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DOROTA KWAPIŃSKA: – Minął rok 2007 – będący pierw-
szym rokiem sprawowania przez Pana funkcji Wójta Gmi-
ny Klimontów – to dobra pora na podsumowanie.

RYSZARD BIEŃ: – Jaki był ten rok, odkąd objąłem sta-
nowisko – muszę podkreślić, że zaszczytne stanowisko – 
Wójta Gminy Klimontów, w mojej ocenie? Przede wszyst-
kim objęcie tej funkcji było dla mnie nowym doświadcze-
niem. Dzięki woli zdecydowanej większości mieszkań-
ców naszej gminy zostałem obrany wójtem, wiele osób ob-
darzyło mnie kredytem zaufania, licząc na skuteczność 
i efektywność w działaniach na rzecz wspólnego dobra, 
jakim jest nasz region. Przyznaję – jest to duże wyzwa-
nie. Potrzeby mieszkańców gminy są ogromne i nie da się 
wszystkiego natychmiast zaspokoić. Wiele spraw trzeba re-
alizować przez dłuższy okres. Tym bardziej, gdy weźmie 
się pod uwagę stan zadłużenia i sytuację gospodarczą na-
szej gminy, jaką pozostawił mój poprzednik na tym sta-
nowisku... Od początku starałem się więc w miarę spraw-
nie wybrnąć z wielu problemów nękających nas wszystkich 
i myślę, że jakoś  mi się to udało.

Dzięki nawiązaniu bliższych kontaktów z władzami na-
szego powiatu i województwa – z Panem Starostą, z Panem 
Marszałkiem i Panem Wojewodą – udało się wykonać sze-
reg rzeczy i spraw, które wymagały natychmiastowych dzia-
łań. Były też realizowane przedsięwzięcia ponadprogramo-
we – np. udało się jeszcze wykorzystać fundusze popowo-
dziowe z roku 2001 i dokończyć dzięki nim kilka projek-
tów, takich chociażby jak rozbudowa infrastruktury w Gór-
kach Klimontowskich i Szymonowicach Dolnych. A dzięki 
współpracy z politykami poprzedniego rządu – jeszcze Ja-
rosława Kaczyńskiego – strażacy naszej Gminy otrzymali 
samochód, a jednostka OSP Krobielice została włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Myślę więc, że w dużym stopniu udało się przez ten rok 
zaspokajać najważniejsze potrzeby lokalnej społeczności – 
pozostaje jednak pewien niedosyt – bowiem nie tak łatwo 
zrealizować wszystko w tak krótkim czasie. Mam zatem 
świadomość, że przede mną jeszcze wiele do zrobienia.

– Brakowało mi w na początku Pańskiej kadencji Pla-
nu Rozwoju Gminy. Czy został on już opracowany i czy 
będzie udostępniony mieszkańcom?

– Nie zgodzę się z tezą, że brakuje nam Planu Rozwoju 
Gminy. Przecież to nic innego jak Strategia Rozwoju Gmi-
ny – a ta została już opracowana za moich poprzedników 
i jest dostępna w Urzędzie Gminy dla wszystkich miesz-

kańców. W wielu dziedzinach konieczna jest kontynuacja, 
dlatego moje działania będą opierały się na założeniach tej 
strategii, ciągle też trwają dyskusje z mieszkańcami gmi-
ny – przyjmuję petentów, którzy mają wiele pomysłów, któ-
re w następstwie są przyczynkiem do aktualizacji ujętych 
w tym dokumencie planów.

Pragnę także przypomnieć, że trwają prace nad Lokalną 
Strategią Rozwoju prowadzone przez międzygminną Grupę 
Roboczą utworzoną z inicjatywy Partnerstwa Ziemi Sando-
mierskiej. Efektem tych działań będzie powstanie zintegro-
wanej strategii rozwoju dla wszystkich gmin powiatu san-
domierskiego, gdzie zostaną zawarte także przedsięwzięcia 
lokalne – również gminy klimontowskiej.

– Wypisałam z Pańskiego Programu Wyborczego kil-
ka ważnych punktów: podniesienie poziomu infrastruktu-
ry, zmniejszenie zadłużenia gminy, zmniejszenie bezrobo-
cia, wzrost dochodów mieszkańców, rozwój bazy eduka-
cyjnej. Które z nich rozpoczął już Pan realizować, a może 
staną się priorytetami w roku 2008?

– Podniesienie poziomu infrastruktury w naszej gminie 
jest – że tak powiem – moim „oczkiem w głowie”. Konty-
nuuję też rozpoczęty rozwój sieci wodociągowej. W opra-
cowaniu znajduje się wiele projektów mających na celu roz-
budowę sieci dróg asfaltowych – dzięki m.in. różnorodnym 
dotacjom unijnym udrażnia się i utwardza drogi grunto-
we. Wszystko jednak staram się wykonywać z rozmysłem 
– w miarę możliwości finansowych naszego gminnego bu-
dżetu. Muszę przecież pamiętać o zadłużeniu naszej gminy 
– wiele działań, jakie zostały podjęte przeze mnie w ostat-
nim czasie miało na celu wyhamowanie pogłębiania się tego 
długu. Przykładem może być reorganizacja systemu szkol-
nictwa, która przyniosła spore oszczędności.

MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRZEDE MNĄ 
JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA
– wywiad z Ryszardem Bieniem - Wójtem Gminy Klimontów

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3

PROJEKT
BUDŻETU 

na 2008 rok

KLIMONTÓW
DAWNIEJ
I DZISIAJ

KARNAWAŁ,
ZAPUSTY,
OSTATKI

CO ROBIĆ 
W FERIE?

