
GŁOS
KLIMONTOWA

styczeń-luty
2015

Nr 124

MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

RestRuktuRyzacja małych gospodaRstw.
Wsparcie:
Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach:
• I rata – 80% kwoty pomocy,
• II rata – 20% kwoty pomocy.
Beneficjent:
Rolnik – osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.
Brak możliwości wsparcia inwestycji dotyczących plantacji roślin wieloletnich na cele ener-
getyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.
Wsparcia nie przyznaje się beneficjentom działań:
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnico-
wanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013 oraz „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie dzia-
łalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) poniżej 10 tysięcy euro.
W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co 
najmniej 20% wartości wyjściowej.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodar-
stwie co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

pRemie na Rozpoczęcie działalności pozaRolniczej.
Wsparcie:
Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach:
• I rata – 80% kwoty pomocy,
• II rata – 20% kwoty pomocy.
Beneficjent:
• osoba fizyczna.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płat-
ności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
• wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie 
większą niż 15 tys. euro,

• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność 
do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnio-
skodawca,
– biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeli-
czeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).
– beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie prze-
pisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Bene-
ficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.
Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla 
młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

płatności dla Rolników pRzekazujących małe gospodaRstwa.
Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych 
gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale 
przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.
Wsparcie:
• Płatność jednorazowa.
Wysokość pomocy obliczana jako suma rocznych stawek pomocy odpowiadających 120% 
rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla 
małych gospodarstw. Stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale 
przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020.
włącznie.
Beneficjent:
Rolnik, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przy-
najmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustano-
wionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w dro-
dze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolni-
kowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po prze-
jęciu gruntów od beneficjenta działania, wielkość odpowiadającą co najmniej średniej kra-
jowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej.

Leszek Galata

Pomoc dla małych gosPodarstw rolnych w Polsce 
w nowej PersPektywie finansowej 2014–2020

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU GMINY KLIMONTÓW NA 2015 R. 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Beradz
Konary, Kolonia Konary
Olbierzowice, Płaczkowice
Ułanowice

19
poniedziałek

16
poniedziałek

16
poniedziałek

16
czwartek

18
poniedziałek

16
wtorek

15
środa

17
poniedziałek

15
wtorek

16
piątek

17
wtorek

15
wtorek

21
środa

18
środa

18
środa

20
poniedziałek

20
środa

18
czwartek

20
poniedziałek

19
środa

17
czwartek

20
wtorek

19
czwartek

17
czwartek

Nawodzice, Pokrzywianka
Rybnica
Szymanowice G+D

16
piątek

18
środa

18
środa

20
poniedziałek

19
wtorek

18
czwartek

17
piątek

19
środa

14
poniedziałek

20
wtorek

19
czwartek

17
czwartek

20
wtorek

19
czwartek

19
czwartek

21
wtorek

21
czwartek

19
piątek

20
poniedziałek

20
czwartek

17
czwartek

21
środa

20
piątek

18
piątek

Adamczowice, Dziewków
Krobielice, Kroblice Pęch.
Nasławice, Ossolin, Pęchowiec
Węgrce Szlach., Wilkowice

20
wtorek

17
wtorek

17
wtorek

17
piątek

19
wtorek

17
środa

16
czwartek

18
wtorek

16
środa

19
poniedziałek

18
środa

16
środa

21
środa

19
czwartek

20
piątek

21
wtorek

20
środa

19
piątek

21
wtorek

20
czwartek

18
piątek

21
środa

20
piątek

18
piątek

Goźlice, Grabina
Góry Pęchowskie
Pęchów, Śniekozy
Zakrzów

20
wtorek

17
wtorek

17
wtorek

17
piątek

19
wtorek

17
środa

16
czwartek

18
wtorek

16
środa

19
poniedziałek

18
środa

16
środa

22
czwartek

19
czwartek

20
piątek

21
wtorek

21
czwartek

19
piątek

20
poniedziałek

20
czwartek

18
piątek

21
środa

20
piątek

18
piątek

Borek Klimontowski
Byszów, Byszówka
Górki, Kępie, Przybysławice
Rogacz

20
wtorek

17
wtorek

17
wtorek

17
piątek

19
wtorek

17
środa

16
czwartek

18
wtorek

16
środa

19
poniedziałek

18
środa

16
środa

22
czwartek

19
czwartek

20
piątek

21
wtorek

21
czwartek

19
piątek

21
wtorek

20
czwartek

18
piątek

21
środa

20
piątek

18
piątek

Klimontów
Nowa Wieś

19
poniedziałek

16
poniedziałek

16
poniedziałek

16
czwartek

18
poniedziałek

16
wtorek

15
środa

17
poniedziałek

15
wtorek

16
piątek

17
wtorek

15
wtorek

21
środa

18
środa

19
czwartek

20
poniedziałek

20
środa

18
czwartek

17
piątek

19
środa

17
czwartek

20
wtorek

19
czwartek

17
czwartek

Pojemniki i worki z segregacją powinny być wystawione do trasy przejazdu śmieciarki zgodnie z harmonogramem o godz. 700
zmieszane

