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Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia

W nadchodzącym 2009 roku
życzą Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy UG

Wójt i Rada Gminy
serdecznie zapraszaj¹

na tradycyjnego Sylwestra
na klimontowskim Rynku

Gminny Oœrodek Kultury serdecznie zaprasza po raz trzeci wszystkich mieszkañców 
do wspólnego rodzinnego œpiewania kolêd i pastora³ek przy choince 

na klimontowskim Rynku w drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia o godz. 1800

Przed nami ważny czas nie tylko w ko-
ściele katolickim, ale i w naszych domach 
i sercach. Odliczamy ostatnie dni, które 
pozostały do Bożego Narodzenia. Trwają 
ostatnie przygotowania, porządki i zakupy. 
Ten rok kalendarzowy jest dla nas bardzo 
łaskawy, szczęśliwi będą mogli cieszyć się 
wyjątkowo długim weekendem świątecz-
nym, bo Wigilia Bożego Narodzenia wypa-
da we środę.

Nie ma recepty na idealne święta, bo nie 
ma takich świąt, ale zawsze można wyko-
rzystać ten pozostały czas na pracę nie tyl-
ko nad komercyjnymi symbolami, które to-
warzyszą świętom, ale przede wszystkim na 
pracę nad samym sobą.

Polskie święta słyną ze swej wyjątkowo 
rodzinnej i ciepłej atmosfery. Rozpoczyna-
ją się wspólną uroczystą kolacją 24 grudnia, 
gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazd-
ka. Czyni się tak na pamiątkę gwiazdy pro-
wadzącej Trzech Króli do stajenki. Najważ-
niejszym punktem jest łamanie się opłat-
kiem na znak zgody i przyjaźni. Podczas 
tego wieczoru, przy blasku lampek na cho-
ince bożonarodzeniowej, spożywa się we-
dług tradycji dwanaście potraw wigilijnych. 
Silna jest także pamięć o tradycji przygo-
towania dodatkowego nakrycia dla nieocze-
kiwanego gościa, zmarłego lub nieobecnego 
członka rodziny. Jest to jednak zwyczaj czy-
sto teoretyczny, bo mało kto w praktyce za-
prasza samotnych do wspólnego stołu. Ist-
nieje silne przekonanie, że jaki będzie dzień 
Wigilii, tak będzie wyglądał cały kolejny 
rok. Rodzinny wieczór zwieńcza Pasterka – 
msza święta o godzinie 2400.

Najbardziej świąteczny jest następny 
dzień, w którym radujemy się i wspomi-
namy Boże Narodzenie. Poza obowiązko-
wą obecnością na mszy świętej, ten dzień 
spędzamy z bliskimi. W drugim dniu świąt 
wspominamy św. Szczepana – pierwszego 
męczennika za wiarę.

Kolejnym ważnym punktem w okre-
sie grudniowych świąt jest pożegnanie sta-
rego i powitanie nowego roku. Jak zwykle 
przy okazji witania Nowego Roku przycho-
dzi moment refleksji. Wspomnienie minio-
nych wydarzeń i postanowienia na ten ko-

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

W trakcie „Marszałkowych Mikołajek” odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji 
konkursu „Pozwólmy dzieciom bezpiecznie spędzić wakacje”. Akcja organizowana jest z ini-
cjatywy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy współpracy Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Wojewódzkiej Komendy Po-
licji, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

lejny, który już z samego założeniu ma być 
lepszy od poprzedniego.

Rok 2008 minął w naszej gminie pod 
znakiem ważnych wydarzeń przede wszyst-
kim religijnych: odpustu na św. Józefa, 
Wielkanocy, święta Matki Bożej Królowej 
Polski,  Bożego Ciała, Dożynek Gminnych 
oraz Powiatowych oraz peregrynacji kopii 
Obrazu Jasnogórskiego.

Pozytywne podsumowanie mijającego 
roku dotyczy także wydarzeń kulturalnych. 
Do najważniejszych należy zbiórka pienię-
dzy na renowację Klasztoru, w ramach któ-
rej GOK zorganizował koncert Alicji Ma-
jewskiej, a który cieszył się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. Z wielkim sukce-
sem przebiegły również organizowane przez 
GOK stałe już w naszym lokalnym kalenda-
rzu imprezy – Podaruj Dzieciom Wakacje, 
Brunonalia, Integracyjny Bieg Klimontow-
ski, Jarmark na św. Jacka, podczas które-
go do Klimontowa przyjechały takie gwiaz-
dy jak zespół „Bracia” czy Majka Jeżowska. 
Wiele ciekawych wydarzeń rozegrało się 
nad zalewem w Szymonowicach, gdzie zro-
biono boiska do gry w piłkę nożną i siatko-
wą. Tam też odbyły się Wybory Miss orga-
nizowane przez „Echo Dnia”. 

Nasze miasteczko może się też poszczy-
cić działalnością Towarzystwa Przyjaciół 
Klimontowa, które przeprowadziło corocz-
ną zbiórkę pieniędzy na rzecz renowacji za-
bytkowych pomników sakralnych znajdują-
cych się na cmentarzu parafialnym w Kli-
montowie, aktywnością teatru „Apostolos”, 
który prowadzi ksiądz Wojciech Zasada, 
oraz wieloma młodymi talentami, szlifowa-
nymi w GOK-u, takimi jak zespół wokalny 
„Fahrenheit”, który jest laureatem wielu na-
gród muzycznych.

Okres świąteczny wieńczy święto Trzech 
Króli – Melchiora, Kacpra i Baltazara, któ-
rzy udali się do Betlejem złożyć pokłon na-
rodzonemu Jezusowi. W dniu tym święci się 
kredę, którą następnie na drzwiach wejścio-
wych domu pisze się litery K+M+B i rok 
bieżący. Ostatnio głośna była dyskusja nad 
uznaniem tego dnia za wolny od pracy, ale 
Sejm nie przyjął projektu ustawy.

AGNIESZKA KRUPA

W tym roku po raz pierwszy do konkursu przystąpił Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie. Wyróżnienie w postaci dyplomu z podziękowaniami oraz nagrodę rzeczową – 
cyfrowy aparat fotograficzny – z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa oraz Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby odebrali Tomasz 
Ferens wraz z uczestnikami „Marszałkowskich Mikołajek” – Karolem i Kamilem, któ-
rzy otrzymali olbrzymie paczki wypełnione słodkimi łakociami. Na uwagę zasługuje fan-
tastyczna atmosfera zabawy, która odbywała się w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach. Wystarczy dodać, że dzieci bawiło dwa zespoły i czterech wodzirei, 
którym pomagały przesympatyczne śnieżynki.

MARSZA£KOWE MIKO£AJKI

W programie:
· od 2200 – szampañska zabawa
·   2355 – ¿yczenia Wójta Gminy Klimontów
·   2400 – pokaz fajerwerków witaj¹cych Nowy Rok
·    200 – zakoñczenie

PRAGNIEMY POINFORMOWAÆ, ¯E JEDYNA, NIEPOWTARZALNA PASTERKA 
Z LITURGI¥ ODPRAWIAN¥ W BLASKU OGNISK ODBÊDZIE SIÊ W KAPLICY BETLEJEMSKIEJ O GODZ. 2300. 
W TYM SAMYM CZASIE, ZE WZGLÊDU NA RÓ¯NICÊ CZASOW¥, ODBYWAÆ SIÊ BÊDZIE PASTERKA W BETLEJEM.

PO UROCZYSTEJ MSZY ŒW. WSZYSCY ZEBRANI PODZIEL¥ SIÊ OP£ATKIEM.
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11 listopada br. obchodziliśmy 90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku, po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Dzień 11 li-
stopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. 11 listopada 
1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsud-
skiemu. Tego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego.

W naszej gminie uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości ob-
chodzone były w Górach Pęchowskich przy cmentarzu legionistów poległych w Bitwie 
pod Konarami w 1915 roku pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu uroczy-
ste obchody upamiętniające rocznicę niepodległościowe zaczęto świętować dopiero 20 lat 
temu, kiedy zaczynał upadać komunistyczny system totalitarny. Wtedy uroczystą Mszę św. 
odprawił nasz rodak JE śp. bp Walenty Wójcik. Tegoroczne obchody rozpoczęto pieśnia-
mi patriotycznymi i wojskowymi w wykonaniu zespołu Wiarus oraz towarzyszących im 
wokalistek zespołu Fahrenheit Anety i Julii.

„Regina Poloniae” to tytuł ósmej już 
premiery widowiska, jakie Amatorski Teatr 
„Apostolos” przygotował lokalnemu społe-
czeństwu  z wyjątkowej okazji w dniu 10 XI 
2008 roku. Data inscenizacji nie była przy-
padkowa: przeddzień 90-tej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, a jed-
nocześnie niezwykły moment peregryna-
cji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Te 
tak podniosłe wydarzenia stanowiły funda-
ment nowej sztuki wyreżyserowanej przez 
ks. Wojciecha Zasadę. 

W scenariuszu autorstwa Don Adalber-
to wykorzystane zostały przede wszystkim 
teksty samego autora, a także fragmenty 
najpiękniejszych polskich utworów literac-

kich m. in. Stanisława Wyspiańskiego, Ju-
liusza Słowackiego, Kazimierza Wierzyń-
skiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypria-
na Kamila Norwida, Mieczysława Jastruna, 
Lucjana Rydla.

Spektakl przeniósł nas w odległe cza-
sy: do 966 roku – narodzin chrześcijań-
skiej Polski – i poprowadził przez kolej-
ne stulecia, odsłaniając przed oczami wi-
dza kulminacyjne dla naszego narodu wy-
darzenia, w których siłą zwycięską oka-
zywała się wiara w boską moc. Na scenie 
nie brakło więc takich postaci jak chociaż-
by Dąbrówka, Mieszko  I, Bolesław Chro-
bry, Jan Kazimierz, o. Augustyn Kordec-
ki. Niezapomniane kreacje aktorskie prze-
platane z minionymi wydarzeniami od-
tworzyły klimat odległych epok. Anima-
torzy – ks. Wojciech Zasada i Dorota 
Kwapińska (jak na doświadczonych w tej 
dziedzinie znawców przystało) zatrosz-
czyli się o każdy detal w dokonywanych 
stylizacjach. 