– sprawdź na str. 12

Najwyższymi pozycjami w projekcie 
budżetu gminy na rok 2008 po stronie wy-
datków są środki, jakie zostaną przeznaczo-
ne na oświatę i wychowanie w wysokości 
6 138 946 zł oraz pomoc społeczną w wy-
sokości 4 046 501 zł. Na zadania inwesty-
cyjne w zakresie infrastruktury wodociago-
wej i sanitarnej wsi planuje się przeznaczyć 
kwotę 2 332 000 zł, a na zadania z zakresu 
gospodarki komunalnej i ochrony środowi-
ska kwotę 1 013 574 zł.

Głównymi dochodami budżetu gminy 
– poza subwencjami i dotacjami celowymi  
– są zarówno dochody pochodzące z udzia-
łów gminy w podatkach państwa, jak i in-
nych podatków i opłat lokalnych.

Na programy i projekty realizowane 
ze środków unijnych planuje się pozyskać 
1 888 000 zł.

O dochodach i wydatkach
z projektu budżetu piszemy na str. 2

W tym roku mamy najkrótszy karnawał 
od 95 lat i potrwa on tylko miesiąc. Nazwa 
karnawał, pochodzi od łacińsko-włoskiego 
słowa carnavale. Zapusty, ostatki – to tra-
dycyjne staropolskie nazwy karnawału. Na-
zywano tak czas liczony od Trzech Kró-
li do wtorku „diabelskiego”, czyli „kusego” 
– dnia poprzedzającego środę popielcową. 
Czas ten upływał zawsze na ucztach, zaba-
wach i maskaradach.

Chrust i pączki po dzień dzisiejszy sta-
nowią ulubione przysmaki karnawałowe, 
które znane były w miastach polskich już 
w XVII wieku. Zgodnie z tradycją, w tłusty 
czwartek nie może ich zabraknąć na żad-
nym stole. Tłusty czwartek był jednak tyl-
ko początkiem zabaw oraz szaleństw, któ-
re miały się odbywać w ostatki, czyli trzy 
ostatnie dni karnawału.

O zwyczajach karnawałowych 
w dawnej Polsce piszemy na str. 5

 W 1240 roku kasztelan krakowski Kle-
mens utworzył na Wyżynie Sandomierskiej 
nad rzeką Koprzywianką osadę Klimontów.  
Pierwotnie w tym miejscu znajdowały się 
tereny wsi Ramułtowice.

W wieku XV Klimontów znalazł się w 
posiadaniu rodu Ossolińskich, wywodzące-
go się od Jaśka Topora zwanego Owcą. Mia-
sto było własnością Jana Ossolińskiego. Pra-
wa miejskie uzyskało 2 stycznia 1604 roku, 
za sprawą Jana Zbigniewa Ossolińskiego. 
Mieli się tu „budować ludzie uczciwi, wolni 
i też kupiectwa wszelkiego, także rzemieśl-
nicy wszelcy, ludzie rozmaitej religii”. 

Decyzją władz rosyjskich z 13 lipca 
1870 r. Klimontów przestał być miastem. 

Obecnie Klimontów leży w powiecie 
sandomierskim w województwie święto-
krzyskimi liczy 2 030 mieszkańców.

O dawnym i obecnym Klimontowie
piszemy na str. 6–7

OCALMY PAMIĄTKI 
I DZIEŁA NASZYCH 

PRZODKÓW
– apel prezesa OSP na str. 10

PORADNIK   
ROLNICZY

na str. 10-11

TAJEMNICA 
BETLEJEMSKIEJ GWIAZDY

– czytaj na str. 8
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GŁOS KLIMONTOWA2

Projekt Uchwały Rady Gminy w Klimontowie
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2008 rok

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości  19 036 034,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące        16 894 334,00 zł
b) dochody majątkowe           2 141 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  19 160 334,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące        15 376 334,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6 718 288,00 zł
- dotacje                 1 314 944,00 zł 
- wydatki na obsługę długu             204 088,00 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, 

z tytułu poręczeń i gwarancji                   75 000,00 zł
b) wydatki majątkowe             3 784 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008–2010 zgodnie z załącz-
nikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 888 000,00 zł:

a) wydatki majątkowe 1 888 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a.

§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 124 300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124 300,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 694 300,00 zł, rozchody w wysokości 1 570 000,00 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   100 000,00 zł

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozu-
mień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 83 475,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych oraz wydatki w kwocie 83 475,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciw-
działania narkomanii. 

§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 

1) zakładu budżetowego: przychody – 1 345 444 zł, wydatki – 1 345 444,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie 

1) z tytułu dopłaty do utrzymania studni publicznych  1 500,00 zł,
2) z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej       178 343,00 zł,
3) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami     245 231,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę    409 870,00 zł, 
2) działających na terenie gminy publicznej szkoły  180 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 300 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w wysokości:

1) przychody  13 000,00 zł,
2) wydatki  19 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie  500 000,00 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową za-
wartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach 
publicznych – w kwocie 300 000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 
– w kwocie 1 570 000,00 zł.

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występujące-

go w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500 000,00 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku 
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o fi-
nansach publicznych – w kwocie 300 000,00 zł

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty reali-
zowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania 
wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłącze-
niem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w pla-

nie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przedstawiamy poniżej najważniejsze 
pozycje dochodów i wydatków budżeto-
wych, jakie określone zostały w załączni-
kach, o których mowa w projekcie uchwa-
ły budżetowej. 