segregacja

Dane wykonawcy: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice, tel. 41 330 43 02, e-mail: mzgok@onet.pl
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Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, to jedne z najmilszych i najsympa-
tyczniejszych świąt w kalendarzu. 20 stycznia 2015 r. w budynku OSP w Nawodzicach od-
był się Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie z naszej szkoły zaprosili swoje babcie i dziad-
ków aby wspólnie świętować tą uroczystość. W tym wyjątkowym dniu uczniowie wcieli-
li się w rolę aktorów, tancerzy i piosenkarzy. Pomimo tremy związanej z występem, uro-
czystość wypadła pięknie. Klasa II pod okiem p. Urszuli Jońcy zaprezentowała na scenie 
fascynujące widowisko pt. „Jaś i Małgosia”. Natomiast uczniowie klasy IV zaprezentowali 
energiczny taniec breakdance. Następnie odbył się konkurs muzyczny „Jaka to melodia?”, 
w którym udział wzięli najodważniejsze Babcie i Dziadkowie. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali upominki oraz tytuły: „Najlepszej Babci” i „Najlepszego Dziadka”. Później uczniowie 
złożyli swoim dziadkom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli im własnoręcznie wyko-
nane prezenty. To przecież od nich wnuczęta otrzymują wiele ciepła i dobra, za które war-
to i trzeba dziękować.

Na koniec rodzice przygotowali dla naszych dziadków poczęstunek, przy którym bab-
cie i dziadkowie mogli wspólnie porozmawiać. Uroczystość wypadła pięknie. Ucznio-
wie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnucząt. Był to 
wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Po 
wspólnym poczęstunku Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na spotkanie za rok.

opr. Anna Smolarczyk

Wioleta Nowakowska

Dzień Babci i Dziadka
21 oraz 22 stycznia – pamiętna data – to nie jest przypadek,
świętują wtedy nasi kochani – Babcia oraz Dziadek.
W tym dniu ważnym dla babci i dziadka,
przygotujmy pięknego kolorowego kwiatka.
Bowiem oni razem o dobro swych wnucząt dbają,
i nigdy – przenigdy się nie poddają.
Wspaniałych i trafnych rad bardzo często udzielają,
wszystkie swoje maluchy rozsądnie rozpieszczają.
Babcia i dziadek ciekawymi historiami czas nam wypełniają.
ponieważ mega mocno nas  wszystkich kochają.
Gdy nam smutno i źle to do nich pędzimy,
wiemy, że dobre słowo zaraz usłyszymy.
Rodzice mądrze swe dzieci wychowują,
a nasi dziadkowie najlepiej na świecie maluchy traktują.
Dziadek pomoże w potrzebie, babcia serdecznie utuli,
do swojego serduszka każde dziecko przytuli.
Bo cóż to za frajda bez babci i dziadka,
gdy ich brakuje nie ma fajnej zabawy – to niezbyt miła gratka.
Z okazji waszego cudownego święta,
niechaj każda buzia babci i dziadka będzie uśmiechnięta.
Oby zdrówka nigdy wam nie brakowało,
i w waszym życiu szczęście zawsze wam sprzyjało.
Dużo cierpliwości, łaski bożej i wytrwałości życzymy,
A w przyszłości szczerze obiecujemy za wszystko się odwdzięczymy.

Dzień BaBci 
i Dzień DziaDka 
w SP NawoDzice
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W 1795 roku po III rozbiorze nastąpił kres istnienia 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na okres 123 lat Pola-
cy znaleźli się pod obcym panowaniem trzech sąsiednich 
państw – Rosji, Prus i Austrii.

Do momentu wybuchu I wojny światowej Polacy próbo-
wali walczyć o odzyskanie niepodległości. Wybuchały po-
wstania, prowadzona była działalność konspiracyjna, jed-
nakże efektu w postaci wolnej Ojczyzny nie było a skutki 
takie, że zaborcy wprowadzali nowe restrykcje, zakazy i re-
presje, które w szczególności dotykały najbardziej patrio-
tyczne warstwy społeczne.

Najtrudniej żyło się Polakom pod panowaniem rosyj-
skim i pruskim, lżej w zaborze austriackim, kiedy to po 
przekształceniu tego państwa na Austro-Węgry w 1866 
roku zabór ów zwany Galicją otrzymał autonomię i Sejm 
Krajowy we Lwowie.