W ciągu 50 minut widzowie mieli przy-
jemność odbyć wędrówkę przez ponad 10 
stuleci burzliwej historii Polski. Mogli-
śmy przypomnieć sobie zasługi Bolesława 
Chrobrego, Jana Kazimierza, obronę Ja-
snej Góry, 123-letnią niewolę pod zabora-
mi, traumatyczne dzieje I i II wojny świa-
towej, a wreszcie odświeżyć wydarzenia 
z historii Polski powojennej wypełnione 
represjami ze strony władz komunistycz-
nych kierowanymi do Kościoła Katolickie-
go. W świetle tych faktów nie zabrakło po-
staci Jana Pawła II i Jego zasług dla rato-
wania wolności. 

Sztuka odznaczała się przepychem 
środków wyrazu. Każdą chwilę wypełnia-
ła muzyka na wskroś przenikająca słucha-

ÓSMA PREMIERA
TEATRU „APOSTOLOS”

czy. Niemałą rolę odegrał „Chorał”, któ-
rego dyskretne śpiewy nie tylko upiększa-
ły całość, ale także nadawały charakter pre-
zentowanym scenom. W początkowej czę-
ści usłyszeliśmy pierwszy hymn narodowy - 
„Bogurodzicę”, a na zakończenie pod kopu-
łą „Białej Fary” rozległy się mrożące krew 
w żyłach akordy „Roty” Marii Konopnic-
kiej, które skłoniły  wszystkich obecnych 
do przyjęcia postawy stojącej. Słowa: „Nie 
rzucim ziemi, skąd nasz ród...” zabrzmiały 
jak składana po raz kolejny przysięga wier-
ności swojej Ojczyźnie. 

W spektaklu wykorzystane zostały rów-
nież środki audiowizualne, na dużym ekra-
nie mogliśmy zobaczyć to, czego nie można 

było przenieść na scenę: oryginalne miejsca 
i fakty, które współgrały z poszczególnymi 
sytuacjami scenicznymi.

Mimo, że w spektaklu wystąpiło po raz 
pierwszy aż siedmiu aktorów, to przedsię-
wzięcie było bardzo udane i efektowne. 
Otrzymaliśmy wielką lekcję i to potrójną: 
lekcję chrześcijaństwa, historii, a przede 
wszystkim tak mocno obecnie pokrytego 
patyną patriotyzmu. Nie możemy wstydzić 
się umiłowania Ojczyzny, ani zapominać 
o pozostałych wartościach, aby nie dopu-
ścić do sytuacji, w której Polacy w Polsce 
będą uważani za mniejszość narodową. 
„Regina Poloniae” i jej reżyserzy pozwo-
lili nam o tym wszystkim sobie przypo-
mnieć.               B . B .

Uroczystą Mszę Św. polową w intencji Ojczyzny odprawił ks. infułat Adam Nowak. 
Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ojciec Zygmunt Tokarz, który prowadził misje 
w parafii Klimontów przed nawiedzeniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W na-
bożeństwie wzięły udział poczty sztandarowe organizacji, związków, szkół. Po mszy św. 
został odegrany Hymn Państwowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Klimontów Ry-
szard Bień: „…Cztery pokolenia Polaków w różny sposób i w różnej formie próbowało 
wskrzesić wolną Polskę, wielu wybitnych Polaków o nią walczyło i ginęło. Dopiero piąte 
pokolenie dostało szansę na jej odrodzenie, i szansy tej pod wodzą Józefa Piłsudskiego nie 
zmarnowało… Pielęgnujmy naszą wolność i niepodległość. Kontynuujmy tradycję, a dobro 
Polski niech będzie naszą rzeczą nadrzędną”.

Okolicznościowy list od Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego odczytał Z-ca Wój-
ta Adam Przybylski. Dla uczczenia pamięci poległych w walce o wolność naszej Oj-
czyzny pod pomnikiem legionistów delegacje władz samorządowych, szkół, organiza-
cji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uro-
czystości patriotycznej spotkali się przy kuchni polowej, gdzie mogli spróbować wojsko-
wej grochówki.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

fot. Kółko fotograficzne „PSTRYK”
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Generał Józef Haller – to po-
stać wyjątkowa, ponieważ walczył 
za Polskę ze wszystkimi zaborca-
mi: Rosjanami, Prusami i Austria-
kami. Jego Błękitna Armia liczyła 
100 tys. żołnierzy. Tworzyli ją Pola-
cy nieomal z całego świata: Kana-
dy, Stanów Zjednoczonych, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. 
W niewoli włoskiej na Sycylii, m. 
in. w Palermo, przebywało kil-
ka tysięcy Polaków, którzy wcze-
śniej służyli w armii austriackiej. 
Do niewoli włoskiej zostali wzię-
ci 1 listopada 1916 r. i przebywa-
li w niej dwa lata. Warunkiem wy-
dostania się jeńców z niewoli było 
zaciągnięcie się do armii polskiej 
gen. J. Hallera. W listopadzie 1918 
roku, hallerczycy zostali przewie-
zieni okrętem z Italii do Francji.

Błękitny Generał to żołnierz 
wyjątkowy, który dzięki walce 
o wolność Polski znalazł się w gro-
nie wielkich postaci historycznych, 
które po 123 latach niewoli wywal-
czyły niepodległość naszej Ojczy-
zny.

Przyszły generał urodził się 
13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach 
między Krakowem a Lanckoro-
ną, jako syn Henryka i Olgi z Tre-
terów. Dzieciństwo i młodość spę-
dził we Lwowie. Po ukończeniu 
gimnazjum na Wałach Hetmań-
skich opuszcza Galicję i uczęszcza 
do niższej szkoły realnej w Hra-
nicach, wreszcie wstępuje do ar-
mii austriackiej i podejmuje stu-
dia w wojskowej Akademii Tech-
nicznej w Wiedniu. Służba w ar-
mii austriackiej trwała piętnaście 
lat (1895-1910). 

Gdy wystąpił z wojska 

w stopniu kapitana miał już 37 lat. 
W połowie 1912 r. zaangażował się 
w działalność galicyjskich organi-
zacji paramilitarnych. Został in-
struktorem wojskowym oraz in-
spektorem Sokolich Drużyn Polo-
wych – związanych z Narodową 
Demokracją. W tym samym czasie 
nawiązał kontakt z polskim skau-
tingiem i z jego założycielem – 
Andrzejem Małkowskim. Razem 
ustalili nazwę organizacji – harcer-
stwo, pozdrowienie – czuwaj z sa-
lutem ręki złożonej jak do przysię-
gi, mundur, odznaki, krzyż harcer-
ski. Józef Haller zaczął objeżdżać 
Galicję, wizytując ćwiczenia soko-
le i obozy harcerskie. 

W roku 1913 poznał Komen-
danta Głównego Strzelca – Józefa 
Piłsudskiego. Spotkanie nacecho-
wane było rezerwą, ale obaj byli 
zgodni w potrzebie budowania pol-
skiego wojska. W tym czasie za-
czął Haller wyrastać z dymisjono-
wanego kapitana austriackiego na 
żołnierza Rzeczypospolitej. 

Wkrótce po wybuchu I-woj-
ny światowej zgłosił się Haller do 
podpułkownika Piotra Fijałkow-
skiego, organizującego na bazie 
drużyn sokolich, bartoszowych 
i strzeleckich Legion Wschodni 
we Lwowie. Po ewakuacji ze Lwo-
wa 16 września 1914 r. Legion roz-
kwaterował się w Mszanie Dolnej, 
Rabce i innych okolicznych wio-
skach. Tutaj kapitan Haller roz-
stał się z dominującą w tych sze-
regach orientacją endecką, zmie-
rzającą – wobec niewystarczają-
cych gwarancji austriackich – do 
likwidacji Legionu. Postanowił iść 
w pole razem z ,,socjalistami” Pił-

W listopadzie tego roku obchodziliśmy 90-tą 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Jak do tego doszło i jak przyszło 

walczyć o Ojczyzny wolność niechaj choć po części opo-
wie nam ta krótka wędrówka po kartach historii…

W XVIII wieku nasze państwo chyliło się coraz bar-
dziej ku upadkowi, anarchia, wolna elekcja, liberum veto 
sprawiały, że ościenne państwa mieszały się w wewnętrzne 
sprawy Polski utrudniając przeprowadzenie jakichkolwiek 
reform mających na celu ratowanie państwowości polskiej. 
W drugiej połowie XVIII w. za panowania króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów przestała jako państwo istnieć, traktaty rozbiorowe 
z lat 1772, 1793, 1795 podzieliły Polskę pomiędzy trzech 
zaborców (Rosję, Austrię i Prusy). Nie wszyscy Polacy po-
godzili się z zaistniałą sytuacją. Jeszcze przed ostatnim roz-
biorem wybuchło w 1794 roku powstanie kościuszkowskie, 
którego naczelnik Tadeusz Kościuszko wraz z chłopami 
i innymi warstwami społecznymi próbował ratować upada-
jącą Ojczyznę. Po upadku tego powstania, Polacy na po-
czątku XIX wieku znów mieli nadzieje by odzyskać nie-
podległość przy boku Napoleona. Cesarz Francuzów utwo-
rzył – w prawdzie w porozumieniu z carem – w 1807 roku 
Księstwo Warszawskie, ale niczym ono nie przypominało 
dawnej Polski. W 1812 roku Napoleon wypowiadając wojnę 
Rosji nazwał tę wojnę „wojną polską”. W sześćset tysięcz-
nej armii napoleońskiej Polacy stanowili przeszło sto tysię-
cy, jednak dla nas ta kampania nie przyniosła żadnych po-
zytywnych rezultatów – zginęły rzesze Polaków, a sam Na-
poleon jak i Francja zostały pokonane. Po wojnach napole-
ońskich podczas obrad Kongresu Wiedeńskiego (1815) pod 
naciskiem cara Aleksandra utworzono z dawnego Księstwa 
Warszawskiego kadłubkowe ,,Królestwo Polskie’’ związa-
ne unią personalną z Rosją. Na tym niewielkim obszarze 
Polacy przez 15 lat mieli swój sejm, urzędy, oświatę. Jed-
nak w 1830 roku, kiedy car zaczął łamać nadaną Królestwu 
konstytucję, wprowadzać terror i szykany, a także chcąc 