Projekt budżetu gminy na rok 2008 prze-
widuje, że na infrastrukturę wodociągową 
i sanitarną przeznaczone zostanie 2 332 000 
zł. Środki na to zadanie mają zostać pozy-
skane głównie z dofinansowania infrastruk-
tury wodociągowej i sanitarnej z budże-
tu UE w wysokości 1 028 700 zł, wspiera-
nej dotacjami celowymi z budżetu państwa 
w wysokości 114 000 zł.

Na drogi wydatkowanych ma zostać ogó-
łem 815 105 zł, z czego największa część – 
473 000 zł – przeznaczona zostanie na dro-
gi gminne. Na drogi powiatowe przeznaczo-
ne zostanie 150 000 zł, na drogi wojewódz-
kie 100 000 zł, a na zabezpieczenie usuwa-
nia klęsk żywiołowych 91 315 zł.

Z kwoty 6 138 946 zł planowanej w wy-
datkach na oświatę i wychowanie (pocho-
dzącej głównie z subwencji oświatowej z bu-
dżetu państwa) największą pozycję stanowi 
utrzymanie szkół podstawowych – w kwo-
cie 3 291 000 zł, gimnazjów – w kwo-
cie 1 933 720 zł i oddziałów przedszkol-
nych (w szkołach podstawowych) – w kwo-
cie 128 000 zł, a na dowożenie uczniów 
do szkół przeznaczonych ma zostać kwota 
200 000 zł. Ponadto w ramach edukacyjnej 
opieki wychowawczej na utrzymanie świe-
tlic szkolnych przeznaczonych ma zostać 
kwota 409 193 zł.

Z kwoty 4 046 501 zł planowanej w wy-
datkach na pomoc społeczną – pochodzą-
cą w głównej mierze z dotacji celowej z bu-
dżetu państwa na realizacje zadań z zakre-
su administracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych gminom – największa część 
przeznaczona ma zostać na świadczenia ro-
dzinne – w kwocie 3 118 559 zł. Na zasiłki 
i pomoc w naturze przeznaczonych zostanie 
377 082 zł, a na ośrodki pomocy społecznej 
269 644 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska to kwota 1 013 574 zł, 
na którą składają się w głównej mierze kosz-
ty oświetlenia ulic, placów i dróg – w kwo-
cie 370 000 zł, gospodarowania odpadami – 
w kwocie 245 231 zł oraz oczyszczania ście-
ków – w kwocie 178 343 zł.

Wydatki w dziale ,,Kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego” planowane są 
w kwocie 934 870 zł. Na działalność bieżą-
cą GOK-u planuje się przeznaczyć  dotację 
w wysokości 300 000 zł, a kwotę 525 000 zł 

na modernizację budynku GOK-u – z czego  
360 000 zł pochodzić ma ze środków UE, 
35 000 zł z budżetu państwa i 130 000 zł 
z budżetu gminy. Kwota 109 870 zł prze-
znaczona ma zostać na biblioteki.

Na działania w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu przeznaczono kwotę 50 000 zł, 
a  na modernizację obiektów sportowych 
kwotę 730 000 zł – pochodzącą w głównej 
mierze ze środków pozyskanych na dofi-
nansowanie własnych inwestycji z budżetu 
UE w kwocie 500 000 zł oraz dotacji celo-
wej budżetu państwa w kwocie 50 000 zł.

Na zadania  w zakresie utrzymania OSP 
gmina przeznaczy kwotę 150 000 zł. Obsłu-
ga długu gminy pochłonie  204 088 zł.

Głównymi dochodami budżetu gminy 
– poza subwencjami i dotacjami celowy-
mi na oświatę i pomoc społeczną oraz tymi 
przeznaczonymi na realizację zadań bieżą-
cych z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych gminie – są zarów-
no dochody pochodzące z udziałów gminy 
w podatkach państwa – planowane w roku 
2008 w wysokości 1 281 438 zł z udziału 
gminy w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i w wysokości 5 000 zł z udzia-
łu gminy w podatku dochodowym od osób 
prawnych – jak i innych podatków i opłat 
lokalnych. Wpływy z podatku rolnego, le-
śnego, od czynności cywilnoprawnych, po-
datków i opłat lokalnych planowane są od 
osób fizycznych w łącznej kwocie 1 180 454 
zł, a składają się na nią przede wszystkim 
wpływy z podatku rolnego – 656 154 zł, 
z opłaty targowej – 185 000 zł, podatku od 
nieruchomości – 153 000 zł, podatku od 
środków transportowych – 96 900 zł, podat-
ku od czynności cywilnoprawnych – 75 000 
zł oraz podatku leśnego – 8 400 zł i podatku 
od spadków i darowizn – 6 000 zł. Te same 
wpływy – ale od osób prawnych – planowa-
ne są w łącznej kwocie 574 114 zł.

Ponadto planowane w 2008 roku wpły-
wy z wydawania zezwoleń na sprzedaż alko-
holu mają wynieść 83 475 zł, z opłaty skar-
bowej – 25 000 zł, z podatku od działalno-
ści gospodarczej osób fizycznych opłacane-
go w formie karty podatkowej – 9 000 zł.