W zaborze rosyjskim, który przed wybuchem I wojny 
światowej podzielony był na 10 guberni a nazwa zmieniona 
z Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański praca niepod-
ległościowa przebiegała w niezwykle trudnych warunkach 
z narażeniem życia, czy wysyłkę na Sybir. Działały par-
tie polityczne, które w swoich założeniach programowych 
miały jako jeden z celów odzyskanie niepodległej Polski. 
Wśród nich PPS z Józefem Piłsudskim na czele, czy Stron-
nictwo Narodowe, które działało nawet na forum Dumy 
Państwowej (parlament Rosji), której przedstawiciele byli 
za związkiem przyszłej odrodzonej Polski z Rosją. W zabo-
rze pruskim, podobnie jak rosyjskim próbowano Polaków 
pozbawić tożsamości narodowej poprzez wprowadzenie ru-
syfikacji i germanizacji oraz rządów twardej ręki. I tak np. 
w 1910 roku podczas spisu powszechnego stosowano naci-
ski, by przynajmniej w niektórych powiatach obniżyć urzę-
dowy procent Polaków i zastosować wobec nich restrykcyj-
ny paragraf kagańcowy. W 1912 roku rząd niemiecki po raz 

pierwszy skorzystał z ustawy o wywłaszczeniu nakazujący 
wykup4 polskich majątków ziemskich o łącznej powierzch-
ni 1,7 tys. hektarów, ponadto zwiększał do 955 milionów 
marek fundusze Komisji Kolonizacyjnej „Hakaty”, której 
celem było nie tylko umacnianie niemieckich gospodarstw 
rolnych, ale również wykupowanie polskiej własności ziem-
skiej i chłopskiej, rugowanie i osadzanie niemieckich osad-
ników. Komisja ta w ciągu 28 lat nabyła w zaborze pruskim 
452 tysiące hektarów(28% kupione od Polaków) i osiedliła 
22 tysiące niemieckich rodzin chłopskich.

Pod rządami Austro-Węgier Polakom żyło się dużo le-

W SETNĄ ROCZNICĘ BITWY I BRYGADY LEGIONÓW 
POLSKICH POD KONARAMI (maj–czerwiec 1915 r.)

CZĘść I:  SYTUACjA POLAKÓW POD ZABORAMI PRZED WYBUCHEM I WOjNY śWIATOWEj

piej i choć Galicja była najbardziej zacofanym gospodar-
czo zaborem to praca niepodległościowa była prowadzona 
sprawnie, bo i ku temu warunki sprzyjały (szczególnie na 
początku XX wieku, do wybuchu I wojny światowej), gdyż 
Austriacy byli skonfliktowani z Rosją i mieli poparcie swe-
go sojusznika – Cesarstwa Niemieckiego.

Galicja posiadała autonomię i szeroki samorząd, Sejm 
Krajowy i namiestnika (na stanowisko to mianowano z re-
guły Polaków, m.in. profesora Michała Bobrzyńskiego w la-
tach 1908-1913). Począwszy od 1910 roku tworzyły się tu 
organizacje paramilitarne (Strzelec w Krakowie i Związek 
Strzelecki we Lwowie) podlegające powstałemu w 1908 r. 
Tajnemu Związkowi Walki Czynnej. Powstawały również 
inne organizacje tego typu o odmiennych poglądach po-
litycznych tj. Polskie Drużyny Strzeleckie i Drużyny Bar-
toszowe, czy związane z Narodową Demokracją Drużyny 
Podhalańskie, Sokole Drużyny Polowe. Aktywiści niepod-
ległościowi na zjeździe w Zakopanem w sierpniu 1912 r. po-
stanowili utworzyć „Polski Skarb Wojskowy”, którego fun-
dusze przeznaczone będą na przyszłą armię polską, która 
u boku Austro-Węgier walczyć będzie o niepodległą Pol-
skę. Najbardziej prężnymi organizacjami paramilitarnymi 
były: Związek Strzelecki i Drużyny Strzeleckie, w skład któ-
rych wchodziła młodzież gimnazjalna i akademicka (przyj-
mowano od 16 roku życia). Do organizacji tych należeli za-
równo mieszkańcy Galicji, jak i Polacy przybyli z cesarstwa 
rosyjskiego, rzadziej zaboru niemieckiego.

Związkiem Strzeleckim dowodził Józef Piłsudski. 
Wspomagali go, razem pracując i ćwicząc zastępy przy-
szłego „Wojska Polskiego”, m.in. Kazimierz Sosnkowski, 
Edward Rydz Śmigły, Kazimierz Herwin-Piątek, Mikołaj 
Sarmat Szyszłowski. Prowadzili oni zajęcia zarówno teore-
tyczne jak i terenowe o tematyce wojskowej, a począwszy od 
1912 r. organizowane były obozy letnie Związku Strzelec-
kiego w Stróży niedaleko Zakopanego, gdzie wiedzę teore-
tyczną sprawdzano i wykorzystywano podczas ćwiczeń bo-
jowych w terenie. Na tych zajęciach Strzelcy byli jednolicie 
umundurowani w szare drelichowe mundury i czapki ma-
ciejówki, uzbrojeni w karabiny jednostrzałowe – „Werndle”, 
oprócz nazwisk używali pseudonimów i służbowo zwracali 
się do siebie zwyczajem kościuszkowskim – „obywatelu”.