wykorzystać polskie wojsko do tłumienia ruchów rewolu-
cyjnych w zachodniej Europie, sejm postanowił zdetroni-
zować cara. Powstanie, które wybuchło w 1830 roku, pomi-
mo początkowych sukcesów upadło, a ogromne rzesze Po-
laków którzy brali udział w tym zrywie niepodległościo-
wym musiały – aby uniknąć zsyłki na Syberię – udać się na 
emigrację. Po trzydziestu paru latach w nazywanym przez 
Rosję ,,Kraju Przywiślańskim’’ znów wybuchło powstanie, 
nazwane powstaniem styczniowym (1863). Miało ono cha-
rakter walk partyzanckich, nie było jak w powstaniu listo-
padowym regularnej armii polskiej, pomimo to powstań-
cy walczyli licząc na pomoc ze strony zachodnich krajów 
Europy. Pomocy takiej się nie doczekali, jednak o ich mę-
stwie i najwyższej ofierze krwi do dnia dzisiejszego świad-
czą mogiły, w których spoczęli powstańcy walczący m.in. 
w bitwach na naszym terenie – pod Rybnicą i Jurkowica-
mi. Po tych powstaniach Polacy postanowili w myśl zasady 
pozytywizmu zająć się pracą u podstaw, zwiększać dobro-
byt społeczeństwa, jego uświadamianie, kontynuować tra-
dycje i pamięć, aby w każdym pokoleniu Polaków pod za-
borami tkwiła w sercu myśl, że przyjdzie kiedyś taki dzień, 
iż Polska powróci na mapę Europy i stanie się to rzeczywi-
stością. Na początku XX wieku sytuacja geopolityczna dla 
realizacji tych zamierzeń stała się korzystna. Dotychczaso-
wi nasi zaborcy nie byli już sojusznikami, ich interesy były 
sprzeczne a sojusze wojskowe najlepiej to potwierdzały 
(Rosja z Francją występowały w sojuszu przeciwko Niem-
com i Austro-Węgrom). W 1914 roku wybuchła pierwsza 
wojna światowa, w której Polacy musieli walczyć przeciw-
ko sobie będąc w trzech zaborczych armiach. Od początku 
wybuchu konfliktu zaborcy próbowali przeciągnąć Pola-
ków na swoją stronę. Car Mikołaj wydał odezwę, iż zjedno-
czy pod swoim berłem wszystkie ziemie polskie, natomiast 
Akt 5 Listopada wydany przez Niemcy i Austro-Węgry za-

powiadał utworzenie państwa polskiego, jednak o nieokre-
ślonych granicach i statusie. Europa zachodnia na począt-
ku wojny w ogóle sprawą polską się nie interesowała, było 
jej obojętne czy naród polski odzyska w końcu swoją su-
werenność, o czym najlepiej świadczyć mogą słowa wypo-
wiedziane przez premiera Wielkiej Brytanii Asquitha, któ-
ry powiedział Ignacemu Paderewskiemu: ,,Nie ma żadnej 
nadziei na przyszłość dla Ojczyzny pana…’’ Rozwój wy-
darzeń i działalność samych Polaków (Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego i innych) pokazała, że przyszedł na-
reszcie okres aby walczyć i wywalczyć upragnioną niepod-
ległość. Tworzyły się legiony polskie z Piłsudskim na czele, 
we Francji stworzono ,,błękitną armię’’ polską z dowódcą 
gen. Józefem Hallerem i samo społeczeństwo coraz bardziej 
się aktywizowało. W końcowym etapie wojny sprawa pol-
ska grała kluczową rolę. Prezydent USA Woodrow Wilson 
w orędziu do kongresu w styczniu 1918 roku przedstawił 
swoje 14 punktów jako program zakończenia wojny. W 13 
punkcie stwierdził: „Należy utworzyć niepodległą i zjedno-
czoną Polskę ze swobodnym dostępem do morza”. Po zwy-
cięstwie rewolucji w Rosji rewolucyjny rząd radziecki anu-
lował wszystkie traktaty rozbiorowe dotyczące Polski. 10 li-
stopada powrócił do Warszawy Józef Piłsudski (był więzio-
ny w Magdeburgu za odmowę złożenia w lipcu 1917 przy-
sięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu, a reszta legio-
nistów była internowana w Beniaminowie i Szczypiornie 
lub wcielona do armii austrowęgierskiej), a któremu podpo-
rządkowała się Rada Regencyjna i Rząd Lubelski. De facto 
stał się on naczelnikiem państwa, które po 123 latach nie-
woli stawało się niepodległym. Jednak o granice i byt nowej 
Polski przyszło dopiero walczyć – zarówno dyplomatycznie 
(konferencja pokojowa w Wersalu) jak i zbrojnie (powstania 
śląskie, wielkopolskie i wojna polsko- bolszewicka).

PIOTR LIPIEC
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Z Paryża do Warszawy
Powrót w 1919 r.

Smutny, dżdżysty listopad 
- ktoś już wspomnień zaniechał.
Ich Błękitny Generał wzniecił 
patriotyczne sprawy.

Z kapitanem Szablińskim 
Ojciec z Francji przyjechał.
Pierwszym wojskowym transportem 
z Paryża do Warszawy.

Dowódcą transportu był mój Ojciec w tym czasie.
Gdy Polska niepodległość z honorem wywalczyła.
Tak jest! Był Hallerczykiem i wiatr grał im na basie.
Kiedy szli na bagnety, ziemia krwią broczyła.

Austria z Italia wojnę przegrała.
Ojciec w niewoli spędził dwa lata.
W Palermo wolność ich przywitała.
Fanfary grały: tra, ta, ta, ta, ta…

Z Sycyli okręt do Francji wypłynął.
Żołnierze polscy okryli się sławą.
Generał Haller skrzydła rozwinął
I pod Murmańskiem walczył krwawo.

Na białym koniu wjechał do morza,
W fale Bałtyku obrączkę wrzucił.
Na niebie lśniła złota zorza,
Gdy w srebrnej trumnie na Wawel powrócił.

sudskiego. Gdy 23 września ogło-
szono w Mszanie rozwiązanie 6-
-tysięcznego Legionu, przy Hal-
lerze opowiedziała się 800-osobo-
wa grupa. Kapitan Haller wybrał 
się konno do Krakowa po instruk-
cje – tu dowiedział się, że ta grupa 
stanie się zalążkiem 3 pułku pie-
choty Legionów, który nie pójdzie 
na front z Piłsudskim, lecz zosta-
nie wysłany na Węgry. Dowódz-
two tej jednostki powierzono nie-
bawem Hallerowi. Nowy pułk na 
czele z kapitanem Hallerem od-
jechał 30 września 1914 r. pocią-
giem wojskowym z Mszany przez 
Suchą Horę, Orawę, Miszkole, Ki-
ralyhazę na front bukowińsko-be-
sarabski. W ten sposób wkroczył 
Haller w I wojnę światową.

Stojąc na czele 3 pułku, zwią-
zał się z legionową II Brygadą, któ-
rej losy dzielił odtąd aż do końca. 
Komendant Brygady – austriac-
ki pułkownik Ferdinand Kuttner 
– od razu zwrócił uwagę na zdol-
nego kapitana. Haller zaczął szyb-
ko, wręcz błyskawicznie, awan-
sować. Majorem został 31 paź-
dziernika 1914 roku, podpułkow-
nikiem – 15 listopada. Wśród le-
gionistów był jednak w tym czasie 
tylko średnio popularny. Wkrót-
ce został wyłączony z walk z po-
wodu rany ramienia, odniesionej 
w walce pod Rafajłową w listopa-
dzie 1914 r. Niestety już 5 maja na-
stępnego roku w wypadku samo-
chodowym pod Częstochową do-
znał bardzo poważnego złama-
nia lewej nogi w udzie. Mimo dłu-
giego pobytu w szpitalu, wypa-
dek pozostawił trwałe kalectwo: 
do końca życia Haller nie rozsta-
wał się już z laską. Na front wrócił 
z początkiem 1916 r. Brygada Kar-
packa uczestniczyła wtedy w wal-

NASZA DROGA KU NIEPODLEGŁOŚCI

kach pozycyjnych nad Stryjem. 
W kampanii jesiennej walczyła ra-
mię w ramię z I i III Brygadą. Hal-
ler po przyjeździe ze Stryja zbliżył 
się do Piłsudskiego, wszedł nawet 
do kierowanej przez niego, a opo-
zycyjnej wobec Komendy Legio-
nów i NKN-u, Rady Pułkowni-
ków. Różnice oczywiście nie znik-
nęły, bowiem Haller – jak zauwa-
żył Rajmund Berbel – ,,uznawał 
dawny ideał rycerza-wyznawcy, 

krzyżowca, krucjatę za wiarę i Oj-
czyznę podejmującego”.

CDN
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GŁOS KLIMONTOWA4

Ukazało się już wiele artykułów na temat podominikań-
skiego kościoła świętego Jacka w Klimontowie. Najczęściej 
dotyczyły one historii i architektury samego kościoła, mało 
natomiast uwagi poświęcono gospodarzom zespołu klasz-
tornego – Dominikanom.

Kiedy Jan Zbigniew Ossoliński w 1604 roku założył 
nowy Klimontów, zrodziło się w nim postanowienie by na 
większą chwałę Bożą sprowadzić do miasta zakonników – 
ojców Dominikanów i ufundować dla nich kościół i klasz-
tor. 26 maja 1613 roku delegacja dominikanów wraz z Janem 
Zbigniewem Ossolińskim dokonała wyboru miejsca pod bu-
dowę klasztoru. Tak pisze o tym ks. Wawrzyniec Kukliński: 
„Kiedy nadszedł dzień wyznaczony, po wysłuchaniu naprzód 
mszy świętej, z pałacu udał się z ojcami i innymi znamienity-
mi osobami (…) dla obejrzenia miejsca, gdzie miał być ery-
gowany i budowany konwent klimontowski. Ukazał im tu pa-
górek, czyli wyżynę dosyć wyniosłą i znaną, odległą od mia-
sta prawie o dwa staja, gdzie miał być zbudowany konwent 
z kamienia na nowych fundamentach i przeznaczył im mały 
kościółek, domy na mieszkanie dla braci jeszcze nie zupełnie 
wykończone, w granicach małego konwentu dopóki właśnie 
nowy konwent zbudowany i wykończony nie będzie”.

Ossoliński darował braciom czterech ogrodników, ogro-
dy pola i dwie sadzawki przeznaczył im także wieś Pęchów 
i Beradz. W niespełna trzy miesiące od wspomnianego zda-
rzenia, Jan Zbigniew Ossoliński otrzymuje zgodę od bisku-
pa krakowskiego na budowę kościoła i klasztoru dla Do-
minikanów: „Skoro Jaśnie Wielmożny Pan Zbigniew na 
Ossolinie Ossoliński (…) chce dla zakonu (…) wybudo-
wać kościół i klasztor i obdarzyć je odpowiedniemi dobra-
mi, przyjmujemy ten jego pobożny zamiar i powagą naszą 
zatwierdzamy”. Jeszcze w roku 1613 do Klimontowa przy-

– Jak wpisuje się w historię Polski na prze-
łomie wieków obecne nawiedzenie Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Uświęconej Ko-
pii Jasnogórskiego Wizerunku?
– Nawiedzenie ma swoją historię w warun-
kach polskich. Trzeba może wspomnieć 

Czy w Klimontowie, małej miejscowości w województwie świętokrzyskim, można znaleźć 
miejsce do spotkań młodzieży? Naturalnie, że można, na przykład w parku na ławkach, wo-
kół szkół, w pobliżu miejscowej synagogi czy w sąsiedztwie klasztoru podominikańskiego, 
albo też pod sklepami spożywczymi z alkoholem, który wydaje się atrakcyjnym, bo młodzi 
uważają, że bez niego nie ma dobrej zabawy. Nie przejmują się zdrowiem, konsekwencjami 
uzależnień i problemami, które alkohol może wywoływać, uważając, że to ich nie dotyczy.

Wyżej wymienionych przeze mnie miejsc jest jeszcze wiele, ale czy młody człowiek, ma 
tylko taki wybór? Czy tylko tu może spędzać wolny czas? Nie może, a raczej musi, bo w jaki 
inny sposób klimontowska młodzież może zagospodarować swój wolny czas? 

Na terenie naszej miejscowości brakuje miejsc gdzie dzieci i młodzież mogłyby nie tylko 
rozwijać swoje zainteresowania, ale też gdzie mogłyby cieszyć się wolnym czasem, spotkać 
się, wyjść ze znajomymi, porozmawiać. Celem wychowania w czasie wolnym powinno być 
zarówno zaspokajanie potrzeb młodzieży, jak i rozwijanie pasji i talentów … 

Ostatnimi czasy pizzeria mieszcząca się na ulicy Krakowskiej pełni rolę miejsca, gdzie 
młodzi często się spotykają. Ale czy to się nie znudzi? Moim zdaniem tak, gdyż młodzież 
oprócz czegoś dla ciała, potrzebuje także, a może przede wszystkim czegoś dla duszy. Czy 
nie dobrze byłoby, gdyby przynajmniej raz na miesiąc zorganizować jakiś ciekawy koncert 
lub zaprosić znaną osobę? Zaprosić kogoś, kto by odciągnął młodzież od stania pod skle-
pem z butelką piwa…

W tym miejscu przychodzi mi na myśl rozmowa z kolegą, w której padło takie stwierdze-
nie - Dobija mnie fakt, że młodzi mający 16, 17, 18 lat nie mają gdzie wyjść, żeby się tro-
chę zabawić albo chociaż mile spędzić czas. Co najwyżej organizują tzw. „domówki”, bo 

echaKLIMONTOWSKIE
bywa delegacja czterech braci zakonnych pod przewodnic-
twem ojca Aleksandra z Krakowa, by objąć w posiadanie 
wskazane miejsce. Do czasu wybudowania kościoła i kon-
wentu, to jest do 1620 roku całkowite utrzymanie zapewniał 
im Ossoliński. Gdy w 1620 r. wzniesiono klasztor, a przy 
konwencie prace jeszcze trwały, osiadło w nim 12 zakon-
ników na czele z ojcem Teofilem Szypowskim. Ossoliński 
podarował im drogocenny wizerunek Najświętszej Maryi 
Panny oraz wsie: Olbierzowice, Beradz, Kominek i Płacz-
kowice. Pod koniec 1623 roku zgromadzenie ojców domini-
kanów stało się formalnym konwentem.

Wielkie było powiązanie Jana Zbigniewa Ossolińskiego 
do konwentu, tak iż nakazał, by po śmierci złożono jego ciało 
w podziemiach kościoła klasztornego. Jego następca – Jerzy 
Ossoliński nie poszedł w ślady ojca w kwestii troski o klasz-
tor. Po odbyciu swej osławionej podróży do Rzymu odebrał 
braciom Pęchów, następnie pozbawił ich dziesięcin miej-
scowych i chłopskich (z Nowej Wsi), podstępem zdobywa-
jąc pozwolenie biskupa krakowskiego. Chciał dokuczyć Do-
minikaninowi Magistrowi św. Pałacu Apostolskiego Miko-
łajowi Richardo, za to, że ten udzielił mu napomnienia z po-
wodu zbyt długiego przemówienia w poselstwie do papieża. 
W 1626 roku na jego żądanie – brat Krzysztof Ossoliński wy-
znaczył granicę pomiędzy konwentem i Pęchowem.

Historia nie szczędziła dominikanom klimontowskim 
nieszczęść i przeszkód. Klasztor i konwent były złupione 
przez kozaków, ograbione ze sprzętów kościelnych, któ-
re potem w 1/3 odnaleziono zakopane; w okresie potopu 
szwedzkiego przeor klasztoru musiał schronić się poza gra-
nicami kraju na półtora roku z obrazem Matki Boskiej.

Ponadto w konwencie nie było nowicjatu, przebywa-
li tam przeważnie zakonnicy starsi i często dotknięci cho-

robami. Klimontowskim klasztor pełnił także dość nieco-
dzienną funkcję: stanowił „dom poprawy” dla zakonników, 
którzy łamali regułę zakonną (dopuszczanie się skanda-
li, nadużywanie trunków). Funkcję tę konwent pełnił tyl-
ko kilka lat.

Nie sposób przeoczyć, jak wiele dobrego uczynili domi-
nikanie dla tutejszych okolic. W 1764 roku założyli cmentarz 
w Olbierzowicach, rok później wybudowali szkołę w Bera-
dzu. Mimo iż w ich pieczy spoczywała parafia olbierzowic-
ka, bywały lata, kiedy także opiekowali się parafią klimon-
towską. W 1864 roku nastąpiła kasacja klasztorów. Wszyst-
kie dobra klasztorne, dziesięciny, kapitały przekazano na 
skarb państwa, w zamian wyznaczony został etat dla 14 za-
konników po 120 rubli na osobę, zaś bracia „nadetatowi” mo-
gli pobierać po 60 rubli rocznie. Ponadto pozostawiono zako-
nowi 16 mórg gruntów ornych i ogród owocowy. Można się 
domyślać, że zmiany te boleśnie dotknęły zakon. 

Klimontowski konwent powoli chylił się ku upadkowi. 
Budynki nieremontowane w minionych latach, niszczone 
przez nawałnice wojen, popadały w ruinę. Koniec nastąpił 
w 1901 roku wraz ze śmiercią ostatniego przeora – o. Kor-
nelego Mikusińskiego, który w samotności zakończył hi-
storię dominikanów Klimontowie.

Mury pięknego klasztoru dominikańskiego pozostają 
do dziś niemymi świadkami życia i służby Bogu ojców 
dominikanów i cierpliwie czekają, aby znów zagościło 
w nich życie…

KAROLINA MAJ

DOMINIKANIE W KLIMONTOWIE

MODLĘ SIĘ O DOBRE OWOCE NAWIEDZENIA
Z księdzem kanonikiem, proboszczem parafii p.w. św. Józefa w Klimontowie 

ADAMEM NOWAKIEM rozmawia Karolina Maj

pierwsze nawiedzenie w 1956 r. według Pro-
gramu Ślubów Jasnogórskich ułożonych 
przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardyna-
ła Wyszyńskiego dla ratowania chrześcijań-
stwa, godności człowieka w ustroju socjali-
stycznym. Obecne Nawiedzenie jest ogólno-
polskim, powtórnym nawiedzeniem w nowej 
rzeczywistości. Dziś potrzebne jest uświado-
mienie sobie wiary w Jezusa Chrystusa, Jego 
Matki Najświętszej Maryi Panny, uświado-
mienie powiązania historii państwa z życiem 
naszego narodu od chrztu Polski do chwili 
obecnej. Jest wielka potrzeba podjęcia próby 
tworzenia wspólnot i stowarzyszeń, ruchów 
duszpasterskich według Ewangelii, która 
mówi: „Gdzie dwóch albo trzech zbierze się 
w imię moje, tam ja jestem”- wtedy w życiu 
Słowo Boże jest światłem, a Ewangelia po-
karmem.
– Jak ocenia ksiądz udział parafian w przy-

gotowaniach do peregrynacji?
– Przygotowanie było dwutorowe: to ze-
wnętrzne–dekoracyjne i wewnętrzne – mo-
dlitewne otwarcie na działanie Ducha świę-
tego. („Maryja rozważała wszystkie te słowa 
w swoim sercu”) na wzór Matki Bożej. My – 
dziekani przez rok, co miesiąc odbywaliśmy 
spotkania modlitewne w Sandomierzu pod 
przewodnictwem księdza biskupa, a w parafii 
każdy w pierwszy czwartek, w pierwszy pią-
tek, w pierwszą sobotę i w pierwszą niedzielę 
miesiąca – to dni modlitewne o dobre owoce 
nawiedzenia. Zewnętrzny udział w przygoto-
waniach do nawiedzenia był większy. Sołty-
si zorganizowali dekoracje na swoich odcin-
kach dróg, dołączyli zaproszenia i pamiątko-
we obrazy. Nie wymagało to już ode mnie ja-
kiejś szczegółowej organizacji, a ja ich tyl-
ko ukierunkowałem. Jeżeli chodzi o przy-
gotowania parafian od strony wewnętrznej, 

to głowa parafii nie może ocenić wyników, 
gdyż ciągle przebywała w innych parafiach, 
w których był obraz (śmiech).
– Czy wierni klimontowskiego kościoła 
zdali egzamin swojej wiary?
– Wizualnie znak wiary był wielki. Kościół 
i plac były wypełnione po brzegi, natomiast 
trudno jest oceniać wiarę drugiego człowie-
ka. Sprawdzianem praktycznym była nie-
dziela po nawiedzeniu. Cóż, aura nie sprzy-
jała, w kościele frekwencja była słaba, ale 
do komunii przystąpili niemalże wszyscy 
obecni w kościele.
– Czy w kilkanaście dni po nawiedzeniu da 
się zauważyć ożywienie religijne i wzmoc-
nienie moralne wiernych?
– Kilka czy kilkanaście dni po peregrynacji 
to jeszcze nie jest czas do weryfikacji. Bę-
dziemy obserwować. Da się zauważyć wyż-
szą frekwencję na codziennych mszach świę-
tych. Siedmiu młodych ludzi przystąpiło do 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
Akcja Katolicka odnowiła swoje przyrzecze-
nia. To dobry początek.
– Dziękuję za rozmowę.

w Klimontowie nie ma absolutnie nic... nawet porządnego pubu z kablówka gdzie można 
by było obejrzeć jakiś mecz. Idąc wieczorem po naszym małym miasteczku widzę tak „na-
stukaną” młodzież, że co drugi ledwie stoi na nogach.

Jak widać nie tylko ja zauważyłam, że miejsc kulturalno-rozrywkowych w Klimontowie 
jest bardzo mało. Ujmując to inaczej, na terenie naszej gminy jest niewiele jakichkolwiek 
miejsc, w których młodzież w sposób kulturalny i ciekawy mogłaby spędzić wolny czas. 
Owszem w budynku Gminnego Ośrodku Kultury znajduje się pozostawiająca dużo do ży-
czenia świetlica młodzieżowa, która tak naprawdę to nigdy nie spełniała swojej prawidło-
wej funkcji do której została stworzona. Istnieje i to pilna potrzeba przeprowadzenia w niej 
gruntownego remontu, zaprojektowania nowego wystroju wnętrza, zakupu nowych mebli 
i nowego sprzętu, a nade wszystko zaprowadzenia w niej porządku, który poprawiłby nie-
zbyt pozytywny jej wizerunek, a nade wszystko zmieniłby funkcjonujący wśród młodzieży 
pewien stereotyp dotyczący tego miejsca. 

Nie ograniczajmy się do tylko do słów: nie ma, brak, nie będzie, skąd na to brać itp. 
Wspierajmy ludzi, którzy wierzą, że będzie lepiej i tych, którzy chcą pomóc. Czasem jeden 
drobny gest, jedno słowo może sprawić bardzo wiele. Mimo wszystko czegoś tu brakuje, 
brakuje tutaj jakiegokolwiek zainteresowania i zaangażowania ze strony władz samorządo-
wych. Może ta inercja spowodowana jest brakiem funduszy na te cele? A może zwyczajnym 
brakiem wiedzy i brakiem dostatecznego zainteresowania wychowaniem młodzieży i zrozu-
mieniem jej potrzeb? Nie wiem. Ale wiem jedno. Przez to, że młodzież nie ma gdzie spędzać 
swego wolnego czasu, wzrasta przemoc i chuligaństwo. A przecież trzeba zrobić tak niewiele. 
Wystarczy stworzyć miejsce, w którym każdy młody człowiek będzie mógłby spędzać w spo-
sób atrakcyjny swój wolny czas lub gdzie będzie mógł zrobić coś pożytecznego, a proble-
my znikną.                              ANGELIKA MUCHA

NIE ZAPOMINAJCIE O MŁODZIEŻY
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– Jakie były początki piekarni i jak wyglą-
dała produkcja w tamtym czasie?
– W 1973 roku mój ojciec Stefan Skibiński 
założył piekarnię. Był to mały zakład rze-
mieślniczy, w którym pracowałem wspólnie 
z rodzicami. W tym czasie piekarnia produ-
kowała przede wszystkim pieczywo słod-
kie: pączki, bułki nadziewane, placki droż-
dżowe. Wyroby te wypiekano w dużym pie-
cu opalanym węglem, co zapewniało niepo-
wtarzalny smak.
– Kiedy przejął Pan firmę po ojcu?
– Po skończeniu Technikum Górniczego 
w Zgorzelcu nie podjąłem pracy w swoim 
zawodzie i wróciłem do Klimontowa, aby 
pomóc rodzicom w prowadzeniu piekarni. 
Nie była to dla mnie łatwa decyzja, ale dziś 
po 33 latach mam dużą satysfakcję z tego, 
co zrobiłem. Firmę przejąłem po śmierci 
ojca w 1975 roku.
– Co zmieniło się przez ten czas?
– Z roku na rok wzrastało zapotrzebowanie 
na pieczywo, dlatego rozbudowałem zakład 
i unowocześniłem produkcje. Zastąpiłem 
wspomniany już piec węglowy nowymi pie-
cami elektrycznymi i wyposażyłem piekar-
nie w nowoczesne urządzenia produkcyjne. 
Obecnie piekarnia zatrudnia 5 pracowni-
ków i 3 uczniów.
– Jakie produkty znajdują się w ofercie 
Pana piekarni?
– Wraz z rozwojem piekarni rozszerzał się 
asortyment. Obecnie piekarnia produku-
je kilkadziesiąt rodzajów pieczywa, po-
cząwszy od chleba zwykłego, mieszanego, 
pszennego, dalej idąc przez ciasto francu-

W sobotę, 29 listopada 2008 roku uro-
czyście poświęcono odremontowany kapi-
tularz w budynku podominikańskim kon-
wentu klasztornego w Klimontowie.

Na uroczystości przybyli między innymi: 
asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. 
Miszczak, przedstawiciele władz lokalnych 
z Wójtem Gminy Klimontów Ryszardem 
Bieniem, miejscowi księża z księdzem pro-
boszczem Adamem Nowakiem oraz człon-
kowie Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru 
„Wspólne Dobro” i Akcji Katolickiej.

Organizator uroczystości rektor klasz-
toru ks. Wojciech Zasada w przemówieniu 

W dniach 13-14 listopada 2008 roku parafia Klimontów przeżywała peregrynację 
Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Jasnogórska Pani przybyła do odświętnie wyglądającego Klimontowa o godz. 1700. 
Kilkutysięczny tłum wiernych powitał Królową Polski i oddał Jej cześć na klimontow-
skim rynku, skąd w uroczystej procesji i z wielkim wzruszeniem parafianie prowadzi-
li Maryję do kościoła parafialnego. Tu miała miejsce liturgia powitania przez ks. pro-
boszcza dziekana Adama Nowaka, przez przedstawicieli grup społecznych i stowarzy-
szeń katolickich. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup 
Wacław Depo. 

echaKLIMONTOWSKIE

echa
KLIMONTOWSKIE Artykuły zredagowali

słuchacze warsztatów
dziennikarskich 

w ramach realizacji programu PPWOW PIS w składzie:

Larysa Drzazga, Paulina Kochanek, Karolina Maj, 
Angelika Mucha, Rafał Skibiński i Karolina Wiatrowska

pod kierownictwem Andrzeja Boryckiego i Rafała Staszewskiego

NIE Z KA¯DEJ M¥KI BÊDZIE CHLEB
Z LESZKIEM SKIBIŃSKIM, 

właścicielem piekarni w Klimontowie
rozmawia Rafał Skibiński

skie, pączki, bułki nadziewane, drożdżów-
ki i kończąc na ciastach.
– Czym się Pan sugeruje tworząc nowe 
produkty?
– Przede wszystkim słucham sugestii kon-
sumentów. Na przykład jeden mówi, że le-
karz polecił ograniczyć konsumpcję pie-
czywa z mleka i drożdży, a on te wypieki 
bardzo lubi. Wówczas staram się stworzyć 
nową recepturę, z której przy produkcji wy-
eliminowane zostaną drożdże i mleko. Cza-
sami metodą prób i błędów tworzy się nowy 
produkt o ciekawych właściwościach sma-
kowych.
– Coraz częściej w produkcji chleba wy-
korzystuje się chemiczne polepszacze. Czy 
taki sposób przygotowania chleba jest do-
bry dla konsumenta?
– Dzisiaj nie ma możliwości sprawdzenia, 
kto jaką metodą przygotowuje chleb do wy-
pieku. Każdy kto chce istnieć na rynku musi 
wspierać się nowoczesnymi technologiami. 
Nie jestem zupełnie przeciwko nowocze-
sności, powinniśmy się rozwijać, udoskona-
lać, ale chcę podkreślić, że tradycyjna tech-
nologia, gwarantuje zachowanie wszystkich 
wartości odżywczych, smakowych i zdro-
wotnych chleba oraz jego naturalną, długo-
trwałą świeżość.
– A pan w jaki sposób przygotowuje chleb 
do wypieku?
– Metodą tradycyjną. Z kwasu sporządzam 
w naturalny sposób zaczątek, następnie 
przedkwas, półkwas i kwas. Potem na ba-
zie tego zakwasu przygotowuje uformowane 
ciasto, które po wyrośnięciu trafia do pieca.

powitalnym zaznaczył, iż ta wspaniała sala 
– niegdyś miejsce zebrań kapituły zako-
nu dominikańskiego, jest jedynie małą czę-
ścią piękna, które zawiera klasztor, a które 
wciąż czeka na odrestaurowanie.