Do pozostałych dochodów budżetu gmi-
ny zaliczyć można jeszcze m.in. wpływy 
z prowadzenia świetlic szkolnych – plano-
wane w wysokości 160 000 zł oraz docho-
dy najmu i dzierżawy składników majątko-
wych gminy – planowane w kwocie 28 846 
zł, a także wpływy z usług gospodarki ko-
munalnej i ochrony środowiska – planowa-
ne w kwocie 20 500 zł.

PROJEKT BUDŻETU 
GMINY na 2008 rok

inf
or

muje

Planowane wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej)

• Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Pęchowie (2006-2009) to koszt 
3 876 857 zł. Dotychczas wydatkowano 66 857 zł, w roku 2008 planowane jest wydatko-
wanie 1 904 000 zł, a w roku 2009 kolejnych 1 906 000 zł;

• Budowa kanalizacji sanitarnej dla Pęchowa i Górek Pęchowskich to koszt 4 262 256 zł. 
Dotychczas wydatkowano 70 272 zł, w roku 2008 planowane jest wydatkowanie 70 000 
zł, a w następnych dwóch latach po 250 000 zł.  Po roku 2010 pozostanie do poniesienia 
3  621  984 zł. 

• Budowa wodociągu tranzytowego z Wiązownicy (2006-2010) to koszt 1 022 260 zł. Do-
tychczas wydatkowano 95 380 zł, w roku 2008 planuje się wydatkować 40 000 zł, a na-
stępnych dwóch latach po 443 440 zł.

• Odbudowa drogi gminnej Kol. Konary–Domoradzice (2004-2008) to koszt 487 505 zł. 
Dotychczas wydatkowano 396 190 zł, w roku 2008 planuje się wydać 91 315 zł.

• Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie (2008-2010) to koszt 1 600 000 
zł. W latach 2008-2009 planuje się wydatkować po 525 000 zł, a w roku 2010 - 550  000 zł.

• Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2010) to koszt 3 000 000 
zł. W kolejnych latach planuje sie wydatkować po 730 000 zł. Po roku 2010 pozostanie do 
poniesienia 810 000 zł.
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Zmniejszanie zadłużenia daje wymierne korzyści, które 
można przeznaczać na potrzeby najbardziej oczekujących 
pomocy mieszkańców gminy. Poza tym malejący dług po-
zwoli sięgnąć po kolejne środki unijne, które można prze-
cież otrzymać jedynie wtedy, kiedy będziemy w stanie za-
inwestować nawet do 40% wkładu własnego.

Jeśli chodzi o bezrobocie... – no cóż, chciałbym aby ono 
całkowicie znikło, a ludzie mieli pracę, dzięki której mo-
gliby żyć dostatnio. Jednak wzrost dochodów mieszkań-
ców nie zależy bezpośrednio od działań Urzędu Gminy. 
Możemy jedynie stwarzać dobrą atmosferę, która przyczy-
ni się do wzrostu przedsiębiorczości na tym terenie. Nie da 
się niestety ukryć, że nie mamy w gminie zbyt wielu za-
kładów, które oferowałyby nowe miejsca pracy… Myślę, 
że nasza gmina może być bardziej atrakcyjna turystycznie 
i że w niedługim czasie te właśnie walory staną się podwa-
liną do robienia interesów – a to już pozwoli na podwyż-
szenie standardów życiowych naszych mieszkańców. Póki 
co – jak wynika z naszych ewidencji i rejestrów – wiele 
osób prowadzi działalność gospodarczą. Są to sklepiki czy 
różnego rodzaju firmy. Widać, że ludzie powoli odnajdu-
ją się w tej trudnej rzeczywistości i dobie ciągłych prze-
mian gospodarczych. Myślę, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku…

Jeżeli natomiast chodzi o bazę edukacyjną… Cóż, jak 
wspomniałem wcześniej, została przeprowadzona reorga-
nizacja systemu szkolnictwa – było to dobre posunięcie, 
choć nie obeszło się bez zgrzytów. Takie problemy nie omi-
jają żadnej z gmin – nawet tych ościennych. Może powo-
dem jest to, że ulegamy stereotypom i boimy się wszelkich 
zmian – nawet tych, które prowadzą ku lepszemu.

Z perspektywy minionego roku mogę dziś stwierdzić, 
że jednak było warto. Najważniejsze, że nie zlikwidowa-
no szkół filialnych – jak to przypisują mi moi oponenci – 
lecz przekształcono je w stowarzyszenie. Wprowadziło to 
wiele innowacji, ale myślę, że takie działania nie uwstecz-
niają, a wręcz przeciwnie – mobilizują do wielu pozytyw-
nych działań. Proszę też zwrócić uwagę, że w niedalekiej 
przyszłości głównym uwarunkowaniem rozwoju istniejącej 
już bazy edukacyjnej stanie się potencjalna ilość uczniów, 
a z tym niestety mogą wiązać się kolejne problemy. Dlate-
go musimy się do nich przygotować i już teraz powoli sta-
rać się je rozwiązywać.

– Jedną z dyskutowanych w minionym roku spraw 
była komunikacja społeczna w naszej Gminie. Niektórzy 
twierdzą, że brak dialogu władz gminnych – zarówno wój-
ta, jak i radnych – z mieszkańcami gminy to objaw lekce-
ważenia wyborców. Czy nie sądzi Pan, że dialog jest nie-
zbędny dla przejrzystości i wiarygodności władzy i sprzyja 
budowaniu postaw obywatelskich?

– Komunikacja społeczna należy do moich prioryteto-
wych spraw i nie zdarza mi się komukolwiek odmówić spo-
tkania. Każdy dzień mojej kadencji jest dniem przyjęć inte-
resantów. W ciągu ostatniego roku nie odmówiłem też ani 
jednemu spotkaniu zorganizowanemu przez Rady Sołeckie 
– a zebrań takich było ponad dwadzieścia. Tam, gdzie lu-
dzie chcieli spotkania – tam byłem. Jestem świadom, że tyl-
ko ciągły kontakt z mieszkańcami daje im prawdziwy obraz 
o stanie gminy – staram się więc jak najczęściej przebywać 
wśród ludzi, a nie tylko za biurkiem. Jestem wójtem nie tyl-
ko od 7 do 15 – jestem wójtem przez całą dobę…

A dalszemu poszerzaniu zakresu komunikacji społecz-
nej ma służyć chociażby reaktywowanie wydawania „Gło-
su Klimontowa”.

– Jak władze gminy zamierzają wykorzystać poten-
cjał ludzi kreatywnych, doświadczonych i oddanych swo-
jej Małej Ojczyźnie?

– Gminie potrzeba ludzi kreatywnych, chętnych do 
współpracy, dynamicznych. Cała działalność Urzędu Gmi-
ny na takich osobach właśnie się opiera – są to radni, soł-
tysi, członkowie rad sołeckich, stowarzyszeń i kół gospo-
dyń wiejskich, środowisk twórczych, członkowie jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych – mógłbym wymienić 
jeszcze wielu innych... Ci ludzie dają impuls do działania, 
określają potrzeby swoich lokalnych społeczności. I właśnie 

dzięki nim wiemy, co potrzeba i kiedy należy działać. Je-
stem ciągle otwarty na wszelkie inicjatywy z ich strony.

Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność tych 
mieszkańców, dzięki którym powstała Lokalna Grupa 
Działania w realizowanym przez Partnerstwo Ziemi San-
domierskiej programie pilotażowym Leader Plus. Przedsta-
wiciele naszej społeczności są członkami Partnerstwa i na-
leży do niego także cała nasza gmina. Wsparliśmy – aktual-
nie dobiegający już końca – projekt „Zgoda Sandomierska 
2006” – nie tylko obecnością naszych mieszkańców w re-
alizacji zadań, ale także jako Gmina poręczyliśmy część 
zaciągniętego przez Partnerstwo kredytu, który umożliwił 
wykonanie projektu. 

Jedną z ważniejszych imprez w ramach „Zgody” był 
klimontowski „Brunon”. Poprzez to mieliśmy swój własny 
wkład w ubiegłoroczne „Brunonalia”. Ufam, że dzięki temu 
w nieodległym czasie organizacją tego ważnego wydarze-
nia kulturalnego zajmą się już sami klimontowianie.

Władze Gminy wspierają i będą wspierać wszelkie ini-
cjatywy prorozwojowe, albowiem od nich zależy nasza 
wspólna przyszłość.

– Czy zalew w Szymonowicach ma szansę stać się 
„Perłą Sandomierszczyzny”, a nasza gmina stać się na 
tyle atrakcyjna turystycznie, by przyciągnąć zwiedzają-
cych z całej Polski?

– Obecnie w całym kraju turystyka staje się liczącym 
źródłem zatrudnienia dla wielu osób. Trwają i u nas in-
tensywne prace nad poprawą konkurencyjności oferty tu-
rystycznej na rynku krajowym, a nawet i zagranicznym. 
Gmina Klimontów rozwój turystyki opierać będzie na wła-
ściwym zagospodarowaniu istniejących już walorów tury-
stycznych oraz rozbudowie infrastruktury okołoturytycz-
nej – przy zachowaniu kulturowej tożsamości. Obszar gmi-
ny jest wyjątkowo bogaty w walory przyrodnicze, krajo-
brazowe i kulturowe – co stanowi o jego atrakcyjności. Do-
datkowo ważnym atutem rekreacyjno–turystycznym jest 
zbiornik wodny i kąpielisko w Szymonowicach. Dzięki 
moim staraniom i ogromie pracy, jaką wykonałem na rzecz 
zagospodarowania tego terenu, wielu turystów już w mi-
nionym sezonie mogło bezpiecznie i ciekawie spędzić tu 
wolne chwile przeznaczone na wypoczynek.

Wiele osób krytykowało moje intensywne działania 
przy realizacji planu rozbudowy samego kąpieliska – czyż-
by irytowało ich, że stało się to nazbyt szybko, a przy tym 
estetycznie? Tłumy turystów odwiedzających kąpielisko 
świadczą o trafności tego pomysłu. Teraz pozostaje oczeki-
wać na oferty od inwestorów, którzy będą chcieli wykorzy-
stać przygotowany już obszar pod działalność gospodarczą 
w sezonie turystycznym.

Drugim ważnym z mojego punktu widzenia aspektem 
atrakcyjności turystycznej gminy jest uprzątnięty i właści-
wie zagospodarowany – również z mojej inicjatywy – XIX-
-wieczny park dworski we wsi Byszów o pow. 6,80 ha, któ-
ry do tej pory stał opuszczony i zdewastowany – a to prze-
cież zabytek, gdzie rosną unikatowe okazy drzew. Były 
one niestety nielegalnie i bezkarnie do tej pory wycinane. 
Mój poprzednik szykował to miejsce do sprzedaży – ujmu-
jąc je w planach jako łąkę częściowo zagospodarowaną sa-
dem... Teraz jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w gmi-
nie, gdzie będzie można organizować wszelkie spotkania 
integracyjne, pikniki, festyny czy też zawody strażackie – 
a sama wieś i jej mieszkańcy będą mogli czerpać z tego ko-
rzyści finansowe.

Myślę, że śmiało można nazywać nasze strony „Perłą 
Sandomierszczyzny”. Przecież o tym właśnie stanowią te 
wszystkie dobra kulturowe jakie posiadamy –piękne zabyt-
ki, uwarunkowania terenowe, przepiękne i unikatowe wą-
wozy lessowe – m.in. w Konarach i Górach Pęchowskich – 
oraz ciekawa i chlubna przeszłość historyczna. Ponadto na-
sze tereny należą także do pereł przyrodniczych – mimo, iż 
nie ma zbyt dużo lasów, ale możemy tutaj spotkać czarne-
go bociana, bobry, a w Koprzywiance nawet złowić pstrąga 
– a to przecież o czymś świadczy: że nie ma tu zanieczysz-
czeń przemysłowych. To także może przyciągać turystów.

Mamy w tym zakresie plany rozwoju – są one ujęte 
w Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2015, doku-

ment ten został umieszczony na stronie internetowej Urzę-
du Gminy już parę miesięcy temu i jest dostępny dla wszyst-
kich. Można się z nimi zapoznać, a wszelkie uwagi i inno-
wacje zgłaszać do grupy roboczej, która czuwa nad realiza-
cją tych założeń.

W zakresie agroturystki zostały przeprowadzone tak-
że szkolenia w ramach projektu „Zgoda”. Kilkanaście osób 
z terenu gminy uczestniczyło w tych szkoleniach – trudno 
jednak określić, ile z nich podejmie się działalności agro-
turystycznej.

– Jakie jest stanowisko władz gminnych w sprawie 
rewitalizacji obiektów klasztoru podominikańskiego 
w Klimontowie?

– Obiekty podominikańskie są własnością Kurii Bi-
skupiej w Sandomierzu i wszelkie decyzje, jakie mogą być 
związane z rewitalizacją tego wspaniałego obiektu, podej-
muje Kuria Biskupia za pośrednictwem Rektora Klasztoru 
– ks. Wojciecha Zasady.

Jestem otwarty na propozycje współpracy w tym zakre-
sie i myślę, że wspólnie z Radą Gminy wspierać będzie-
my wszystkie działania zmierzające do zagospodarowania 
klasztoru, ponieważ jest to nasze wspólne dobro – spuści-
zna wielu pokoleń, której nie możemy zaprzepaścić.

Na wnisek złożony przez Urząd Gminy, na rewitaliza-
cję klasztoru Urząd Marszałkowski Województwa Świę-

tokrzyskiego przeznaczył ze środków unijnych kwotę 
1 500 000 zł. Mam nadzieję, że będzie to zaczątkiem do 
realizacji pomysłów mających na celu ratowanie tego uro-
kliwego miejsca.

– Obserwujemy coraz większy odpływ młodzieży z Kli-
montowa. Czy władze też to dostrzegają – a jeśli tak, to ja-
kie podjęto działania, aby zahamować to zjawisko?

Obserwujemy i dostrzegamy wszelkie negatywne zjawi-
ska społeczne na naszym terenie – również i to, ze młodzież 
z naszej gminy przenosi się w inne regiony Polski lub też 
wyjeżdża za granicę. Związane jest to głównie z brakiem 
pracy i wielką migracją ludności Polski. Niestety, Urząd 
Gminy nie jest w stanie ingerować bezpośrednio na ryn-
ku pracy.

Na ile możemy próbujemy swoimi działaniami wspo-
magać ludzi przedsiębiorczych i ciągle liczymy na to, że 
młodzież doceni walory położenia Gminy Klimontów i już 
w niedługim czasie zacznie tu wracać, aby zainwestować 
swój potencjał intelektualny i zdobyte w świecie doświad-
czenie. Na razie przygotowujemy im grunt, a jak będzie – 
czas pokaże...

– Na koniec może mniej urzędowo, a bardziej prywat-
nie – czy jest Pan samokrytyczny?

Stanowisko, które piastuję wręcz zobowiązuje do kry-
tycznej samooceny. Prywatnie jestem bardzo samokrytycz-
ny, a jako Wójt stałem się jeszcze bardziej – bo mieszkańcy 
gminy nie dają o tym zapomnieć...

– Czego nie lubi Pan w innych ludziach?
– Hmm… – chyba najbardziej lenistwa, opieszalstwa, 

pychy, próżności i braku organizacji.
– Pański autorytet?
Nie szukając daleko mogę powiedzieć, że był nim – 

i nadal jest – dr Zysman. Spełnia on moje kryteria autoryte-
tu: społecznik – oddany dla Klimontowa, chcący zrobić jak 
najwięcej dobrego dla wszystkich, niezależnie od pozycji 
społecznej i materialnej odbiorców...

– A może jakieś przesłanie do opozycji?
W Klimontowie nie można mówić o czymś takim jak 

opozycja... Są natomiast przyjaciele i wrogowie moich 
przedsięwzięć – i jak to w życiu bywa– są tacy, którzy po-
magają, i są tacy, którzy ganią, niezależnie od osiągniętych 
efektów.

Startowałem do wyborów na Wójta Gminy z własne-
go, niezależnego Komitetu Wyborczego i nie jestem zwią-
zany z żadną partią polityczną. Dlatego klasyczny podział 
władza – opozycja nie powinien dotyczyć mojej osoby. Je-
dynym przesłaniem do przeciwników moich działań niech 
będą te słowa ks. Jana Twardowskiego: śpieszmy się kochać 
ludzi...

– Dziękuję za rozmowę.
DOROTA KWAPIŃSKA

MAM ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRZEDE MNĄ 
JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA
– wywiad z Ryszardem Bieniem - Wójtem Gminy Klimontów
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Zwyczaj dzielenia się opłatkiem się-
ga XVIII w. Jest on szeroko roz-
powszechniony wśród Polaków 

żyjących w kraju i poza jego granicami. Dla 
każdego z nas opłatek ma znaczenie symbo-
liczne. Jest on znakiem miłości i pojedna-
nia. W wigilijny wieczór dzielimy się w krę-
gu najbliższej rodziny tym białym, kruchym 
chlebem, by wyrazić poprzez słowa i gest 
przełamywania go, nasze najszlachetniejsze 
uczucia. W okresie Bożego Narodzenia or-
ganizowane są również spotkania opłatko-
we w urzędach, zakładach pracy, szkołach, 
wszelkiego rodzaju organizacjach i stowa-
rzyszeniach. Wszędzie tam, gdzie grupa lu-
dzi dąży do realizacji wspólnie wyznacza-
nych przez siebie celów.

Podtrzymując tę piękną, polską trady-
cję, członkowie Amatorskiego Teatru „Apo-
stolos” z Klimontowa spotkali się 27 grud-
nia minionego roku, aby w duchu jedności 
i życzliwości złożyć sobie wzajemnie ży-
czenia. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się 
Mszą św. celebrowaną o godz. 1700 w koście-
le parafialnym p.w. św. Józefa w Klimonto-
wie przez ks. proboszcza Adama Nowaka 
i współtwórcę teatru ks. Wojciecha Zasadę. 
Oprawę liturgiczną do Eucharystii przygo-
towali młodzi aktorzy teatru razem z chó-
rem, któremu przewodniczyła siostra Kami-
la ze Zgromadzenia Najświętszego Imienia 

Jezus. Po Mszy św. miała miejsce adoracja 
Syna Bożego w symbolicznej figurze „Dzie-
ciątka Jezus” położonej w żłóbku i wysta-
wionej w tradycyjnej szopce przy jednym 
z ołtarzy kościoła parafialnego. W czasie 
adoracji zaśpiewano najbardziej popularne 
kolędy polskie, a po jej zakończeniu ks. Woj-
ciech zaprosił wszystkich obecnych do podo-
minikańskiego klasztoru. W uroczej scenerii 
odrestaurowanej części mieszkalnej budyn-
ku, dawniejsi i aktualni członkowie teatru 
zgromadzili się przy wspólnym stole. W bla-
sku migotliwych płomyków świec i rozpro-
mienionej światełkami choince, został od-
czytany fragment z Ewangelii św. Łukasza 
opisujący narodzenie Jezusa Chrystusa, a na-
stępnie wszyscy podjęli śpiew zaintonowanej 
kolędy „Wśród nocnej ciszy” i przełamując 
opłatek składali sobie życzenia.

Dalsza część spotkania upłynęła na przy-
jacielskich rozmowach, refleksjach, wspo-
mnieniach i snuciu planów teatralnych na 
przyszłość. Ci, którzy wyjechali z Klimon-
towa ze względu na kontynuację nauki, mie-
li okazję do podzielenia się spostrzeżeniami 
na temat swoich nowych środowisk, gdzie ak-
tualnie przebywają. Wyznali oni, że tęsknią 
za doświadczeniami scenicznymi i bardzo im 
brakuje klimatu, jaki wcześniej odczuwali 
w Amatorskim Teatrze „Apostolos”.

DON ADALBERTO

SPOTKANIE OPŁATKOWE
W TEATRZE „APOSTOLOS”

W Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie od-
był się konkurs piosenki angielskiej pt. 
„Songowanie w naszej szkole”. Pomysło-
dawcą konkursu była nauczycielka tegoż ję-
zyka Anna Bzdyra, której z pomocą po-
spieszyli nauczyciele wspomagający: Tere-
sa Grdeń-Cieplińska, Iwona Staszewska 
i Piotr Lipiec. Celem konkursu było pro-
mowanie języka angielskiego poprzez śpiew 
i taniec. W „Songowaniu” wzięło udział 17 
zespołów. Jury pod przewodnictwem dyrek-
tor Elżbiety Czajkowskiej, w składzie: Ur-
szula Sadowska, Joanna Przybylska oraz 
przewodniczący Samorządu Uczniowskie-
go Kamil Kawiński, bacznie przyglądało 
się poczynaniom młodych artystów, zwra-
cając szczególną uwagę na poprawność wy-
mowy i ogólne wrażenie. Na miano najlep-
szych wykonawców, w opinii jurorów zasłu-
żyli: Klaudia Konat, Aleksandra Szemraj, 
Klaudia Koseła, Natalia Latra, Weroni-
ka Ciach, Sylwia Chodyra, Dorota Gach, 
Marcin Strójwąs, Mateusz Zioło, Aleksan-
dra Zieja, Ewa Linowska i Anna Bokwa.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, laureaci zaś dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu Gminy nagro-
dzeni zostali słownikami polsko-angielskimi.

IWONA STASZEWSKA

Z ANGIELSKIM ZA PAN BRAT

Występ laureatki konkursu Klaudii Konat. Publiczność i jury konkursu „Songowanie w naszej szkole”.

Poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania został zorganizowany dzięki życzliwo-
ści pana Leszka Skibińskiego. Dziękujemy.