Również Polskie Drużyny Strzeleckie powstałe w 1912 
roku były bardzo aktywne na polu wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu wojskowości, opierając swe ugru-
powanie na młodzieży akademickiej. Dowodzone przez 
Henryka Bagińskiego, Mieczysława Norwida-Neugebau-
era, Mariana Żegotę-Januszajtisa. Współpracowali oni ze 
Związkiem Strzeleckim Józefa Piłsudskiego, prowadząc 
m.in. wspólną pracę szkoleniową, opracowując regulaminy, 
a także ćwiczenia terenowe np. pod Mogilanami w stycz-
niu 1913 roku, gdzie połączone siły Związku Strzeleckiego 

Szkoła Oficerska  Związku Strzeleckiego w Struży – rok 1913.  Zdjęcie z albumu Legionów Polskich, Główna Księgarnia 
Wojskowa, W-wa 1933, Drukarnia Narodowa w Krakowie.
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i Drużyn Strzeleckich wynosiły ok. 800 osób, czyli prawie 
pułk na stopie pokojowej. Na wiosnę 1914 roku przed wy-
buchem I wojny światowej stan wyszkolonych kadr Strzel-
ców wynosił przeszło 6 tys. Ludzi, a Drużyn Strzeleckich 
ok. 4 tys., co stanowiło 10-tysięczną kadrę wojskową, trzon 
przyszłych Legionów Polskich i Armii Polskiej. 

Rok 1914 stał się przełomowy dla sprawy polskiej i dą-
żeń niepodległościowych, wzrosły emocje, powszechnie 
mówiono „...że ta, co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi…” 
a „wojna ludów” o którą w połowie XIX wieku modlił się 
Adam Mickiewicz coraz bardziej stawała się realna i zbli-
żał się jej wybuch.

28 czerwca 1914 r. w Sarajewie, stolicy Bośni zabity został 
wraz z żoną przez serbskiego nacjonalistę Gavrilo Principa 
następca tronu Austro-Węgier arcyksiążę Franciszek-Ferdy-
nand. Dalsze wypadki potoczyły się błyskawicznie. 23 lip-
ca Austro-Węgry wystosowały do Serbii ostre ultimatum, a 5 
dni później wypowiedziały jej wojnę. 30 lipca Rosja w obro-
nie Serbii zarządziła mobilizację, natomiast 1 sierpnia Niem-
cy wypowiedziały wojnę Rosji i 3 sierpnia Francji. 4 sierpnia 
Anglia włączyła się do wojny i w ten sposób dwa obozy „en-
tenty” i „państw centralnych” rozpoczęły walkę o własne cele. 

Rozdział I
Podchorąży Józef Wiśniewski nie wyko-

nał rozkazu francuskiego oficera.
Podczas porannej zbiórki kompanii 

42 pułku piechoty, wyjął z kabury pistolet 
i rzucił dowódcy pod nogi. Za karę stu dwu-
dziestu żołnierzy tej kompanii zostało zde-
gradowanych.

Podchorąży Józef Wiśniewski i podcho-
rąży Leonard Tarnawski zostali zdegrado-
wani do stopnia sierżanta.

W wojsku niesubordynacja (nieposłu-
szeństwo) wobec ustalonego regulaminu 
jest przestępstwem karnym, szczególnie 
w stanie wojennym.

Polacy widzieli w tym nadzieje na odzyskanie niepodległo-
ści. Jako poddani trzech cesarzy podlegali obowiązkowi woj-
skowemu w ich armiach. Austriacy zmobilizowali w Galicji 
ok. 1,4 mln Polaków, Niemcy w swym zaborze wcielili 110 
tys., Rosjanie w „Kraju Przywiślańskim” ok. 600 tys.(po woj-
nie straty wynosiły odpowiednio w armii rosyjskiej 55 tys., 
niemieckiej 110 tys., austro-węgierskiej 220 tys.).

W wyniku takich działań mocarstw europejskich Po-
lacy z Galicji i przybysze do tego zaboru postanawiają wal-
czyć o Polskę u boku armii austro-węgierskiej. Nastąpi-
ło połączenie Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich 
w jedną całość, którą dowodzić miał Józef Piłsudski, ogło-
szona została mobilizacja w tych organizacjach(Kazimierz 
Herwin- Piątek i Franciszek Pększyc-Grudziński pomimo 
groźnych represji nie zgłosili się do armii austriackiej, lecz 
do Oddziałów Strzeleckich).

W podkrakowskich Oleandrach powstała dowodzo-
na przez por. Tadeusza Kasprzyckiego „Pierwsza Kompania 
Kadrowa” uzbrojona w 5-cio strzałowe manlichery, przy-
odziana w szare drelichowe mundury, zaopatrzona w konser-
wy i chleb. Wyruszyła ona w liczbie około 150 ludzi, wspar-
ta przez siedmioosobowy patrol konny rotmistrza Władysła-

Gdy wybuchła I wojna światowa Le-
onard Tarnawski był uczniem VIII klasy 
Gimnazjum w Złoczowie woj. tarnopolskie. 
Został powołany do wojska armii austro–
węgierskiej i przez pół roku przebywał na 
Węgrzech, gdzie odbywało się szkolenie re-
krutów.

Węgrzy nie darzyli sympatią wojska au-
striackiego, więc gdy kilku głodnych żoł-
nierzy weszło w pole, żeby zjeść parę pędów 
kukurydzy, Madziar który to zobaczył wy-
jął fuzję i zastrzelił pięciu żołnierzy.

Wyszedł rozkaz zabraniający wyrzą-
dzania szkód rolkom węgierskim, wojsko 
mogło tylko konsumować wydzielane racje 
żywnościowe w koszarach.

Niskie, puszyste kobiety węgierskie 
o ciemnej karnacji i kruczych włosach, nie 
chciały nic sprzedać żołnierzom austriackim, 
którzy za pobierany żołd chcieli sobie kupić 
mleko, ser, masło i chleb. Madziarki odma-
wiały im kategorycznie mówiąc do nich po 
węgiersku: „nincz”, „nincz”, „nincz” czyli nie 
ma, nie ma, po mimo tego, że na stołach były 
przecież widoczne spożywcze produkty, któ-
re żołnierze chcieli kupić po znacznie wyżej 
cenie, niż była ich rzeczywista wartość.

W chatach wiejskich na Węgrzech, rzu-
cały się w oczy puchowe poduszki, obleczo-
ne w koronkowe białe poszewki, które zdo-
biły kolorowe kwiaty ręcznie haftowane.  
W zagłowiu bogato rzeźbionych łóżek, leża-
ły piętrowo poukładane poduszki na bordo-
wych lub zielonych pluszowych kapach.

Czym bogatsza gospodyni, tym więcej 
miała wyłożonych poduszek wykonanych 
z gęsiego białego puchu.

Cyganie zamieszkali na Węgrzech 
uchodzili za znacznie bogatszych od Cy-
ganów rumuńskich, hiszpańskich lub buł-
garskich.

Zgodnie z tradycją Cyganki wróżyły 
z kart Tarota lub kart klasycznych od dzie-
wiątek, mężczyźni pobielali kotły w piekar-
niach, masarniach i restauracjach, szczegól-
nie w okresie zimowym. Cyganie to prze-
cież artyści obdarzeni przez Boga talentem, 
szczególnie muzycznym i tanecznym.

W niskich cygańskich chatach, w oknach 
nie było zawieszonych firanek, ani barw-
nych wiosennych kwiatów, po prostu nie 
było żadnych mebli, a pośrodku izby płonę-
ło romantyczne ognisto, wokół którego sie-
dzieli dziwni Cyganie.

Czardasz i nastrój węgierskich klima-
tów jest bardzo romantyczny i przyjemny 
jak żołnierz syty, a wino czerwone i słod-
kie jak usta ukochanej dziewczyny, któ-
ra pozostała w rodzinnej wiosce nad Złotą 
Lipą. Ojczyzna daleko, trwa wojna, kiszki 
marsza grają, a Polak jak głodny to zły, tak 
mówi ludowe przysłowie.

Na szczęście nieopodal koszar Madziar 
zabił świnię, wiatr niesie cudowny zapach 
wędzonej kiełbasy i tłustej wybornej słoni-
ny zakrapianej węgierskim bimbrem.

Panuje ciemna jesienna noc, pada 
deszcz i gwiżdże samotny wiatr lecz w ko-

szarach świętują austriaccy żołnierze, któ-
rzy ukradli Madziarowi całą świnię.

Koledzy! Schowajcie wszystko do brzu-
cha, pijcie i jedzcie do syta, nic nie chowaj-
cie w nocnych szafkach, stolikach czy łóż-
kach, żeby nic z tej królewskiej uczty nie 
zostało.

Nazajutrz rewizja! Apel wszystkich żoł-
nierzy, oficerowie na koniach, a podoficero-
wie w obecności węgierskiego chłopa, który 
przyjechał na skargę, przeszukują wszystko 
i wszystkich. Szukają w łóżkach, szufladach 
stołów, a nawet w kieszeniach mundurów 
i szyneli, czyli wojskowych płaszczy.

Oficerowie oznajmili Madziarowi, że 
kradzież nastąpiła przez żołnierzy z innego 
pułku, więc tam niezwłocznie udał się po-
szkodowany gospodarz.

Po zakończeniu rewizji porucznik sie-
dzący w siodle na koniu, dowódca ich kom-
panii, uśmiecha się pod wąsem i mówi do 
swych żołnierzy: – Chłopcy widzę przecież 
po waszych minach, że zrobiliście dobry 
uczynek temu Madziarowi, nie wiem tylko 
gdzie schowaliście te przysmaki?

