA BEKAS KRÓLEM STRZELCÓW

MIKOŁAJKOWY SZKOLNY TURNIEJ UNIHOKEJA
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Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl


