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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

Życzymy, aby nadchodzące święta wielkanocne 
napełniły Państwa serca radością, 

a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy 
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

Wesołego Alleluja!

Burmistrz, Rada Miejska oraz pracownicy UMiG
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Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że od 14 marca br. 
ruszyła realizacja usług w zakresie publicznego transportu zbiorowe-
go na terenie naszej gminy na 6 trasach komunikacyjnych:

TRASY PORANNE

trasa
wyjazd 

z Klimontowa
powrót 

do Klimontowa

Klimontów-Płaczkowice 
przez Pokrzywiankę, Beradz 650 700

Klimontów-Ossolin-Klimontów 
przez Adamczowice, Dziewków, Wegrce Szlacheckie, 
Nasławice, Krobielice, Ossolin, Wilkowice, Goźlice, 
Grabinę, Zakrzów, Pęchów

800 828

Klimontów-Konary-Klimontów 
przez Górki, Nową Wieś, Olbierzowice, Ułanowice, 
Konary, Konary-Kolonię, Pokrzywiankę, Górki

716 745

Klimontów-Kępie-Klimontów 
przez Byszówka, Borek, Kępie 630 649

Klimontów-Byszów 
przez Adamczowice, Przybysławice 650 705

Klimontów-Rybnica-Klimontów 
przez Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, 
Nawodzice, Rybnicę, Rybnicę przy młynie

740 809

TRASY POPOŁUDNIOWE

trasa
wyjazd 

z Klimontowa
powrót 

do Klimontowa

Klimontów-Płaczkowice 
przez Pokrzywiankę, Beradz 1530 1540

Klimontów-Ossolin-Klimontów 
przez Adamczowice, Dziewków, Wegrce Szlacheckie, 
Nasławice, Krobielice, Ossolin, Wilkowice, Goźlice, 
Grabinę, Zakrzów, Pęchów

1530 
we wtorki 1630

1558 
we wtorki 1658

Klimontów-Konary-Klimontów 
przez Górki, Nową Wieś, Olbierzowice, Ułanowice, 
Konary, Konary-Kolonię, Pokrzywiankę, Górki

1600 
we wtorki 1630

1628 

we wtorki 1659

Klimontów-Kępie-Klimontów 
przez Byszówkę, Borek, Kępie 1530 1549

Klimontów-Byszów 
przez Adamczowice, Przybysławice 1550 1605

Klimontów-Rybnica-Klimontów 
przez Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, 
Nawodzice, Rybnicę, Rybnicę przy młynie

1600 1629

Transport realizowany jest z projektu współrealizowanego z Fundu-
szu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi przez Wojewodę Święto-
krzyskiego do kwoty 185 423,40 zł. Projekt realizowany będzie od 14 
marca do 31 grudnia 2022 roku. Transport odbywał się będzie od po-
niedziałku do piątku poza dniami wolnymi ustawowo.

Mamy nadzieję ze wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców 
zapełniamy białe plamy transportowe na terenie naszej Gminy.

W Urzędzie Miasta i Gminy 
Klimontów 

działa gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny 
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.

Trwają prace w ramach zadania 
pn: „Instalacja systemów ener-
gii odnawialnej dla gospodarstw 
domowych z terenu Gminy Kli-
montów”, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Działa-
nia 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych”, Oś 3 „Efektywna i zielona 
energia” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakres zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych.
Łącznie na terenie gminy zostanie wykonanych 90 instalacji.
Wykonawca: ANTINUS Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 39/B5, 96-100 

Skierniewice.
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IBUK Libra – czytelnia czynna całą dobę!
Nasza biblioteka wykupiła dostęp online do wybranych publikacji 

specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych 
w języku polskim na platformie IBUK Libra. 

Najwyższy czas przygotować się na długie wieczory i popołudnia, 
podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica 
i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na 
każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kam-
panii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece. W tym roku do pro-
jektu zgłosiło się 5 861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to 
o ponad 700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich 
bibliotek publicznych w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek 
oraz szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na 
stronie: www.wielki-czlowiek.pl. Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czy-
telnicze odebrało blisko 300 tys. przedszkolaków!

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – 
wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziec-
ko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w 
projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplo-
mu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czy-
tania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytel-
nicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

BEZPŁATNA 
WYPRAWKA 

CZYTELNICZA 
DLA KAŻDEGO 

PRZEDSZKOLAKA
KAMPANIA „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”

Z całej Polski w projekcie weźmie udział tyl-
ko 32 miejscowości, które wezmą udział w Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach w  Football3 
w czerwcu tego roku na stadionie Legii w War-
szawie. 

Football3 to modyfikacja piłki nożnej, któ-
rej celem jest wykorzystanie popularności pił-
ki nożnej do promocji współpracy, nauki roz-
wiązywania konfliktów i wartości wpisujących 
się w fair play. W Football3 ogranicza się rywa-
lizację sportową na rzecz promocji m. in. in-

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT PO RAZ KOLEJNY W NASZEJ SZKOLE
kluzywności i dialogu społecznego. Football3 
to metoda ucząca komunikacji, współpracy, 
dawania informacji zwrotnej, szacunku do in-
nych osób. Gra bez sędziego (uczestnicy są sę-
dziami), każdy może grać (chłopiec, dziewczy-
na, sprawny i mniej sprawny), gra odbywa się 
z  użyciem bramek Bazooka na małych prze-
strzeniach np. ½ Orlika. Każdą grę prowadzi 
mediator (może to być lider, albo inny czło-
nek Fair Play Drużyny). Zaczyna się od STREFY 
DIALOGU, ustalania wspólnych zasad, następ-

Wyprawka Czytelnicza to:
Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to starannie dobrany zestaw 

utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w któ-
rym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. 
W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę 
Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  
publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, 
Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Mi-
chał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Bryk-
czyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, 
jak różne są perspektywy spoglądania na świat.

Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływają-
cych z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z  nim bi-
blioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego litera-
tura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju 
dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.

Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta biblio-
teczna do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę?

 • Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – biblio-
tekę –  i dzięki temu w pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego.

 • Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też sze-
roką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą 
wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach 
przygotowanych przez bibliotekarzy.

 • Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania 
własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.
Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

nie jest GRA, a po zakończeniu gry odbywa się 
STREFA DIALOGU wspólne podsumowanie – 
rozmowa 2 drużyn prowadzona przez media-
tora. Kluczowe jest by w zajęcia były przygo-
towane i realizowane przez młodzież Fair Play 
Drużyn. 

W  tym roku program skupi się na szacun-
ku, empatii, współpracy, pomaganiu, pokoju 
i  sprawiedliwości.  Koordynatorami projektu 
zostali: Krzysztof Dywan i  Magdalena Paw-
łowska oraz Barbara Frejlich i Dorota Rogala.

Zapraszamy do naszej biblioteki po szczegółowe informacje

Korzystaj z platformy IBUK Libra:
 • przez całą dobę, siedem dni w tygodniu 

 • na komputerze, smartfonie, laptopie czy 
tablecie 

 • gdzie tylko zechcesz: akademik, dom, 
biblioteka – wszędzie, gdzie masz Internet

Stwórz własną półkę z książkami 
myIBUK i pracuj z tekstem:

 • dodawaj zakładki
 • rób notatki bezpośrednio w tekście
 • wyszukuj słowa i frazy 
 • taguj ważne fragmenty
 • sprawdzaj znaczenie wyrazów w słownikach 

i encyklopediach PWN
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W  sierpniu 2021 r. wykonano roboty budowlane prowadzone 
w obiekcie byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej w Klimontowie pole-
gające na:
		Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru na Dzienny 
Dom Senior+. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu wie-
loletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworze-
nie 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. 

Od 1 września 2021 r. na parterze przebudowanego obiektu po by-
łej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23a  w  Klimontowie funkcjonuje 
Dzienny Dom Senior +, czynny 5 dni w tygodniu (poniedziałek – pią-
tek), po 8 godzin dziennie i wspiera 15 osób z terenu gminy Klimontów 
w wieku 60+, samodzielnych, nieaktywnych zawodowo. Seniorzy ko-
rzystają z przygotowanej dla nich oferty na rzecz społecznej aktywi-
zacji w zależności od stwierdzonych potrzeb w środowisku lokalnym, 
infrastruktury pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, na-
wiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, realizacji pasji i za-
interesowań a także są aktywizowani i angażowani w działania samo-
pomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. 

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług 
dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:
 • socjalne – m.in. zapewnienie posiłku w formie cateringu;
 • zajęcia ruchowe i sportowo-rekreacyjne;
 • terapii zajęciowej;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia kulturalno-oświatowe;
 • zajęciach z aktywizacji społecznej, w tym wolontariat pokoleniowy;
 • działania prozdrowotne;
 • spotkania ze specjalistami w zakresie poradnictwa;
 • inne dostosowane do potrzeb uczestników.

Nad przygotowaniem oferty prozdrowotnej obejmującej usługi 
w  zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturowej, rekreacyj-
nej i opiekuńczej oraz wsparciem i pomocą adekwatną do ich potrzeb 
i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia czuwa wykfalifiko-
wana kadra tj. kierownik, opiekun, instruktor terapii zajęciowej, fizjote-
rapeuta, pielęgniarka.
Całkowita wartość inwestycji: 644 301,86 zł, przy kwocie dofinansowa-
nia zadania: 298 118,47zł.
		„Przebudowie i wyposażeniu 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 działal-
ności obiektu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i  seniorów - rozpisany 
na zajęcia tj. zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia muzycz-
ne, zajęcia plastyczne dla dzieci, zajęcia rękodzielnicze, zajęcia wokal-
ne dla dorosłych i dzieci, kółko recytatorskie, zajęcia teatralne, Klub Se-
niora. W obiekcie kultury będą prowadzone zajęcia artystyczne, nauka 
języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub inne inicjaty-
wy społeczne, które będą miały charakter stały lub będą się odbywa-
ły cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 
miesięcy w danym roku w okresie trwałości operacji. Budynek wypo-
sażono w  mikroinstalację, która będzie zapewniała pokrycie co naj-
mniej w  50% zapotrzebowania tego obiektu na energię elektryczną 
lub cieplną. 

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

* * *
Zrealizowano umowę podpisaną 14 października 2021 r. w sprawie 

realizacji projektu pn.: „Zakup drzew i  krzewów miododajnych prze-
znaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie 
w województwie świętokrzyskim”, finansowanego ze środków Samo-
rządu Województwa Świętokrzyskiego, dofinansowanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Posadzeń dokonano na działkach nr 267/5, 323 położonych w Klimon-
towie przy ul. Zysmana i Batalionów Chłopskich oraz 417/1 położonej 
w Klimontowie przy ul. Opatowskiej – w ilości 30 szt. sadzonek drzew 
tj.: klon tatarski, jarząb pospolity, ewodia aksamitna oraz 60 szt. sadzo-
nek krzewów Budlei Dawida.

* * *
W  listopadzie 2021 r. zakończono budowę altany rekreacyjnej 

w  miejscowości Goźlice (na podstawie umowy z  dnia 2.09.2021 r.) 
– koszt 20 000,00 zł. 

* * *
Po pozytywnej weryfikacji zakresu operacji pn. „Przebudowa i wy-

posażenie obiektu kultury w  miejscowości Ossolin”, przez Święto-
krzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w  Kielcach, dofinansowanej 
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich – oddano nowo przebudowany budynek do 
użytkowania.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót budowlanych oraz 
wyposażenia w przedmiotowym obiekcie tj. roboty w zakresie burze-
nia i rozbiórki, dach-wymiana pokrycia, izolacja termiczna stropu weł-
ną, stolarka okienna i  drzwiowa zewnętrzna, stolarka drzwiowa we-
wnętrzna, podłoża, izolacje, posadzki, roboty wykończeniowe, izolacje 
termiczne ścian poniżej terenu, elewacja, instalacja wody, przyłącze 
wody, kanalizacja wewnętrzna, przyłącz kanalizacji, instalacja CO, in-
stalacja elektryczna, instalacja odgromowa budynku, utwardzenie te-
renu, droga dojazdowa, place. 

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.
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Ponadto operacja przewiduje prowadzenie w  obiekcie budowal-
nym zajęć artystycznych, naukę języków obcych, zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze i inne inicjatywy społeczne, które będą miały cha-
rakter stały lub będą się odbywały cyklicznie tj. zajęcia taneczne dla 
dzieci i  młodzieży, muzyczne, plastyczne dla dzieci, rękodzielnicze, 
wokalne dla dorosłych, Klub Seniora, Innowacyjne warsztaty z poka-
zu pielgrzymki na Boże Narodzenie. Obiekt budowlany wyposażono 
w mikroinstalację, która zapewnia pokrycie co najmniej w 50% zapo-
trzebowania tego obiektu na energię elektryczną lub cieplną. Ogólny 
koszt operacji – 871 254,89 zł, kwota dofinansowania – 500 000,00 zł.

* * *
W  2021 roku została udzielona dotacja Rektoratowi Rzymskokato-

lickiemu p.w. Najświętszej Maryi Panny w Klimontowie na remont po-
sadzki w  zabytkowej kruchcie klasztoru podominikańskiego i  wy-
kończeniowe prace konserwatorskie XVII-wiecznego portalu wejścia 
głównego kruchty klasztoru podominikańskiego, całość zadania: 
152 615,19 zł, z czego dotacja z budżetu Gminy to 50 000 zł.

* * *

 • linia komunikacyjna nr 8: Klimontów-Płaczkowice, przez Pokrzy-
wianka, Górki, Beradz; 
Transport realizowany z  projektu współrealizowanego z  Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o  charakterze użyteczności pu-
blicznej poprzez dopłatę do ceny usługi przez Wojewodę świętokrzy-
skiego do kwoty 221 904,00 zł, przy minimalnym wkładzie Gminy Kli-
montów 10% do kwoty 25 602,00, przy założeniu realizacji sprzedaży 
biletów na w/w trasach do kwoty 247 506,00 zł. Projekt realizowany od 
1 marca do 31 grudnia 2021 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE w 2021 roku
Gmina Klimontów – jako organ prowadzący dla Liceum Ogólno-

kształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w  Klimontowie oraz Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w  Klimonto-
wie – złożyła 21 października 2021 r. wniosek o  udzielenie wsparcia 
finansowego na 2021 rok w ramach programu wieloletniego – „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 
Kierunek interwencji 3.2. Całkowity koszt realizacji zadania 17 500,00zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to 14 000,00 zł.

* * *
Gmina Klimontów złożyła 5 listopada 2021 r. wniosek w ramach kon-

kursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w  rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT – EU, 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Na podstawie złożonych oświadczeń rodziców zawnio-
skowaliśmy o  sprzęt komputerowy przeznaczony dla dzieci z  rodzin 
byłych pracowników PGR w  ilości 16 szt. na kwotę dofinansowania 
56 000,00 zł.

* * *
Gmina Klimontów złożyła 5 listopada 2021 r. wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – program Laboratoria Przyszłości. 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w bu-
dowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z  tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ra-
mach Laboratoriów Przyszłości, Gmina Klimontów jako organ prowa-
dzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 122 100,00 zł (300,00 
zł x 407 uczniów), dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się po-
przez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umie-
jętności. Wsparcie zostało przekazane w całości z góry – bez koniecz-
ności wniesienia wkładu własnego.

* * *
Otrzymaliśmy 25 października 2021 r. środki z Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Nasza Gmina pozyskała 
aż 7 790 000 zł. Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na realiza-
cje ostatnich już wodociągów w naszej Gminie. Środki obejmą budowę 
wodociągów w Borku Klimontowskim, Byszówce, Kępiu oraz łącznika 
w  Beradzu. Z  funduszy zostanie także zmodernizowana pompownia 
wody z budową zbiornika wody w Grabinie wraz z monitoringiem sie-
ci wodociągowej.

* * *
Nasza gmina otrzymała 8 listopada 2021 r. kolejne środki w kwocie 

4 866 722 zł z rządowego dofinansowania na inwestycje wodno-kanali-
zacyjne. Otrzymane pieniądze pozwolą nam na dalsze wodociągowa-
nie gminy i budowę sieci kanalizacyjnej.

* * *
Odebraliśmy 8 listopada Promesę w ramach projektu „Cyfrowa Gmi-

na” w kwocie 259 500,00 zł na cyfryzację oraz zwiększenie cyberbez-
pieczeństwa. „Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich 
gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach pro-
gramu React-EU. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na   

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.

Zakończono prace budowla-
no-konserwatorskie na kościele 
parafialnym Parafii Rzymskoka-
tolickiej pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Goźlicach. Prace polegały na 
remoncie konstrukcji sygnaturki 
wraz z  wymianą blaszanego po-
krycia na nowe z blachy miedzia-
nej na bocznej kaplicy od strony 
południowej na kościele. Koszt ca-
łej inwestycji: 149 272.06 zł. Dofi-
nansowanie z Budżetu Gminy Kli-
montów: 50 000,00 zł.

W  grudniu 2021 r. zakończono 
prace konserwatorskie zabytko-
wego krzyża w  Klimontowie na 
rogu ulic Osieckiej i  Żeromskie-
go wraz z odrestaurowaniem i od-
tworzeniem inskrypcji. Wartość 
prac 8 030,03 zł.

* * *

* * *
Zrealizowano projekt „Świadczenie usług w  zakresie publicznego 

transportu zbiorowego Gminy Klimontów w 2021 roku” na 8 trasach:
 • linia komunikacyjna nr 1: Klimontów-Konary, przez Górki, Pokrzy-

wianka, Konary przez wieś, Pokrzywianka, Górki, Klimontów.
 • linia komunikacyjna nr 2: Klimontów-Rybnica, przez Szymanowice 

Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice; 
 • linia komunikacyjna nr 3: Klimontów-Nasławice, przez Adamczowi-

ce, Węgrce Szlacheckie, Krobielice; 
 • linia komunikacyjna nr 4: Klimontów-Goźlice, przez Pęchów, Za-

krzów, Grabina; 
 • linia komunikacyjna nr 5: Klimontów-Byszów, przez Adamczowice, 

Przybysławice, Rogacz; 
 • linia komunikacyjna nr 6: Klimontów Kępie przez Byszówka, Borek 

Klimontowski; 
 • linia komunikacyjna nr 7: Klimontów-Olbierzowice, przez Nowa 

Wieś, Górki, Pokrzywianka; ciąg dalszy na stronie 6
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cyfryzację – zakup sprzętu IT i oprogramowania – dla biur, jednostek 
publicznych bądź jednostek podległych i nadzorowanych. Dofinanso-
wanie obejmuje również specjalistyczne szkolenia oraz zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

* * *
Gmina Klimontów – jako organ prowadzący dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w  Klimontowie – złożyła 17 
listopada 2021 r. wniosek o  udzielenie wsparcia w  latach 2022-2025 
w  ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, kierunek interwencji 
3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do 
bibliotek szkolnych. Całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to 12 000,00 zł.

* * *
14 grudnia 2021 r. wszczęto postępowanie o  udzielenia zamówie-

nia publicznego, celem wyłonienia wykonawcy dla zakresu: „Dostawa 
i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych” w ramach pro-
jektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw do-
mowych z terenu gminy Klimontów”, realizowanego w ramach projektu 
partnerskiego z gminą Sobków – współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwa-
rzanie i  dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 
„Efektywna i  zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

* * *
Na podstawie ogłoszonego przez Zarząd Województwa Święto-

krzyskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Inwestycje w  obiekty pełniące funkcje kulturalne” w  ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z  udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (EFRROW), złożyliśmy wniosek o  dofinansowanie ope-
racji pn. „Przebudowa i  wyposażenie obiektu kultury w  miejscowości 
Byszów”. W dniu 30.12.2021r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Kli-
montów a  Samorządem Województwa o  dofinansowaniu przedmio-
towej operacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót z  zakre-
su: rozbiórki, docieplenia elewacji ścian budynku, ocieplenie stropu, 
wc i łazienki, schodów wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, in-
stalacji wody, kanalizacji wewnętrznej, wymiany oświetlenia, instalacji 
paneli fotowoltaicznych, wymiany instalacji odgromowej, utwardze-
nia terenu – drogi dojazdowej, placów, chodników, wyposażenie. Cał-
kowita wartość projektu 354 417,18 zł., wnioskowana kwota dofinanso-
wania 225 515,00 zł. 

* * *
Umowę na realizację projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetycz-

na budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Klimontów – etap 
II” podpisano 29 lipca 2021 r. Całkowita wartość projektu: 6 699 716,43 
zł. Współfinansowanie UE do kwoty 5 694 758,97 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: modernizację instalacji c.o., do-
cieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację 
oświetlenia, montaż instalacji OZE. Termomodernizacją objęte zosta-
ną budynki: remizy OSP w miejscowościach: Beradz, Byszów, Konary, 
Nasławice, Pokrzywianka, budynek Szkoły Podstawowej w Klimonto-
wie ul. Szkolna, budynek Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, budy-
nek Zakładu Gospodarki Komunalnej 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. 

* * *
Napisany w grudniu 2021 r. wniosek na realizację 6 tras na rok 2022 

został pozytywnie zaopiniowany i  podpisana została umowa na 
„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Gminy Klimontów w 2022 roku” – od poniedziałku do piątku 
poza dniami wolnymi ustawowo. Zamówienie obejmowało wykonanie 
usługi na poniżej określonych liniach komunikacyjnych w 6 częściach:

 • linia komunikacyjna nr 1: Klimontów - Ossolin - Klimontów (przez 
Adamczowice, Dziewków, Węgrce Szlacheckie, Nasławice, Krobielice, 
Ossolin, Wilkowice, Goźlice, Grabina, Zakrzów, Pęchów), długość trasy 
ok. 23 km, ilość przystanków minimum 23, ilość połączeń dziennie 2;

 • linia komunikacyjna nr 2: Klimontów - Kępie - Klimontów (przez By-
szówka, Borek, Kępie), długość trasy ok. 13 km, ilość przystanków mi-
nimum 12, ilość połączeń dziennie 2;

 • linia komunikacyjna nr 3: Klimontów - Konary - Klimontów (przez 
Górki Klimontowskie, Nową Wieś, Olbierzowice, Ułanowice, Konary, 
Kolonię Konary, Pokrzywiankę), długość trasy ok. 25 km, ilość przy-
stanków minimum18, ilość połączeń dziennie 2;

 • linia komunikacyjna nr 4: Klimontów - Płaczkowice (przez Górki Kli-
montowskie, Pokrzywiankę, Beradz),  długość trasy ok. 8 km, ilość 
przystanków minimum 5, ilość połączeń dziennie 4;

 • linia komunikacyjna nr 5: Klimontów - Byszów (przez Adamczowice, 
Przybysławice), długość trasy ok. 9 km, ilość przystanków minimum 
9, ilość połączeń dziennie 4;

 • linia komunikacyjna nr 6: Klimontów - Rybnica - Klimontów (przez 
Szymanowice Górne, Szymanowice Dolne, Nawodzice, Rybnicę), 
długość trasy ok. 17 km, ilość przystanków minimum16, ilość połą-
czeń dziennie 2.

Realizacja umowy ruszyła 14 marca br. – informacja o godzinach odjaz-
dów na stronie 2.

OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE GMINY
W  2021 roku na terenie Miasta i  Gminy Klimontów uzupełniano 

oświetlenie uliczne w  następujących miejscowościach: Nawodzice – 
9 szt., Szymanowice Dolne – 2 szt., Kroblice Pęchowskie – 1 szt., Wil-
kowice – 2 szt., Konary – 3 szt., Olbierzowice – 2 szt., Śniekozy – 1 szt. 
Ogółem uzupełniono 20 szt. opraw LED 50 W, koszt – 77 367,00 zł.

* * *
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski przy kontr-

asygnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 29 kwietnia 
2021 r. umowę na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy Klimontów”. Zakres zadania obejmuje wykona-
nie projektu modernizacji oświetlenia, a następnie wykonanie przewi-
dzianych w tym projekcie prac, w szczególności:
 • wymianę opraw oświetleniowych sodowych, demontaż i  montaż 

w ich miejsce opraw LED – 862 szt.;
 • wymianę opraw oświetleniowych sodowych parkowych, demontaż 

i montaż w ich miejsce opraw LED – 19 szt.;
 • wymiana wysięgników rurowych – 846 szt.;
 • wymianę przewodów YKY 3×2,5 mm2 do opraw oświetleniowych – 

2 961 mb;
 • montaż latarni oświetleniowych z ustawieniem – lampy solarne – 2 szt.;
 • montaż przewodu AsXSn 2×25 mm2 – 95 000 mb;
 • montaż osprzętu sieciowego i  konstrukcji metalowych linii NN – 

ogranicznik przepięcia nn do linii napowietrznych – 300 kpl.;
 • montaż szaf sterowania oświetleniem wraz z przeniesieniem punk-

tów pomiarowych ze skrzyń stacyjnych – 83 szt.
Wykonawcą zadania jest firma AKCES ENERGO sp. z  o. o. z  siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie. Łączny koszt zadania to 1 722 000,00 zł, dofi-
nansowanie w wysokości 1 255 036,34 zł pochodzi z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Zadanie w trakcie realizacji.

GOSPODARKA GRUNTAMI, KOMUNALIZACJI MIENIA 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Gmina Klimontów nabyła grunty:
 • w  drodze umów cywilnoprawnych: z  przeznaczeniem poszerzenia 

drogi w miejscowości Dziewków o pow. 0,0483 ha, Klimontów (od 
Wspólnoty Gruntowej) o pow. 0,0750 ha;

 • z mocy prawa: skomunalizowane grunty (drogi) o pow. 0,7240 ha ob-
ręb Klimontów, o pow. 2,1700 obręb Konary;

 • z mocy prawa w miejscowościach: Zakrzów, Pęchów, Klimontów, By-
szów, Śniekozy o łącznej powierzchni – 1,7921 ha z przeznaczeniem 

ciąg dalszy ze strony 5

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.
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obręb powierzchnia kwota odszkodowania

Zakrzów 0,3488 ha 41 215,00 zł

Pęchów 0,5722 ha 261 842,00 zł

Klimontów 0,0240 ha 7 682,00 zł

Byszów 0,5709 ha 125 587,00 zł

Śniekozy 0,2762 ha 58 137,00 zł

Razem 1,7921 ha 494 463,00 zł

na budowę drogi. Grunty zostały przejęte za odszkodowania w pełni 
już wypłacone (kwota łączna odszkodowań tj. 494 463,00 zł.).

Szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tabeli:

ŁOWIECTWO
Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowiec-

kie (Dz.U. z 2020 r., poz.1683 ze zm.) podano do publicznej wiadomości 
obwieszczenia o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polo-
wania zbiorowego. Uzgodniono roczny plan polowań zbiorowych dla 
kół łowieckich działających na obszarze gminy. Informowano rolników 
o zgłaszaniu do kół łowieckich wystąpienie szkody łowieckiej spowo-
dowanej przez zwierzęta łowne.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Realizując założenia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów 

zawierających azbest na terenie gminy Klimontów ogłoszono nabór 
wniosków na usunięcie azbestu. W ramach umowy dotacji z udziałem 
środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania 
realizowanego z  „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” pod nazwą „Realizacja programu usu-
wania materiałów zawierających azbest z  terenu Gminy Klimontów” do 
15.09.2021 r. usunięto odpady zawierające azbest, które zalegały na 92 
posesjach w ilości 18 132 m2 tj. 271,98 Mg. Prace polegały na transpor-
cie, zdeponowaniu i  ich unieszkodliwieniu na składowisku odpadów 
niebezpiecznych w miejscowości Dobrów.

Koszt całkowity wykonania zaplanowanego zakresu prac za-
mknął się kwotą 81 855,10 zł. Kwota dotacji:81.855,10 zł i  stanowi 
100% kosztów kwalifikowanych na dofinansowanie przedmioto-
wego zadania. Kwotę dotacji stanowiły środki: WFOŚiGW w  Kiel-
cach-40.927,55 zł i NFOŚiGW w Warszawie 40.927,55 zł. po 50% kosz-
tów kwalifikowanych zadania.

Dokonywano okresowej weryfikacji i  aktualizacji bazy azbe-
stowej. 

Dane zagregowane w bazie azbestowej dla Gminy Klimontów na 
dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela (masa wszystkich 
wyrobów w kg):

* * *
W 2021 r. wydano 41 decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu, 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Wydano także 200 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
W  ramach porozumienia z  WFOŚIGW w  Kielcach od maja działa 

punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Przyjęto 35 wniosków w  tym: poziom podstawowy 14 wniosków, 

poziom podwyższony 11 wniosków. Łączna wnioskowana dotacja dla 
mieszkańców wynosi 537 265,78 zł.

OCHRONA PRZYRODY 
W  zakresie ochrony przyrody, działając na mocy ustawy z  dnia 16 

kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz.U. z 2021 poz. 1098./ przy-
jęto 84 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych do któ-
rych urząd nie wniósł sprzeciwu oraz wydano 3 pozytywne decyzje na 
usunięcie drzew dla wnioskodawców prowadzących działalność go-
spodarczą.

W związku z art. 90 w/w ustawy złożono do Starosty Sandomierskie-
go 5 wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów 
stanowiących własność gminy w obrębach: Pęchów, Borek Klimontow-
ski, Ułanowice, Zakrzów i otrzymano pozytywne decyzje.

OCHRONA ZWIERZĄT 
– PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 

Zgodnie z  ustawą o  ochronie zwierząt z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U z 2020 r., poz.638 z późn.zm.) opracowano Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności przyję-
ty uchwałą Rady Miejskiej w Klimontowie uchwałą Nr XXXI/215/2021 
z dnia 30 marca 2021 r. Na realizację zadań ujętych w programie zapla-
nowano kwotę 52 000,00 zł z czego w roku sprawozdawczym wydat-
kowano kwotę 33 7746,72 zł.

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Klimontów, zgodnie z uchwa-
łą były odławiane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt w  Nowinach prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny ME-
DWET Marcin Komorowicz. Zgłoszono i przekazano do schroniska 12 
bezdomnych psów na kwotę 25 200,00 zł. 

W celu ograniczenia populacji zwierząt realizowano akcję zachęcają-
cą właścicieli psów/kotów do wykonania zabiegów sterylizacji i kastra-
cji. Z darmowego wykonania zabiegu skorzystało 43 właścicieli zwie-
rząt. Koszt zadania – 7 900,00 zł.

Dokarmianie wolno żyjących kotów wykonywał Zakład Go-
spodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w  Klimontowie na kwotę 
646,72 zł.

zinwentaryzowane unieszkodliwione
pozostały 

do unieszkodliwienia

razem
osoby 

fizyczne
osoby 

prawne
razem

osoby 
fizyczne

osoby 
prawne

razem
osoby 

fizyczne 
osoby 

prawne

7 473 839 7421 919 51 920 1 369 468 1 351 768 17 700 6 104 371 6 070 151 34 220

USTALENIE WPŁYWU REALIZACJI INWESTYCJI 
NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z  ustawą z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnia-
niu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko przeprowadzono postępowanie dot. wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję następujących przedsięwzięć:
 • rozbudowa drogi gminnej Nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 

0+000 do km 0+715 w miejscowości Nowa Wieś;
 • budowa drogi gminnej Beradz –Kolonia Łownica o dł.815 mb;
 • zmiana ostatecznej decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej 
zlokalizowanej na działkach nr 210, 212 obręb Konary Kolonia;

oraz będące w trakcie postępowania administracyjnego:
 • budowa farmy fotowoltaicznej Borek Klimontowski I o mocy do 1 MW 

wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów nr 86, 87, 88/2, 89 obręb Borek Klimontowski;

 • budowa farmy fotowoltaicznej Borek Klimontowski II o  mocy do 
1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczo-
nej w ewidencji gruntów nr 124/1, 125 obręb Borek Klimontowski.

ciąg dalszy na stronie 8

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.
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WODOCIĄCI
Budowa wodociągu w  Wilkowicach, Ossolinie i  Śniekozach – 

4.10.2021 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji „Budowa sie-
ci wodociągowej (sieć główna – bez przyłączy) w miejscowości Wilkowice, 
Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów”. 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum dwóch firm: Przedsiębior-
stwa Budowlanego „BUDOMONT” sp. z  o. o. z  siedzibą w  Rzeszowie 
jako lidera oraz partnera Zakładu Budowlano Instalacyjnego Grzegorz 
Falger z siedzibą 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 charakterystykę: PE 
Ø 160: 2 660 m, w tym: Wilkowice etap I: 1 175 m, Ossolin etap I i Wil-
kowice etap II: 1 485 m oraz hydranty pożarowe nadziemne 14 szt. 
Koszt zadania wyniósł 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 Ob-
szarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 tytuł projektu „Poprawa gospodarki wodo-
ciągowej w Gminie Klimontów”).

– Ossolin etap I i Wilkowice etap II – 296 728.61 zł.
 • Zadanie II: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ossolin, Śnie-

kozy i Wilkowice-Ossolin etap II”. Obiekt posiada następującą charak-
terystykę: PE Ø160: 8 859 m oraz hydranty pożarowe nadziemne 42 
szt. Koszt tego zadania to 1 861 668.01 zł z czego 1 513 552.00 zł to 
środki w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

* * *
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice – 17.03.2021 

roku Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz 
Skarbnik Gminy Anna Sobolewska podpisali umowę na realizacje za-
dania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Klimontów – Budo-
wa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice”. 

Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych 
„EKO-INSTAL” Klaudiusz Jurzysta z siedzibą w Wełeczu 103, 28-100 Bu-
sko Zdrój. Zadanie obejmuje wykonanie 8 765 m sieci wodociągowej 
i umożliwienie podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej 61 
gospodarstw domowych. Zadanie to finansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwa realizacja zadania.

* * *
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przyby-

sławice – 25 lutego 2021 roku podpisano umowę na realizacje zadania 
„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów – Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Adamczowice i Przybysławice”. Wykonaw-
cą zadania jest: WOD-GAZ Zakład Robot Inżynieryjno-Transportowych 
Czesław Sztuk z siedzibą w Suchowoli 74 A, 28-130 Stopnica. Zadanie 
obejmuje wykonanie 8 375 m sieci wodociągowej Ø160 PEHD i umoż-
liwienie podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej 99 gospo-
darstw domowych. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych – Zadanie w trakcie realizacji.

* * *
Rozpoczęto budowę wodociągu w  Kroblicach Pęchowskich i  Pę-

chowcu. W trakcie realizacji są roboty budowlane w ramach zadania: 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kroblice, Pęchowiec gmina 
Klimontów”. Zakres rzeczowy inwestycji to: 3 723 m sieci wodociągo-
wej: przewód wodociągowy Ø160 PEHD; hydranty p.poż. 80 mm nad-
ziemne z zasuwą 80 mm – 23 szt. Wybudowana sieć pozwoli na wyko-
nanie obecnie 36 szt. przyłączy. 

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm gdzie liderem jest Przed-
siębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” sp. z  o.o. z  Rzeszowa przy 
współpracy z  Zakładem Budowlano-Instalacyjnym Grzegorz Falger 
z Albigowej. Wartość inwestycji zgodnie z umową Nr 272.3.2021 z dnia 
01.03.2021 roku 1 014 298.54 zł brutto. Planowany termin zakończenia 
zadania rok 2022. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

dokończenie ze strony 7

Odbiór wodociągów w miejscowościach: Ossolin i Wilkowice

Budowa wodociągu w miejscowości Ułanowice

Budowa wodociągu Adamczowice – Przybysławice

Budowa wodociągu w miejscowościach: Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.
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ZADANIA ZREALIZOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
W ZAKRESIE DOPOSAŻANIA ŚWIETLIC i SOŁECTW

 • Kępie:
– zakup i montaż drzwi do świetlicy; 
– zakup wykaszarki spalinowej na stan so-

łectwa Kępie;
– zakup siatek do bramek do gry w piłkę 

nożną do sołectwa Węgrce Szlacheckie,
– remont elewacji świetlicy;
– zakup ogrzewacza wody do świetlicy.  

 • Borek Klimontowski:
– zakup stołów i ogrzewacza wody do 

świetlicy oraz kosy spalinowej do so-
łectwa. 

 • Przybysławice:
– zakup stołów i daszka do świetlicy.

 • Pęchów:
– zakup kosy spalinowej do sołectwa; 
– opracowanie dokumentacji projektowej 

na uzupełnienie placu zabaw;
– doposażenie placu zabaw w sołectwie.

 • Pokrzywianka:
– doposażenie placu zabaw w sołectwie.

 • Olbierzowice:
– zakup chłodziarki i drabiny aluminiowej 

do świetlicy. 

 • Ułanowice:
– zakup bojlera i zlewu do świetlicy;
– zakup zbiornika na szambo do sołectwa. 

 • Rogacz:
– zakup kosy na stan sołectwa oraz krze-

wów do zagospodarowania terenu wo-
kół świetlicy.

 • Śniekozy:
– opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę placu zabaw;
– zakup materiałów do wykonania ogro-

dzenia w sołectwie. 

 • Klimontów:
– zakup stołów, ławek i krzeseł do sali 

spotkań dla mieszkańców sołectwa Kli-
montów;

– opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę altany rekreacyjnej;

– opracowanie dokumentacji projektowej 
na uzupełnienie placu zabaw w przy ul. 
Sandomierskiej.

 • Konary:
– doposażenie budynku komunalnego 

w sołectwie Konary o urządzenie zaba-
wowe. 

 • Beradz:
– zakup mebli do świetlicy.

 • Dziewków:
– zakup krzewów do sołectwa. 

 • Ossolin:
– zakup krzewów do sołectwa. 

 • Zakrzów:
– zakup kosiarki spalinowej do sołectwa.

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE SPORTU
 • Transport młodzieży na zawody sportowe;
 • Remont oświetleni na obiekcie Orlik – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku klu-

bu sportowego Klimontów;
 • Zakup barierek do zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych; 
 • Zakup siedzisk na stadion sportowy – ul. Zysmana Klimontów;
 • Zakup mat do ćwiczeń (puzzle) do siłowni gminnej w sołectwie Ossolin;
 • Remont elementów i wykonanie tablic regulaminowych  skatepark – ul. Zysmana w Klimon-

towie;
 • Remont szatni pawilonu sportowego – ul. Zysmana 9 w Klimontowie;
 • Obsługa programu Lokalny Animator Sportu;
 • Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania;

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów.

ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE UJĘĆ WODY
 • Prace remontowe i sprawdzenie instalacji elektrycznej przy ujęcia wody w sołectwie Nowa 

Wieś;
 • Remont ujęcia wody w sołectwie Byszów;
 • Zakup i montaż pompy na ujęcie wody w sołectwie Goźlice;
 • Wykonanie oświetlenia przy ujęciu wody w sołectwie Węgrce Szlacheckie;
 • Przebudowa kolidującego słupa linii energetycznej nN ST w Nasławicach.

GMINA KLIMONTÓW OPRACOWAŁA w 2021 r.
 • Dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej w  Goźlicach” umowa z  dnia 

27.05.2021 roku. koszt – 19 000,00 zł;
 • Koncepcję projektową i projekt rozbudowy budynku zaplecza sanitarno-epidemiologiczne-

go LKS Klimontowianka w Klimontowie wraz z zagospodarowaniem terenu” umowa z dnia 
07.06.2021 roku – koszt - 19 800,00 zł;

 • Dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
narach gm. Klimontów” umowa z dnia 27.07.2020 roku – koszt 8 856,00 zł. 

URZĄD STANU CYWILNEGO sporządził w 2021 r.
 • 5 Aktów Urodzenia; 
 • 49 Aktów Małżeństwa; 
 • 62 Akty Zgonu; 
 • Wydano 401 dowodów osobistych.

Wykonane zadaszenie i ułożona kostka 
na placu gminnym w Grabinie

 • Wilkowice:
– zakup kosiarki do sołectwa oraz zakup 

ogrodzenia ( pilkochwytów) na boisko 
w sołectwie.

 • Grabina:
– docieplenie ścian zewnętrznych budyn-

ku świetlicy wiejskiej; 
– wykonanie zadaszenia i ułożenie kostki 

na placu Gminnym w Grabinie.

 • Byszówka:
– zakup strojów sportowych dla młodzieży 

w sołectwie. 

 • Nasławice:
– modernizacja ujęcia wody w sołectwie
– odmulenie zbiornika wodnego w sołectwie.

 • Nawodzice:
– odmulenie zbiornika wodnego w sołectwie.

INWESTYCJE, ZADANIA, PROJEKTY – REALIZOWANE w 2021 r.
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L.p. nazwa zadania
długość 
odcinka 
(w km)

ogółem 
wartość projek-

tu  (w zł)

dofinansowanie 
(w zł)

wkład własny, 
RFIL (w zł)

wsparcie

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

2. Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś 0,503 275 375,03 220 300,00 55 075,03 Fundusz Dróg Samorządowych

3. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice 0,999 681 879,71 461 863,00 220 016,71 Fundusz Dróg Samorządowych

4.
Rozbudowa drogi gminnej nr 331019 T Szymanowice Górne 
przez wieś

0,999 509 585,12 407 668,00 101 917,12 Fundusz Dróg Samorządowych

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 331041 T Byszów - Węgrce Szlacheckie 0,917 612 056,70 465 045,00 147 011,70 Fundusz Dróg Samorządowych

6. Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - Boisko 0,453 375 407,07 300 325,00 75 082,07 Fundusz Dróg Samorządowych

7.
Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki - Nowa Wieś 
w miejscowości Górki

0,300 276 987,08 213 004,00 63 983,08 Fundusz Dróg Samorządowych

8. Przebudowa drogi gminnej nr 331022 T Nowa Wieś - Julianów 0,999 414 062,10 331 249,00 82 813,10 Fundusz Dróg Samorządowych

    ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH i GMINNYCH w 2021 r.

Rozbudowa drogi gminnej Górki Klimontowskie - Beradz Przebudowa drogi wewnętrznej Zakrzów Stara Wieś Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krobielice

Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice Górne p. wieś Rozbudowa drogi gminnej Byszów - Węgrce Szlacheckie Rozbudowa drogi gminnej Śniekozy - Boisko
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    ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH i GMINNYCH w 2021 r.

L.p. nazwa zadania
długość 
odcinka 
(w km)

ogółem 
wartość projek-

tu  (w zł)

dofinansowanie 
(w zł)

wkład własny, 
RFIL (w zł)

wsparcie

9. Przebudowa drogi gminnej nr 331030 T Pęchów przez wieś 0,428 243 233,69  194 586,00    48 647,69 Fundusz Dróg Samorządowych

10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice 1,056 393138,59 314 510,00 78 628,59 Fundusz Dróg Samorządowych

11. Rozbudowa drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów 0,790 674 427,38 464 945,00 209 482,38 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

12. Budowa drogi gminnej Zakrzów-Nowa Wieś 0,564 266 124,41 179 786,00 86 338,41 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

13.
Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w  ciągu 
drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 61 w  miejscowości Góry 
Pęchowskie od km 0+000 do km 0+270

0,270 168 286,14 133 300,00 34 986,14
budżet państwa - usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych

14.
Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków, 
odcinek o długości 104m.

0,104 78 253,22 26 848,00 51 405,22 dotacja z budżetu województwa

  RAZEM 9,230 5 523 264,94 4 156 987,00 1 366 277,940  

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Goźlice Rozbudowa drogi gminnej Pęchów-Kolonia Pęchów

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. DziewkówZabezpieczenie dna wąwozu lessowego – Góry PęchowskiePrzebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Julianów

Rozbudowa drogi wewnętrznej Górki – Nowa Wieś w m. Górki
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O
SP Nazwa zadania - dotacja Kwota UMiG

Inne źródła 
finansowania zadania

O
SP

 K
on

ar
y 

KS
RG Dofinansowanie do zakupu środków ochrony 

indywidualnej dla strażaków z jednostki OSP 
Konary – w ramach zadania zakupiono:
- radiotelefon Hytera PD565 – 1 szt.,
- wąż tłoczny W 52 – 5 szt.
- wąż tłoczny W – 75 szt.

1 000,00 zł
2 500,00 zł

Komendant Główny PSP

O
SP

 K
lim

on
tó

w
KS

RG

Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
ratowniczego, związanego z ochroną życia, 
zdrowia dla jednostki OSP Klimontów – 
w ramach tego zadania zakupiono:
- parawan ochronny GT 203,
- wycieraczka ratownicza RUP-503,
- buty strażackie – 3 pary,
- ubranie specjalne strażackie – 3 kpl.
- hełm strażacki – 4 szt.
- hełm strażacki – 1 szt.
- radiotelefon przenośny – 2 szt.

4 000,00 zł
20 000,00 zł

Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Klimontów ” – w ramach 
tego zadania zakupiono:
- fabrycznie nowy ciężki samochód  specjalny 
pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 
4x4 Volvo VTC3R FM, TSA 8202E.

339 964 ,00 zł

400 000,00 zł 
Wojewoda Świętokrzyski

 ( środki z rezerwy ogólnej)
400 000,00 zł

Komendant Główny PSP
(środki z Firm 

ubezpieczeniowych)

Dofinansowanie do realizacji zadania ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla 
jednostki OSP Klimontów – w ramach tego 
zadania zakupiono:
- hełm strażacki Dragon – 1 szt.
- buty specjalne strażackie 1 para,
- rękawice specjalne – 1 para,
- ubranie specjalne  2 -cz. – 1 szt.
- buty specjalne skórzane – 2 pary,
- rękawice specjalne – 1 szt.
- hełm strażacki – 1 szt.

1 600,00 zł
5 000,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie do realizacji zadania 
z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki 
OSP Klimontów – w ramach którego zakupiono:
- prądownica wodno – pianowa Turbo JET W-75 
– 1 szt.,
- hełm strażacki – 7 szt.,
- przyrząd zjazdowy IDS ( 10 – 11,5 mm) – 1 szt.,
- sygnalizator bezruchu Motion Scout MSA – 
1 szt.,

1 600,00 zł
7 000,00 zł

Komendant Główny PSP
Skarb Państwa

Dofinansowanie zakupu elementów toru 
MDP wg. CTiF dla jednostki OSP Klimontów – 
w ramach zadania zakupiono:
- wąż tłoczny W – 52/15 – 4 szt.,
- noszak do węży MDP – 4 szt.,
- tunel MDP – 1 szt.,
- stanowisko węzłów – 1 szt.,
- kładka – 1 szt.,

1 300,00 zł
5 222,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa 
medycznego wraz z respiratorem dla jednostki 
OSP Klimontów – w ramach zadania zakupiono:
- zestaw ratownictwa medycznego 
z respiratorem – 1 szt.

5 000,00 zł
15 000,00 zł

Fundacja Orlen

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego
 (butle kompozytowe i podpora stabilizacyjna) 
dla jednostki OSP Klimontów – w ramach 
zadania zakupiono:
- butla kompozytowa MSA – 3 szt.,
- zestaw podpór do stabilizacji pojazdu PT1200 
– 1 szt.,

1 000,00 zł

6 000,00 zł 
WFOŚiGW Kielce

4 000,00 zł 
NFOŚiGW Warszawa

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego
 ( FSUSR KRUS) dla jednostki OSP Klimontów – 
w ramach zadania zakupiono:
Latarkę akumulatorową z ładowarką szt. 4

1 000,00 zł
5 500,00 zł FSUSR KRUS,

200,00 zł środki własne OSP

O
SP

 K
ro

bi
el

ic
e 

KS
RG

Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla 
jednostki OSP Krobielice – w ramach zadania 
zakupiono:
- ubranie strażackie specjalne – 3 – cz. – 2 szt.,

1 300,00 zł
5 000,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie do remontu pomieszczenia 
garażowego w jednostce OSP Krobielice 1 000,00 zł

6 020,00 zł
Komendant Główny PSP

O
SP Nazwa zadania - dotacja Kwota UMiG

Inne źródła 
finansowania zadania

O
SP

 N
aw

od
zi

ce

Dofinansowanie do realizacji zadania z zakresu 
przygotowania jednostki OSP Nawodzice do 
działań ratowniczo-gaśniczych – w ramach 
zadania zakupiono:
- silnik zaburtowy Storm FT7A krótki – 1 szt.,

300,00 zł
( zwrot dotacji 

31,00 zł )

2 500,00 zł
MSWiA

Dofinansowanie sprzętu pożarniczego dla 
jednostki OSP Nawodzice – w ramach zadania 
zakupiono:
- motorola DP – 2 szt.
- buty gumowe – 2 pary.,
- ubranie specjalne 2 cz. – 1 kpl.
- rękawice specjalne – 2 pary,
- hełm strażacki – 1 szt.

1 000,00 zł
10 000,00 zł

WFOŚiGW Kielce

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 
( FSUSR KRUS) dla jednostki OSP Nawodzice – 
w ramach zadania zakupiono:
- motopompa pływająca Niagara – 1 szt.

1 000,00 zł
5 400,00 zł FSUSR KRUS,

80,00 zł środki własne OSP

O
SP

 G
oź

lic
e

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 
i środków ochrony indywidualnej dla jednostki 
OSP Goźlice – w ramach zadania zakupiono:
- pilarka STIHL MS – 291 – 1 szt.,
- rękawice strażackie specjalne Basic Grip – 2 

pary,

300,00 zł
2 500,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 
dla jednostki OSP Goźlice – w ramach zadania 
zakupiono:
- pompa pływająca Niagara 2 – 1 szt.,
- aparat  powietrzny nadciśnieniowy MSA M1 

– 1 szt.

1 000,00 zł

6 000,00 zł 
WFOŚiGW Kielce

4 000,00 zł 
NFOŚiGW Warszawa

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 
( FSUSR KRUS) dla jednostki OSP Goźlice – 
w ramach zadania zakupiono:
- radiotelefon nasobny z ładowarką Hytera 
PD565 – 2 szt.
- prądownica PW 52 Turbo – 1 szt.,
- sorbent worek 20 kg – 3 szt., 
- gaśnica proszkowa 25 kg – 1 szt.
- koc gaśniczy – 1 szt.

1 000,00 zł
5 500,00 zł FSUSR KRUS,

200,00 zł środki własne OSP

O
SP

 Z
ak

rz
ów

Dofinansowanie do zakupu aparatów 
powietrznych dla jednostki OSP Zakrzów – 
w ramach zadania zakupiono:
-aparat AIRGO PRO z butlą stalową – 2 szt.,

5 000,00 zł
5 000,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla 
jednostki OSP Zakrzów – w ramach zadania 
zakupiono:
-pompa szlamowa WT- 40X z kpl. węży ssawnych 
– 1 szt.

1 800,00 zł 

5 000,00 zł 
WFOŚiGW Kielce

2 200,00 zł
środki własne OSP

O
SP

 N
as

ła
w

ic
e Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla 

jednostki OSP Nasławice
w ramach zadania zakupiono:
- buty strażackie specjalne – 6 par
- rękawice specjalne Basic Grip  – 3 pary,
- rękawice specjalne strażackie – 1 para

210,00 zł
( zwrot dotacji 

10,00 zł) 

5 000,00 zł
MSWiA

O
SP

 W
ilk

ow
ic

e 
- O

ss
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Dofinansowanie  do zakupu umundurowania dla 
jednostki OSP Wilkowice–Ossolin – w ramach 
zadania zakupiono:
- hełm Calisia Vulcan M – 2 szt.,
- buty strażackie specjalne  - 6 par.

500,00 zł
5 000,00 zł

MSWiA

Dofinansowanie do zakupu umundurowania 
(WFOŚiGW) dla jednostki OSP Wilkowice – 
Ossolin – w ramach zadania zakupiono:
- ubranie specjalne strażackie 2 – cz. – 4 szt., 

1 000,00 zł

6 000,00 zł 
WFOŚiGW Kielce

4 000,00 zł 
NFOŚiGW Warszawa

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego 
( FSUSR KRUS) dla jednostki OSP Wilkowice – 
Ossolin – w ramach zadania zakupiono:
- agregat prądotwórczy moc 3 kV – 1 szt.
- radiotelefon nasobny z ładowarka Hytera 
PD565 – 2 szt.

1 000,00 zł
5 500,00 zł FSUSR KRUS,

200,00 zł środki własne OSP

O
SP

 B
ys

zó
w Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego  

( agregat prądotwórczy i drabina) dla jednostki 
OSP Byszów – w ramach zadania zakupiono:
- agregat FH 8000 – 1 szt.
- drabina strażacka DNW4084 – 1 szt.

1 000,00 zł
10 000,00 zł

WFOŚiGW Kielce

WSPARCIE DLA JEDNOSTEK OSP UDZIELONE w 2021 r.
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Rosamond

Łzy Chrystusa
Wzruszające łzy Jezusa -
odnalazły mnie w kroplach deszczu,
w smutku lamentującej wierzby, 
w szumie wiatru i leśnego potoku,
w śpiewie słowika.

Cóż za smutek nad losem człowieka?
Nad tajemnicą światła i czasu,
nad tajemnicą piękna i poezji,
nad tajemnicą szczęścia i miłości,
nad tajemnicą zmartwychwstania!

Zranione stopy Jezusa –
Pokaleczone kamieniami góry Synaj,
pokryte pyłem Ziemi Świętej,
obmyte wodą rzeki Jordan, 
falami jeziora Genezaret
i łzami Marii Magdaleny.

Lilie Świętego Józefa - 
Białe jak śnieg,
żywe niczym Twe Serce,
smutne niczym  Adagio Albinioniego,
płacz skrzypiec, śpiew Aniołów,
kwiat kalii i łzy Twe o Panie!

Łzy Chrystusa wylane w Betlejem, 
Nazarecie, Samarii, Egipcie, 
w płaczu nad umiłowaną Jerozolimą, 
słoneczną Palestyną.
I nad moją Ojczyzną – Polską!

Anna Piątkowska
06.03.2022r.

Niech wzejdzie słońce
Mija dzień i kolejny dzień.
Szukam sensu i chowam się w cień…
Mija noc. I kolejny raz
Otworzyłam oczy na mroczny czas.

Świat gna na oślep,
Więc potrzeby jest pośpiech,
by uchwycić radości chwile.
To tak mało i aż tyle…. 

Jezu! między Bogiem, a ludźmi Jesteś. 
Nakarm ich sobą, to zrozumieją wreszcie,
Że na ostatnim egzaminie poprawki nie ma.
A dla żyjących domem jest Ziemia.

Wierzę w magiczny Znak Pokoju,
Który nie będzie pustym gestem, 
Chcę tylko Spokoju.
Niech wzejdzie słońce wreszcie.

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to wyjątkowy zabytek klasy międzynarodowej, wzniesiony w la-
tach 1621-1644 przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego wg. projektu Waw-
rzyńca Senesa na wzór kalendarza. 

Krzyżtopór to kompleks rezydencyjno–obronny z włoskiego „plazzo inforteca”. Krzysztof 
Ossoliński, herbu Topór, (1587-1645) zdecydował o budowie zamku w Ujeździe, na południo-
wo-wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich, w powiecie opatowskim, gminie Iwaniska. Budo-
wa zamku rozpoczęła się w 1621 roku według projektu sławetnego architekta włoskiego Lau-
rentiusa de Sent, znanego pod spolonizowanym nazwiskiem jako Wawrzyniec Senes. 

Pałac zbudowano na planie prostokąta z zewnętrznym dziedzińcem, zwieńczonym od pół-
nocy ośmiokątną wieżą. Do budynku głównego przylegały dwa niższe skrzydła tworzące pię-
ciokątne założenia zamykające dziedziniec. Na narożach skrzydeł wzniesiono czteroboczne 
wieże. Oś symetrii wyznacza umieszczona w kurtynie brama wjazdowa i rozciągający się za nią 
dziedziniec. 

Na bramie wjazdowej widnieją dwie duże płaskorzeźby kamienne: Krzyż i Topór. Krzyż był 
symbolem wiary i polityki wojewody, Topór herbem Ossolińskich. Właśnie od tych atrybutów 
wywodzi się nazwa zamku Krzyżtopór. Długość całego założenia wraz z wiszącym ongiś ogro-
dem włoskim wynosi 120 m, a szerokości 95 m – co daje pow. 1,3 ha. Kubatura zamku szacowa-
na jest na 70 tys. m3. 

Badania naukowe wykazują , że Krzyżtopór pochłonął 11 tys. ton piaskowca kwarcowego po-
chodzenia miejscowego, 5 tys. ton piasku, około tysiąc ton piaskowca kunowskiego, 200 tys. 
ton cegły palonej, 500 tys. ton palonego wapna. Niewątpliwie, iż fundator – Krzysztof Ossoliń-
ski – nie skąpił na wystroju zewnętrznym ani na wyposażeniu zamku, ponieważ jego intencją 
było zademonstrowanie bogactwa przekładającego się na znaczenie polityczne. Zamek kosz-
tował kolosalną sumę, niektórzy mówią o 5 mln ówczesnych złotych, inni ekonomiści nawet o 
20 mln zł. 

Po wielu latach powojennych i konserwatorskich perturbacji, ruiny zamku Krzyżtopór w 
Ujeździe oddano po raz pierwszy turystom wiosną w 1991 r. Krzyżtopór to dzieło niepowtarzal-
ne architektury polskiej, a nawet europejskiej, obok którego nikt nie przejdzie dziś obojętnie. 
Zamek Krzyżtopór należał do najpiękniejszych rezydencji w Polsce. Umiejscowiony na wzgó-
rzu wygląda niesamowicie – pośród zielonych pól i łąk, jakby przeniesiony był z innej rzeczywi-
stości, jakby ze snu czy baśni? Krzyżtopór, chociaż dziś w stanie ruiny a może właśnie dlatego, 
wzbudza tak duże zainteresowanie, zarówno przeciętnego turysty, jak i także badaczy prze-
szłości, historyków sztuki, archeologów, architektów, poetów i malarzy. Krzyżtopór to jeden 
z największych i najdziwniejszych zamków w Polsce, a nawet w Europie! Powstał jako przejaw 
melagomanii Fundatora Krzysztofa Ossolińskiego i utrwalił go w pamięci potomnych na wieki.

oprac.: StaniSław SaS tarnawSki

przewodnik turystyczny

KRZYŻTOPÓR

rys. zamku piórkiem i tuszem: tomaSz StaSzewSki
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Uczniowie klas sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie przebywali od 7 do 10 marca br. 
na obozie sportowym w Zakopanem. Uczniowie w tych dniach aktyw-
nie spędzali czas biorąc udział w różnych zajęciach: trenowali na hali 
sportowej w Zakopanem, brali udział w zajęciach na lodowisku, uczy-
li się pływać na basenach termalnych w Szaflarach. Pieszo zdobywa-
li Gubałówkę oraz Dolinę Białego. Zwiedzali skocznie – Średnią i Wiel-
ką Krokiew oraz labirynt ze śniegu, z którego trzeba było się wydostać 
oraz zamek z lodu. 

Poza atrakcjami turystycznymi odbyły się również konkursy w pen-
sjonacie, m.in: konkurs przebierańców z okazji „Dnia Kobiet”, podczas 
którego uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Opie-
kę nad uczniami sprawowali Krzysztof Dywan, Magdalena Pawłowska 
oraz Paweł Saniawa.

Wyjazd na obóz mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu burmistrza 
Miasta i Gminy w Klimontowie Marka Goździewskiego oraz Dyrektor 
PSP w Klimontowie Elżbiety Czajkowskiej. 

Serdecznie dziękujemy!

OBÓZ SPORTOWY ZAKOPANE 2022
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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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Nasi zawodnicy i zawodniczki w tegorocznej edy-
cji XXII Turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku” aż pięciokrotnie stawali na podium, wygrywając 
wszystkie 3 kategorie wiekowe dziewcząt w powiecie 
sandomierskim oraz kategorię U10 i U12 chłopców, a 
chłopcy z kategorii U8 zajęli drugie miejsce. 

Wiosną 2022 roku wszystkie nasze zespoły wezmą 
udział w finale wojewódzkim, gdzie zwycięzcy otrzyma-
ją prawo startu w finale ogólnopolskim na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie. 

PIĘĆ MISTRZOSTW POWIATU SANDOMIERSKIEGO 
DLA PSP KLIMONTÓW

Trenerami naszych drużyn byli 
Krzysztof Dywan i Paweł Saniawa. 

Dzięki dużej ilości zgłoszonych ze-
społów i doświadczeniu w organiza-
cji turniejów byliśmy organizatorem 
czterech finałów powiatowych, któ-
re rozegrane zostały  na hali sporto-
wej  w Klimontowie.

Turnieje odbyły się dzięki dofinan-
sowaniu burmistrza Miasta i Gminy 
w Klimontowie Marka Goździew-
skiego oraz dyrektor PSP w Klimon-
towie Elżbiety Czajkowskiej.

Po raz kolejny Gabrysia Bekas 
zdobywa 7 bramek podczas turnie-
ju – tym razem „pod balonem” w Sta-
lowej Woli, robiąc duże wrażenie na 
trenerach innych drużyn. 

Nasza drużyna grała w  składzie: 
Krzyś Kapusta, Hubert Kubik, Ga-
brysia Bekas, Lena Kwasek, Wiktor 
Ochędurski, Oskar Pobrotyn, Nor-
bert Skura, Kacper Swatek. 

Trenerem zespołu był Krzysztof 
Dywan. 

GABRYSIA BEKAS ZDOBYWA 
7 BRAMEK W STALOWEJ WOLI

Na jednym z  najnowocześniejszych stadionów „pod 
balonem” w Polsce rozegraliśmy turniej z takimi drużyna-
mi jak Siarka Tarnobrzeg, Star Starachowice, Pogoń Łasz-
czówka, AK Głusk, AP Ziomki Rzeszów, Vrotkovia Lublin, 
Gaudium Zamość, Champion Pionki, RSS Centrum Radom 
i LP Tarnobrzeg. 

Dzieci podczas tego turnieju mogły poznać nowych 
kolegów o koleżanki oraz mieli możliwość rywalizacji na 
dużym sportowym poziomie.
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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