– Do brzucha, panie poruczniku – odpo-
wiedzieli ze śmiechem żołnierze – lecz pęto 
kiełbasy ma pan porucznik schowane pod 
siodłem, pamiętamy o naszym dowódcy.

Wtedy porucznik roześmiał się. 
– Można ukraść, ale trzeba dobrze 

schować.
ciąg dalszy w następnym numerze

stanisław sas tarnawski

wa Beliny-Prażmowskiego(pochodzącego z opatowskiego) 
ku granicy rosyjskiej, by 6 sierpnia o godz. 9 rano dotrzeć do 
słupów granicznych w Michałowicach i rozpocząć kilkuletni 
marsz walk, potyczek, bojów o wolną Polskę.

A tak we wspomnieniach opisuje to wydarzenie ówcze-
sny porucznik Tadeusz Kasprzycki – „...widać daleko ziemie 
na północ. Kompania – stój! Kompania – baczność! Obywa-
tele... otrząsnąć z siebie powłokę pokoju... w imieniu Rządu 
Narodowego... stan wojny... Przed nami ziemia od lat w nie-
woli... idziemy ją wyzwolić. Od dziesiątków lat pierwszy od-
dział regularny wojska polskiego... Na cześć tej ziemi: Kom-
pania – w prawo patrz.”

W czasie przejścia ówczesnej granicy państw zabor-
czych w Michałowicach przeszukano komorę celną, poroz-
dzierano carskie portrety w strzępy, słupy graniczne powy-
łamywano, a napisy rosyjskie rzucono i zdeptano w ziemię. 
Taki był ów nastrój Strzelców z I Kompani Kadrowej, któ-
ra później przekształcona w Brygadę podjęła walkę zbrojną 
i jako I Brygada Legionów Polskich z dowódcą Józefem Pił-
sudskim rozpoczęła swój szlak bojowy…

ciąg dalszy w następnym numerze
Piotr Lipiec

HALLERCZYCY

Po lewej:  Ułani Beliny Prażmowskiego. Zdjęcie z albumu Legionów Polskich, Główna 
Księgarnia Wojskowa, W-wa 1933, Drukarnia Narodowa w Krakowie.

Leonard Tarnawski – podchorąży 42 pp.
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Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, 
ale i dla dzieci. A może przede wszystkim dla naszych mi-
lusińskich. Dla nich bal karnawałowy to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygodni. 

W naszym przedszkolu także odbył się taki bal, podczas 
którego najmłodsi mieli możliwość wspólnego potańcze-
nia i pośpiewania. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzie-
ci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 
w Oddziale przedszkolnym w Nawodzicach. W dniu balu 
już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można 
było spotkać wróżki, królewny, Spidermanów, Zorro – nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpo-
znać dzieci było bardzo trudno. Podczas zabawy były tańce 
i konkursy takie jak: układanie bałwanka z elementów, kto 
pierwszy na baloniku itp. Gdy tancerze poczuli się bardzo 
zmęczeni p. wychowawczyni Elżbieta Witkowska ogłosi-
ła przerwę na pyszny poczęstunek. Na twarzach małych 
tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, 
mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolo-
rowo i zabawnie. 

Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-
czały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcy 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głów-
nym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych stro-
jów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

opr. Aneta Tutak

BAL 
KARNAWAŁOWY 

W ODDZIALE 

PRZEDSZKOLNYM 

W NAWODZICACH

Konkurs recytatorski o takiej tematyce został zorganizowany 21 stycznia 2015 r. w PSP 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Celem konkursu było popularyzowanie twór-
czości polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów klas IV-VI, prezenta-
cja umiejętności oraz uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Komisja w składzie: dyr. Elżbieta Czajkowska, Irena Bednarz i Zbigniew Przybycień 
oceniła pamięciowe opanowanie tekstu poetyckiego, interpretację, intonację oraz ogólny 
wyraz artystyczny prezentacji. Przyznane zostały nagrody książkowe za I, II i III miejsca 
w kategorii klas IV-VI.

ŚWIęTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK W POEZJI
Klasy czwarte: I m. – Maksymilian Iwanicki, II m. – Tomasz Gładysz, III m. – Ad-

rianna Bień; klasy piąte: I m. – Daria Bednarska, II m. – Aleksandra Koseła, III m. – Ga-
briela Berbeś; klasy szóste: I m. – Natalia Pyszczek, II m. – Katarzyna Frańczak, III m. – 
Małgorzata Kaczmarczyk. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Recytacje pięknych wierszy oraz wykonanie instrumentalne kolęd przez ucznia klasy 
IVc Tomasza Gładysza stworzyło niepowtarzalny świąteczny i noworoczny klimat wśród 
uczestników konkursu.

Lider Zespołu Humanistycznego Jolanta Kaniewska
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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
p. Wiesław Kwiecień       607-530-913
p. Andrzej Sośniak         691-538-255
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
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma          15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI      15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
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. 601-760-862.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

OGŁOSZEniA i REKlAmA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
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: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

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

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Znakomicie wypadły Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kli-
montów, które startowały w Mistrzostwach Szkolnego Związku 
Sportowego w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego o Finał 
Powiatu Sandomierskiego. W drodze eliminacji gminnych i mię-
dzygminnych awans do finału powiatu sandomierskiego uzyskało 
po 6 najlepszych drużyn chłopców i dziewcząt. Gra toczyła się do 
dwóch wygranych meczy w singla i jednego wygranego w debla. 

Wyśmienicie spisały się dziewczynki z naszej gminy, gdzie de-
klasując rywalki w grupie w meczu o 1 miejsce stanęły: Szkoła Pod-
stawowa w Goźlicach (Emilia Figacz, Martyna Kordyka, Alek-
sandra Szemraj, Martyna Michalska) kontra Szkoła Podstawowa 
w Nawodzicach (Sandra Golonka, Aleksandra Walicka). Po emo-
cjonującym finale wygrały dziewczynki z Goźlic zostając mistrzy-

niami powiatu. Niewiele brakło a mielibyśmy całe podium, gdy SP 
Ossolin (Kinga Mucha, Wiktoria Wróblewska) po dramatycznym 
meczu na przewagi przegrał w grupie z SP 3 Sandomierz i ostatecz-
nie zajęła 5 miejsce. 

Również bardzo dobrze spisali się chłopcy – SP Goźlice wygra-
ła fazę grupową, a SP Nawodzice zajęła 2 miejsce. W finale SP Goź-
lice (Patryk Konecki, Jakub Adamczak) uległa SP Garbów, rów-
nież w meczu o 3 miejsce SP Nawodzice (Sebastian Golonka, Bar-
tosz Lasota) uległa SP Łoniów. Do finału województwa przeszły po 
dwie najlepsze drużyny dziewcząt i chłopców. 

Trenerami naszych drużyn byli Krzysztof Dywan i Szczepan 
Ewiak. Sponsorem i organizatorem wyjazdu dzieci na finał powia-
towy był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

GOŹLICE NAJLEPSZE W POWIECIE

W poniedziałek 15 grudnia 2014 r. w Skarżysku-Kamiennej odbył się V Finał Województwa w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół 
Podstawowych o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W zawodach rywalizowały drużyny dziewcząt, które wygrały roz-
grywki na terenie swoich powiatów, następnie półfinały wojewódzkie, w których rywalizowały zwycięskie zespoły dziewcząt z różnych  
powiatów. Ukoronowaniem tych rozgrywek był awans do Finału Wojewódzkiego. Na tym etapie rozgrywek nie było już przypadkowych 
drużyn. Każdy zespół walczył o jak najwyższe miejsce w finale wojewódzkim. 

W Finale Wojewódzkim rywalizowało sześć najlepszych drużyn dziewcząt z województwa świętokrzyskiego. Zespoły były podzielone 
na dwie grupy eliminacyjne. Dziewczęta z PSP im. Jerzego Ossolińskiego wygrały swoją grupę i awansowały do finału imprezy, w którym 
zagrały z drużyną dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej. W regulaminowym czasie gry nie doszło do rozstrzy-
gnięcia. Mecz zakończył się wynikiem 1:1. O zwycięstwie miały przesądzić rzuty karne. Tym razem szczęście sprzyjało gospodyniom im-
prezy. Wygrały 4:5. Drugie miejsce w Finale Województwa zajęły dziewczęta z PSP im. Jerzego Ossolińskiego. Trener dziewcząt Cezary 
Pyszczek uważa, że nasze dziewczęta zasługują na wielkie uznanie. To był ich siódmy Finał Wojewódzki. Sześć wcześniejszych kończyły 
na pierwszym miejscu. Są najbardziej utytułowaną drużyną dziewcząt w województwie.

CZARODZIEJKI KLIMONTÓW CZARUJĄ

Z aprosZ e n i e
Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie 

serdecznie zaprasza wszystkie Panie 
na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 

które odbędzie się 6 marca (piątek) o godz. 1500

W programie:
• podstawowa pielęgnacja twarzy
• dobór podkładu, pudru, różu
• metamorfozy kobiet
• makijaż dzienny, wieczorowy
• zabieg na dłonie
Od godz. 1600 indywidualne konsultacje dla chętnych

Spotkanie poprowadzi Monika przygoda 
– dyrektor Cosmetics Mary Kay Polska oraz 

kosmetyczka anna Curyło z salonu „EXCLUSIVE”
serdecznie zapraszamy

ZAPROSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Klimontowie 
serdecznie zaprasza 

na wystawę rzeźby 
Wiesława Kordyki 

oraz rysunku i grafiki 
jego córki Anny Curyło



GŁOS KLIMONTOWA

Stowarzyszenie na rzecz Klasztoru Podominikańskiego 
w Klimontowie od 1 września 2014 r. realizuje nowy pro-
jekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem”. Projekt jest współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzia-
łanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich. W ramach projektu prowadzone są dwa rodzaje zajęć. 
Uczestniczy w nich 36 uczniów klas 1-3 Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Pierwszy rodzaj zajęć to zajęcia pozaszkolne wyrów-
nujące deficyty w zakresie kompetencji matematycznych 
i przyrodniczo-ekologicznych, które prowadzone są me-
todami opartymi na teorii Howarda Gardnera. Do pracy 
na zajęciach wykorzystywane są zakupione w projekcie po-
moce, sprzęt oraz wyposażenie, które pozwalają rozwijać 
poszczególne profile inteligencji wielorakiej. Podczas zajęć 
uczniowie m.in. prowadzą doświadczenia i obserwacje, wy-
snuwają z nich wnioski, stawiają hipotezy, wykonują pra-
ce plastyczno-techniczne, ćwiczą przy muzyce, grają w gry 
dydaktyczne i multimedialne, biorą udział w zabawach ru-
chowych, rozwiązują zagadki i łamigłówki, wypełniają kar-
ty pracy, oglądają filmy o tematyce przyrodniczej.

Drugi rodzaj zajęć to zajęcia relaksacyjno-ruchowe 
w terenie ciekawym przyrodniczo oparte na bezpośred-
nim kontakcie z przyrodą ożywioną i nieożywioną. W li-
stopadzie w ramach tych zajęć odbył się pierwszy wyjazd – 
do Stadniny Koni w Bałtowie. Uczniowie obserwowali tam 
zwierzęta w środowisku zbliżonym do naturalnego. Uczest-
niczyli w pogadance na temat życia zwierząt w naturalnym 
środowisku. Oglądali pokaz jazdy konnej. Poznawali róż-
ne rasy koni. Oglądali różnorodne rodzaje uprzęży konnej. 
Zwiedzali stajnię oraz zapoznawali się ze sposobami dba-
nia o konie. Na terenie parku odbyły się zajęcia relaksacyj-
no-ruchowe, po których dzieci spożywały suchy prowiant.  
Podczas wizyty w gospodarstwie agroturystycznym dzie-
ci oglądały, dotykały, głaskały i karmiły zwierzęta gospo-
darskie. Tu też odbyły się przejażdżki bryczką. Wyjazd za-
kończył się zabawami inhibicyjno–incytacyjnymi i piecze-
niem kiełbasek.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem o czym 
świadczy wysoka frekwencja. Projekt  będzie realizowany  
do końca maja 2015 r.

Nowy projekt StowarzySzeNia Na 
rzecz Klasztoru PodominiKańsKiego 

w klimoNtowie „wSpólNe Dobro”

Wydawnictwo Edukacyjne „Perspek-
tywy” co roku ogłasza ranking najlep-
szych szkół ponadgimnazjalnych w Pol-
sce. Tylko nieliczne licea i technika z na-
szego regionu mogą pochwalić się miej-
scem w krajowej czołówce. 

Takim wyróżnieniem szczyci się Li-
ceum Ogólnokształcące im. Św. Urszu-
li Ledóchowskiej w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Klimontowie, które w 
XVII edycji rankingu „Perspektyw” znaj-

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZjALNYCH W KLIMONTOWIE 
WSRÓD NAjLEPSZYCH

duje się wśród elitarnego grona 500 naj-
lepszych liceów w Polsce oraz posiada ty-
tuł  „Brązowej Szkoły 2015”. 

Dla całej społeczności szkolnej jest to 
ogromny powód do dumy tym bardziej, iż w 
województwie świętokrzyskim Liceum kli-
montowskie uplasowało się na wysokim 11 
miejscu wyprzedzając szkoły z powiatu san-
domierskiego oraz powiatów ościennych.

Na spektakularny sukces Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych złożyło się 

kilka czynników. Mamy bardzo dobrą 
kadrę nauczycieli, szeroki wachlarz za-
jęć dodatkowych oraz znakomitą bazę 
dydaktyczną. W szkole panuje wspania-
ła atmosfera, która sprzyja wszechstron-
nemu rozwojowi ucznia. 

Głównym kryterium Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 
są wyniki maturalne, zarówno z przed-
miotów obowiązkowych jak i dodatko-
wych. Wysoka pozycja ZSP świadczy o 

dobrej zdawalności egzaminu matural-
nego, którego pozytywnym wynikiem 
może pochwalić się 91% ubiegłorocz-
nych absolwentów. To znacznie powyżej 
średniej zdawalności matur w kraju, któ-
ra wynosiła 82%. Jeszcze większy sukces 
odnieśli nasi licealiści: 96% z nich zda-
ło maturę. 

Dlatego Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Klimontowie to dobra szkoła, 
w której warto się uczyć.