Ksiądz rektor poinformował także ze-
branych, iż spotkanie to łączy się z zakoń-
czeniem realizowanego od 15 czerwca 2008 
roku programu „Działaj lokalnie”, w ramach 
którego zawiązały się liczne sekcje, między 
innymi.: plastyczna, dziennikarska, sekcja 
pomocy maturzystom, warsztaty teatralne.

Poświęcenia kapitularza dokonał ks. 
dziekan Adam Nowak, po czym wyrazy 
należnego uznania i wdzięczności złożyli 
księdzu rektorowi członkowie Akcji Kato-
lickiej i przedstawiciele władz lokalnych.

W drugiej części sobotniej uroczysto-
ści zgromadzeni wysłuchali recytacji po-
ezji o Klimontowie w wykonaniu młodzieży 
z amatorskiego teatru „Apostolos” przygoto-
wanej przez polonistkę Dorotę Kwapińską.

KAROLINA MAJ

PIĘKNO WARTE ODKRYCIA

35 lat temu Stefan Skibiński założył 
w Klimontowie zakład piekarski i na stałe 
związał się z produkcją pieczywa.

W 1975 roku tradycje rodzinne przejął 
jego syn Leszek Skibiński.

Dziś Piekarnia Skibiński kojarzy się 
mieszkańcom Klimontowa z wysoką jako-
ścią i wybornym smakiem pieczywa. Zna-
komite bułki, chleb, ciastka i ciasta oraz 
inne wyroby doceniają również klienci 
z odległych rejonów województwa święto-
krzyskiego, co jak podkreśla Leszek Ski-
biński jest zawsze największym dla niego 
wyróżnieniem.

– Co jest najważniejsze w pieczeniu 
chleba?
– Człowiek i jego wiedza, umiejętności, za-
angażowanie, a przede wszystkim dobry su-
rowiec a oto jest coraz trudniej. Dzisiaj pie-
karze chcą, aby ich chleb przynosił korzy-
ści zdrowotne, stąd dodaje się różne dodat-
ki, do mąki żytniej dosypuje się mąkę orki-
szową, kukurydzianą, gryczaną. Celem tego 
jest poprawa walorów smakowych.
– Jakie według Pana są największe proble-
my branży piekarniczej?
– Dla nas, małych producentów, proble-
mem głównym jest brak możliwości kon-
kurowania z firmami o ogromnym poten-
cjale produkcyjnym, a także z firmami, 
które chwilowo z nastawieniem na zysk za-

inwestowały w branżę piekarniczą. Zdecy-
dowana większość marketów wspiera się 
firmami, które nie są piekarniami, ale fa-
brykami pieczywa w dosłownym tego sło-
wa znaczeniu. 
– Czy piekarz to zawód z perspektywą?
– Myślę, że tak. Ludzie zawsze będą kupo-
wali chleb a więc pracy piekarzom nie za-
braknie. W tym rzemiośle szczególnie liczy 
się jakość. Dlatego właśnie staram się sta-
wiać na jakość a nie na ilość.
– Czy chciałby Pan, aby w przyszłości pań-
ski syn przejął firmę?
– Oczywiście, że tak. Mam nadzieje, że syn 
będzie w przyszłości kontynuował dzieło 
zapoczątkowane przez mojego ojca.
– Dziękuję za rozmowę.

POWITANIE MARYI

O godz. 2100  parafianie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, po zakończeniu które-
go przy Ikonie czuwała młodzież, ofiarowując Maryi swój śpiew i modlitwę różańcową. 
O północy kapłani pochodzący i pracujący w parafii klimontowskiej koncelebrowali Pa-
sterkę Maryjną. Przez całą noc przy Matce Bożej czuwały w modlitewnej ciszy rzesze 
wiernych z całej parafii.

W piątek, 14 listopada o godz. 1500 parafianie wypełnili świątynię po brzegi, by we 
Mszy Świętej złożyć Maryi dziękczynienie za Nawiedzenie Parafii. 

Cudowna Ikona Maryi Częstochowskiej opuściła Klimontów o godz.1700. Przy 
dźwiękach syren i klaksonów ruszyła w dalszą trasę Nawiedzenia do parafii deka-
natu staszowskiego.                         KAROLINA MAJ

Uroczysta procesja z obrazem Liturgia powitania
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15 listopada o godz. 1200 na boisku w so-
łectwie Śniekozy miało odbyć się zakończe-
nie projektu programu PPWOW PIS, ale 
z powodu niezbyt dobrych warunków at-
mosferycznych przeniesiono je do nowo 
wyremontowanej remizy w Goźlicach. Na 
początku, gości oraz wszystkich przyby-
łych powitał Henryk Kozioł – Sołtys So-
łectwa Śniekozy. Po powitaniu podsumo-
wanie realizacji projektu programu boiska 

sportowego przedstawiła Magdalena Ko-
zioł. Później Wójt Ryszard Bień przemówił 
do wszystkich zebranych.

Gdy formalne punkty programu zakoń-
czyły się, przyszedł czas na zabawę. Dużą 
atrakcją był występ Śniekozanek, które dzię-
ki programowi otrzymały stroje i pompony. 
Jest to grupa cheerleaderek, która powsta-
ła niedługo przed otwarciem boiska. W pro-
gramie było wspólne zdjęcie dzieci z go-
śćmi i rodzicami. Dzieci i młodzież otrzy-
mały upominki, które czasem były zaska-
kujące, a potem młodzież wręczyła dyplo-
my Wójtowi i konsultantom gminnym pro-
gramu PPWOW PIS: Sylwii Burczyńskiej 
i Danucie Potockiej, która odebrała rów-
nież dyplomy dla nieobecnych: Konsultanta 
Regionalnego – Stanisława Baski i Koor-
dynatora programu PPWOW PIS Mariusza 
Papuckiego. Miłymi gośćmi byli: Radny 
Powiatu Stanisław Bajur oraz Radne Gmi-
ny Bożena Pietrzyk i Edyta Michta.

Z powodu zaistniałej zmiany mecz 
w siatkówkę nie odbył się, ale w zamian od-
był się mecz „balonowy”. Po meczu odby-

ły się konkursy: „Wiewiórki i ich znikające 
dziuple” oraz sprawnościowy. Każdy kon-
kurs był nagrodzony nagrodami.

Po wielu emocjach nadszedł czas na po-
częstunek. Gorące potrawy, herbata, ciasto 
sprawiły, że wszyscy nabrali sił na jeszcze 
ciekawsze wrażenia. 

Prowadzeniem imprezy zajmował się 
Tomasz Ferens – Radny Gminy, ale rów-
nież pracownik GOK-u. Dzięki jego pomy-

słowi nie tylko dzieci, ale również dorośli 
brali udział w konkursach. Pierwszym z ta-
kich konkursów było skakanie na skakance 
przez Wójta i Sołtysa. Drugim konkursem 
był rzut woreczkiem do hula-hop przez kon-
sultantki programu. W kolejnym konkursie 
z hula-hop wzięły udział nasze Panie Rad-
ne. W ostatnim konkursie dmuchania balo-
nów wzięły udział trzy mamy. Po konkur-
sach było pieczenie kiełbasek przy ognisku 
i zabawa przy muzyce.

Projekt programu PPWOW PIS zakoń-
czył się, a więc przyszedł czas na podsu-
mowanie i podziękowanie. W czasie trwa-
nia programu od 7 lipca do 30 październi-
ka powstało dwufunkcyjne boisko sporto-
we, dzieci i młodzież mieli zajęcia sporto-
we, wypełniony wolny czas, wyżywienie 
i opiekę osób dorosłych.

Wszystkim, którzy pomogli przy po-
wstaniu boiska oraz za udostępnienie sali 
w remizie OSP w Goźlicach serdecznie 
dziękujemy.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA ORAZ

DZIECI I MŁODZIEŻ WRAZ Z RODZICAMI

Jest to krótki tekst o charakterze in-
formacyjnym, umieszczany zazwyczaj na 
pierwszej stronie gazety, w celu zachęcenia 
do lektury tekstu znajdującego się w danym 
numerze. 

Tekst polecający może też znajdować 
się wewnątrz czasopisma, np. obok spisu 
treści. Wówczas poza tytułem publikacji, 
zawarty jest jej krótki opis. Zapowiedzią 
może być atrakcyjny cytat z tekstu, frag-
ment lidu, zdjęcie, wypowiedź bohatera ar-
tykułu. 

Zajawki nie tylko sygnalizują treść ja-
kiegoś artykułu publikowanego w gaze-
cie, ale też powiadamiają wstępnie o danym 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 
PROGRAMU PPWOW PIS 

W SOŁECTWIE ŚNIEKOZY

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. VIII

ZAPOWIED� (ZAJAWKA)

KULINARIA

ANNA PI¥TKOWSKA

W IGI L I A

To by³a wyj¹tkowa noc

Wigilijna!

Zasiedliœmy do sto³u, by kolêdowaæ pospo³u.

Nasza modlitwa posz³a do nieba.

Us³yszeli j¹ niebiescy Anieli.

I sprowadzili ³askê radoœci

To by³a wielka nowina, bo zasiada³a

do sto³u ca³a rodzina i Goœæ!

By³ to znak Bo¿y, bo przyszed³ z daleka

Nikt na niego nie czeka³, tylko My.

Jezus siê uradowa³, ¿e zawita³ w te progi

I zerkn¹³ na Niego ze stajenki w œwiatyni.

Mi³oœæ i radoœæ zawita³a w tym domu.

Dziêkujê Ci Jezu Drogi

Za mi³oœæ Twoj¹!

13 grudnia 2008

KUTIA

• mak 1 szklanka
• pszenica (ziarna) 1 szklanka
• cukier puder 1/2 szklanki
• miód 1/2 szklanki

• orzechy włoskie 20 dag
• rodzynki 3 łyżki
• skórka z cytryny - starta 
• mleko 1 szklanka

Umytą i namoczoną poprzedniego dnia pszenicę ugotować, zmieniając kilkakrotnie 
wodę. Gdy pszenica będzie miękka – osączyć na sicie.

Umyty mak zalać wrzącym mlekiem, ugotować na małym ogniu, przepuścić przez 
maszynkę do mielenia mięsa.

Połączyć mak z ugotowaną pszenicą, dodać miód, posiekane orzechy i sparzone ro-
dzynki (im więcej miodu i bakalii – tym kutia lepsza), dokładnie wymieszać, wstawić 
do lodówki. 

Podawać z łamańcami.
SMACZNEGO!!!

fakcie. Pod tym krótkim tekstem, liczącym 
jedno, dwa zdania, znajduje się podpis, zwy-
kle innym drukiem, odsyłający do konkret-
nej strony, np. Omówienie – s. ..., Więcej – 
s. ..., Czytaj – s. ... .

Zapowiedź musi być zrozumiała i cieka-
wa, żeby przykuć uwagę czytelnika i zain-
teresować go całym tekstem. Musi też mieć 
odniesienie do artykułu.

AGNIESZKA KRUPA

Oprac. na podstawie:
J. Fras „Dziennikarski warsztat językowy”
S. Bortnowski „Warsztaty dziennikarskie”
„Słownik terminologii medialnej”, pod red. 
W. Pisarka

SKŁ ADNIKI:

Po wysłuchaniu ponad 400 wykonawców Jury I etapu XV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek Będzin 2009 w składzie: Ewa Goworowska, Elżbieta Łukawska, ks. 
Tadeusz Pasek, Klaudia Fałdrowicz postanowiło przyznać 8 uczestnikom bilet do finału. 

Wśród szczęśliwej ósemki znalazła się klimontowska grupa Fahrenheit w składzie: 
Aneta, Julia, Justyna, Karolina i Sandra, pod czujnym okiem i uchem Marcina Mazia-
rza. Finał odbędzie się w dniach 8-11 stycznia 2009 roku w Będzinie, gdzie wystąpią no-
minowani wykonawcy z 33 rejonów z całej Polski.

Życzymy dziewczynom połamania nóg na scenie.

BILET DO FINAŁU
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 866-18-47 

www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, ks. Wojciech Zasada, 
Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 
i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227)

podaję do publicznej wiadomości
informację:

o wszczęciu postępowania administracyjne-
go oraz o zamieszczeniu w publicznie do-
stępnym wykazie danych wniosku:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowego ADIR Sp. z o. o., 25–009 
Kielce, ul. Zamkowa 4, pełnomocnika Gmi-
ny Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Kli-
montów
w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI WĘGRCE, 

NASŁAWICE, DZIEWKÓW, 
OSSOLIN I KROBIELICE 

w gm. KLIMONTÓW
Dnia 2.12.2008 do Wójta Gminy Kli-

montów wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ADIR 
Sp. z o. o., 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4, 
pełnomocnika Gminy Klimontów, o wyda-
nie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla realizacji przedsięwzięcia polega-

jącego budowie sieci wodociągowej w miej-
scowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, 
Ossolin i Krobielice gm. Klimontów.

Niniejszy wniosek zamieszczony został 
w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informację 
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym 
na stronach internetowych Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy w Klimon-
towie pod Nr 2008/A/0056. W przedmioto-
wej sprawie, organem właściwym do wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach jest Wójt Gminy Klimontów.

Ww. przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 
pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na środo-
wisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) 
kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogą-
ce znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
którego sporządzenie raportu o oddziaływa-
niu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowią-

zek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko planowanego przedsięwzię-
cia, przy łącznym uwzględnieniu środowi-
skowych uwarunkowań stwierdza się po za-
sięgnięciu opinii Starosty Sandomierskiego 
działającego w imieniu Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w Kielcach 
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Sandomierzu.

Wnioskodawca ubiega się o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia ze środków UE. 
Ponadto, w ramach prowadzonego postę-
powania-informacji w sprawie ewentual-
nego znaczącego oddziaływania na sie-
dliska lub gatunki chronione w ramach 
obszaru Natura 2000 udziela Regional-
ny Dyrektor Środowiska w Kielcach. 
Osoby zainteresowane przedmiotowym 
przedsięwzięciem mogą zapoznać się 
z dokumentacja sprawy oraz złożyć uwagi 
i wnioski w Urzędzie Gminy Klimontów ul. 
Zysmana 1 w Referacie Planowania Rolnic-
twa i Infrastruktury Gminy (pok. nr 7) w go-
dzinach 730-1530 w terminie 21 dni od dnia 
podania niniejszej informacji do publicznej 
wiadomości. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gmi-
ny Klimontów.

Informację powyższą podaje się do pu-
blicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Klimontowie oraz poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Klimontów.

Klimontów, dnia 2008-12-11

Dzięki inicjatywie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Klimontowie oraz Stowarzysze-
niu Ziemia Goźlicko-Ossolińska oraz dzia-
łaniom Urzędu Gminy w Klimontowie zre-
alizowane zostały dwa projekty w ramach 
ww. programu.

Pierwszy projekt podlegał na „Remon-
cie oraz wyposażeniu budynku remizy OSP 
w Klimontowie”. Głównym powodem ubie-
gania się o dofinansowanie była poprawa do-
stępności do obiektu, dzięki czemu możli-
we zostało zaspokojenie potrzeb kultural-
nych mieszkańców Klimontowa oraz roz-
wijanie tożsamości lokalnej przy jednocze-
snym pobudzeniu aktywności społecznej po-
przez stworzenie wielofunkcyjnego miejsca 
spotkań świetlicy środowiskowej działającej 
przy najliczniejszej i najprężniejszej organi-
zacji społecznej w miejscowości Klimontów.

Zadanie projektu polegało na stworze-
niu funkcjonalnego pomieszczenia z prze-

znaczeniem na świetlicę środowiskową oraz 
wyremontowanie sali i wyposażenie w 120 
szt. krzeseł, w rezultacie pozwoliło na uzy-
skanie miejsca do organizowania spotkań 
mieszkańców, różnych imprez okoliczno-
ściowych, szkoleń itp. Dotacja Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w ramach Programu 
Odnowy Wsi Województwa Świętokrzyskie-
go w ramach programu wyniosła 20.000 zł, 
a Gmina Klimontów dofinansowała projekt 
w wysokości 3.602,86 zł natomiast udział 
własny OSP wyniósł 8.731,79 zł.

Drugi projekt to „Remont i zagospo-
darowanie placu wokół świetlicy w remi-
zie Goźlice”. Pomysł powstał ten dzięki ini-
cjatywie Stowarzyszenia Ziemia Goźlicko-
-Ossolińska. Dotacja Województwa Świę-
tokrzyskiego wyniosła 20.000 zł, a Gmina 
Klimontów dofinansowała go w wysokości 
5.622,63 zł, natomiast wkład własny Stowa-
rzyszenia wyniósł 5.100 zł.

INFORMACJA

Realizacja tego zadania przyczyniła się 
do osiągnięcia następujących celów:
• powstania świetlicy, która stała się miej-

scem schodzenia się dróg mieszkańców so-
łectw, a także tych zamieszkałych w pozo-
stałych miejscowościach,

• wzrostu zadowolenia mieszkańców sołectwa,
• zwiększenia atrakcyjności kulturalnej 

i edukacyjnej,
• umożliwienie mieszkańcom sołectwa roz-

wijania swoich pasji,
a to wszystko dzięki remontowi sali świetlicy, 
zmiany instalacji elektrycznej i oświetlenia, 
ocieplenia budynku, położenia wokół budyn-
ku kostki oraz postawienie ogrodzenia.

Oba projekty miały na celu zapewnienie 
mieszkańcom miejscowości godziwych wa-
runków do korzystania z dóbr kultury, roz-
wijanie zainteresowań, a dzieciom możliwo-
ści rozwijania sprawności ruchowej.

Wszystkim mieszkańcom aktywnie 
uczestniczącym w realizacji projektów skła-
damy podziękowania za włożony trud i za-
angażowanie, co pozwoli na wzmocnienie 
procesów integracyjnych wśród mieszkań-
ców miejscowości oraz zapewni warunki 
organizowania przedsięwzięć o charakte-
rze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym 
i edukacyjnym.

PROGRAM ODNOWY WSI
Pozyskane środki finansowe służące wsparciu inicjatyw lokalnych w konkursie przedsięwzięć 

odnowy wsi w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Świętokrzyskiego

Remiza w Goźlicach

Remiza w Klimontowie
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W hali widowiskowo-sportowej Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II w ramach 
realizacji PPWOW PIS odbył się 6 grud-
nia zorganizowany przez Zarząd LKS Kli-
montowianka Klimontów I Mikołajkowy 
Turniej Halowej Piłki Nożnej. Uroczyste-
go otwarcia dokonał nie kto inny, jak sam 
św. Mikołaj. W turnieju wzięły udział dzieci 
rocznik 1995 i młodsi – uczestnicy projektu, 
który rozpoczął się 1 września br.

Zawodnicy zostali podzieleni na 5 sied-
mioosobowych drużyn o bardzo oryginal-
nych nazwach: FC Bombkowi Mistrzowie, 
FC Elfy Boiska, FC Bramkostrzelne Śnie-
żynki, FC Pierwszogwiazdkowi Piłkarze 
oraz FC Grające Renifery. Rozgrywki od-
bywały się systemem każdy z każdym. Po 
zakończeniu rozgrywek zawodnicy udali 
się na posiłek do szkolnej stołówki. Po po-
siłku i nabraniu sił zawodnicy wrócili na 
halę, gdzie zostały ogłoszone wyniki oraz 
wręczone puchary przez Wójta Gminy Kli-
montów Ryszarda Bienia oraz podarunki 
od św. Mikołaja. Najlepszą drużyną okazała 
się drużyna FC Grające Renifery.

SPROSTOWANIE
W numerze 84 „Głosu Klimontowa” w ar-
tykule ,,ŻYCIE SZKOLNE NA SPORTO-
WO” chochlik komputerowy zamienił li-
tery w nazwiskach – w kategorii dziew-
cząt klas III-IV, gdzie I miejsce zajęła 
Olga Orłowska (a nie Ormowska), i w ka-
tegorii chłopców klas I-II, gdzie I miej-
sce zajął Jakub Bargiel (a nie Margiel).

Zwycięzców serdecznie
przepraszamy!

W        Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego od września 2008 roku 

działa gromada zuchowa Wesołe Smer-
fy współfinansowana w ramach projek-
tu PPWOW Program Integracji Społecznej 
pt.. „Mały zuch w naszym środowisku”. 
W zajęciach bierze udział 43 uczniów klas 
pierwszych z terenu naszej gminy. Przez cały 
okres działalności zuchy przygotowywały 
się do obietnicy zuchowej, poznając kolejne 
prawa zucha, zwyczaje i obrzędy oraz tra-
dycje harcerskie. Na każdym spotkaniu nie 
zabrakło wesołej zabawy, pląsów i piose-
nek. Spotkania odbywają się w poniedziałe-
ki, środy i czwartki. Dzieci pracują w szóst-
kach, a zajęcia prowadzą: Ewa Bokwa, Do-
rota Rogala i Małgorzata Zaroda. A oto 
najciekawsze wydarzenia z życia gromady. 
Zuchy wybrały się do Regionalnej Izby Pa-
mięci Ziemi Klimontowskiej Mirosława Sze-
ląga. Była to żywa lekcja historii, a zainte-
resowanie wśród dzieci eksponatami było 
bardzo duże, co świadczy o potrzebie ist-
nienia takiego miejsca. Zuchy były także wi-
doczne na uroczystościach i akcjach orga-
nizowanych w naszym środowisku.1 listopa-
da wraz z opiekunami wzięły udział w co-
rocznej kweście na cmentarzu parafialnym 
na rzecz odnowy zabytkowych pomników. 
Zbiórka pieniędzy do puszek przez najmłod-
szych w mundurkach cieszyła się dużym po-
wodzeniem. Ponadto 6 listopada zuchy brały 
udział w obchodach trzeciej rocznicy nada-

nia szkole imienia Jerzego Ossolińskiego. 11 
listopada zuchów nie zabrakło na uroczy-
stej Mszy św. z racji obchodów 90 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę na 
Górach Pęchowskich, gdzie złożyły wiązan-
kę przy pomniku Legionistów. 27 listopa-
da odbyły się zuchowe Andrzejki połączone 
z zabawą przy muzyce i wróżbami. 2 grud-
nia zuchy wybrały się na wycieczkę szla-
kiem Ossolińskich na trasie Ossolin – Goźli-
ce – Ujazd, podczas której zwiedzały zabytki 
naszej najbliższej okolicy, poznały ciekawe 
legendy związane z naszym regionem i po-
dziwiały walory krajobrazowe naszej Małej 
Ojczyzny. Dużym zainteresowanie cieszy-
ła się również wycieczka do remizy strażac-
kiej, gdzie zuchy obejrzały sprzęt gaśniczy 
i ratunkowy oraz poznały pracę strażaków. 
Z tym tematem wiązała się także zbiórka, 
na której uczyły się udzielać pierwszej po-
mocy na mini–fantomie. Zuchy uczestniczy-
ły akcjach charytatywnych na terenie naszej 
szkoły tj. „Góra grosza” podczas której zu-
chy od 25 listopada do 5 grudnia zbierały 
grosiki na rodzinne domy dziecka oraz pro-
dukty żywnościowe do „Świątecznej Pacz-
ki” dla dzieci z Domu Dziecka w Łonio-
wie, które zostaną przekazane przed święta-
mi. Odbyły się także zbiórki przedświątecz-
ne, na których wykonano ozdoby świąteczne 
i zorganizowano wigilię zuchową. 10 grud-
nia odbyła się uroczysta Obietnica Zucho-
wa z udziałem rodziców i zaproszonych go-
ści w formie prezentacji, która podsumowa-
ła dorobek pracy gromady. Nie zabrakło do-
brej zabawy i atrakcji, a wrażenia na zawsze 
pozostaną w pamięci zuchów. Bogaty doro-
bek gromady i duże zainteresowanie wśród 
dzieci potwierdzają, że jest potrzeba istnie-
nia takiej organizacji. Realizacja projek-
tu kończy się 15 grudnia, ale nie kończy się 
działalność gromady. Mamy nadzieję, że nie 
zabraknie miłośników harcerstwa i ludzi do-
brej woli w naszej gminie, którzy wesprą fi-
nansowo nasze działania, aby uatrakcyjnić 
nasze zbiórki i podejmowane działania.

E. BOKWA, D. ROGALA, M. ZARODA

W Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego odbyła się 10 grud-
nia impreza zuchowa. Sala gimnastyczna 
wypełniła się po brzegi zaproszonymi przez 
druhny gośćmi. Przybyli do nas: wójt Ry-
szard Bień, panie koordynujące Projekt: 
Danuta Potocka i Sylwia Burczyńska, dy-
rektor PSP Elżbieta Czajkowska, druży-
nowa z Hufca w Sandomierzu oraz licznie 
zgromadzeni rodzice i nauczyciele. Celem 
spotkania było uroczyste złożenie obiet-
nicy zuchowej przez uczniów klas pierw-
szych. Poprzez piękny wystrój sali wprowa-
dzono nastrój tajemniczości, niezwykłości. 
Przez pół roku realizowano główne założe-
nia pracy z zuchami. Wdrażano ich do obo-
wiązkowości, odpowiedzialności za siebie 
i innych, kształtowano poczucie przynależ-
ności do swojej Gromady, rozbudzano war-
tość estetyczną, moralną dzieci, kształtowa-
no szacunek do rodziców, opiekunów, osób 
starszych, niepełnosprawnych, symboli-
ki zuchowej i naszej Ojczyzny. W skład ca-
łej Gromady wchodzą dzieci z klas pierw-
szych: „Ia” – prowadzone przez Małgorza-

MIKO£AJKI NA SPORTOWO

Wyłoniono również najlepszego bram-
karza – którym został Dawid Wójcik oraz 

króla strzelców turnieju – którym został 
Piotr Ferens.

Niezwykłym zaskoczeniem dla zawod-
ników i licznie zgromadzonych kibiców 
był udział cheerleaderek „Śniekozanki” ze 
Śniekóz, które swym tańcem dopingowały 
zawodników do jeszcze większego wysił-
ku. Każdy z kibiców dostał od św. Mikołaja 
drobny upominek, a motywem muzycznym 
przewijającą przez cały turniej była wszyst-
kim znana melodia piosenki „Jingle Bells”.

A oto klasyfikacja końcowa turnieju:
1. FC Grające Renifery
2. FC Bombkowi Mistrzowie
3. FC Bramkostrzelne Śnieżynki
4. FC Elfy Boiska
5. FC Pierwszogwiazdkowi Piłkarze
Zarząd LKS Klimontowianka składa ser-

deczne podziękowania instytucjom i osobom, 
które w jakikolwiek sposób pomogli w zorga-
nizowaniu tak świetnej imprezy. Szczególne 
podziękowania Zarząd składa Państwu Rena-
cie i Pawłowi Sośniakom, właścicielom fir-
my „Dachy”, za zakup 20 kompletów strojów 
piłkarskich dla uczestników projektu.

Z KRONIKI 
ZUCHA

OBIETNICA ZUCHOWA 
GROMADY „WESO£E SMERFY”

tę Zarodę, „Ib” – Dorotę Rogalę i „Ic” – 
Ewę Bokwę. Nauczyciele poprzez organi-
zowanie ciekawych wypraw, zbiórek, wy-
cieczek bliższych i dalszych przybliżali 
dzieciom tematykę zuchową – m. in. „Co to 
znaczy być dobrym, odpowiedzialnym zu-
chem?”

W tym szczególnym dniu na sali pano-
wał wesoły nastrój, zuchy bawiły się wspa-
niale. Imprezę prowadziła druhna Ewa Bo-
kwa. Zanim dzieci złożyły Obietnicę, prze-
szły sześć prób sprawdzających znajomość 
Praw Zucha – m. in. znajomość symboliki 
znaczka, rozwiązywanie zagadek o tema-
tyce związanej z Ojczyzną, próbę dzielno-
ści poprzez gaszenie świec, „wyparzanie 
języka”. Ta ostatnia z konkurencji cieszy-
ła się największą popularnością, ponieważ 
wszystkie z dzieci chciały ją przejść. Głów-
nym punktem kulminacyjnym imprezy było 
złożenie Obietnicy zuchowej na znaczek 
zuchowy i totem Gromady „Wesołe Smer-
fy”. Każdy uczeń uroczyście złożył przysię-
gę: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze 
przestrzegać Prawa Zucha”.

 Na koniec imprezy druhny zaprosiły 
gości do wspólnej zabawy, nie obyło się bez 
pląsów, piosenek. Na zakończenie ślubowa-
nia pożegnaliśmy się w kręgu, jak przysta-
ło na zuchów obrzędowym „puszczeniem 
iskierki”. Obietnica Zuchowa to zbiórka, 
która była podsumowaniem dotychczasowej 
pracy, a po jej złożeniu zuchy stały się peł-
noprawnymi członkami ZHP.
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