Franci szek K sawer y  
Bartkowski  to po-
eta, regionalista, kore-

spondent Gazety Radomskiej. Au-
tor utworów poetyckich takich jak: 
Dożynki,  Pogadanki Rolnicze, Bi-
twa pod Rybnicą i Jurkowicami 
oraz wielu przygodnych i okolicz-
nościowych wierszy drukowanych 
w latach 1890-1904 w Gazecie Ra-
domskiej. Za udział w Powstaniu 
Styczniowym uniknął zesłania na 
Sybir tylko dzięki protekcji Zofii 
hr. Tarnowskiej.

Opis bitwy pod dowództwem 
generała Mariana Langiewicza 
przedstawił Bartkowski w utwo-
rze poetyckim Bitwa pod Rybnicą 
i Jurkowicami. Obszerne fragmen-
ty utworu były prezentowane przez 
prof. E. Niebelskiego na łamach 
miesięcznika Goniec Staszowski.

UCZESTNIK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
niskich zwanych Plantowskiemi, 
stanowiących własność Ludwi-
ka hr. Łępickiego, tytułowanego 
Kasztelanem. Upamiętniają zaba-
wy ludowe świętowane z powodu 
ukończenia żniw. Zwyczaj święce-
nia dożynek sięga pra-pra wieków, 
będąc piękną, barwną, miłą i sym-
patyczną uroczystością rolniczą.

Franciszek Ksawery Bartkow-
ski jest też autorem poematu Za-
mek, w którym wywodzi wierszem 
historię ruin zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe, wzniesionego przez 
wojewodę Krzysztofa Ossoliń-
skiego wg projektu światowej sła-
wy architekta Wawrzyńca Senesa. 
Niezwykle urokliwe ruiny (klasy 
międzynarodowej) wzbudzają za-

Z kolei Pogadanki Rolnicze 
świadczą o wielkim umiłowaniu 
przez autora pracy na roli. Franci-
szek Ksawery Bartkowski – rolnik 
z zawodu, przekonania i zamiłowa-
nia – w rolnictwie widział główną 
podstawę bogactwa i dobrobytu 
narodu, a w pracy na zagonie i cią-
głej styczności z pięknem przyro-
dy radość i poezję życia. Tym po-
glądom i przekonaniom dał wyraz 
w wydanych w 1925 r. Pogadan-
kach Rolniczych oraz w Dożyn-
kach – wydanych przez syna poety 
Adama Bartkowskiego w drukarni 
M. Arcta w Warszawie w 1927 r. 

Napisane ok. 1882 r. Dożynki 
odtwarzają barwnie i wiernie za-
bawę urządzoną w dobrach Iwa-

chwyt i wprawiają w podziw tu-
rystów z całego świata, dzięki nie-
powtarzalnemu pięknu maniery-
stycznego zamku wybudowanego 
na wzór kalendarza. Budowa zam-
ku trwała 13 lat i kosztowała 5 mi-
lionów ówczesnych złotych. Za 
taką sumę można było utrzymać 
przez kilkanaście lat armię najem-
ną, której wówczas w Polsce bra-
kowało.

Poeta Franciszek Ksawe-
ry Bartkowski i jego żona Anna 
z domu Brzozowska spoczywają 
na cmentarzu parafialnym w Ol-
bierzowicach. Na płycie nagrobnej 
ukochanej żony widnieje fragment 
wiersza:
Ale mi pozostała nadzieja jedyna, 
że śmierć życia nie kończy, 
lecz nowe zaczyna...

OPR.: STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Franciszek Ksawery Bartkowski
– rys. Tomasz Staszewski
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Kto z nas nie pamięta smaku wigilijnych 
potraw, gorących uścisków, bliskich dzie-
lących się z nami opłatkiem, zapachu pięk-
nie przystrojonej choinki. Wracamy chętnie 
do ziemi dzieciństwa zwłaszcza w chwilach 
smutku i będąc na obczyźnie. Musimy odna-
leźć głębszy sens w naszym świętowaniu. 

Na wzgórzu w Ossolinie  znajduje się kry-
jąca wiele tajemnic kaplica Bożego Narodze-
nia. Mówi się, że po Betlejem w Ziemi Świę-
tej jest to miejsce w naszej ojczyźnie, gdzie 
Boże Narodzenie trwa cały rok. Ufundowa-
na przez sławny ród ossolińskich, nazywa-
na przez miejscowych Betlejkiem, ma kształt 
ziemnego kopca – wg opowieści pierwsza 
garść ziemi przybyła z Betlejem – wewnątrz 
za ołtarzem jest obraz adoracji dzieciątka Je-
zus przez Matkę Maryję i św. Józefa. Jest tu 
też miejsce na kształt żłobu, w którym złożo-
no dzieciątko Jezus.

Na drugim z ossolińskich wzgórz, pomię-
dzy ruinami zamku i betlejemską kaplicą, stoi 
szkoła o długiej historii. I dziś dzieci wraz 
z promieniami porannego słońca biegną rado-
śnie do tych szlachetnych murów, aby kształto-
wać tu swoje umysły i serca. Rodzinna atmos-
fera, która tu panuje potęgowana jest zwłasz-
cza w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Cała wspólnota szkolna zasiadła 19 grud-
nia do wigilijnego stołu. Razem z nami były 
panie, które pracowały w naszej szkole, a dziś 
odpoczywają na zasłużonej emeryturze. Cie-
szyliśmy się obecnością sporej grupy rodzi-

OSSOLIŃSKIE KLIMATY
ców oraz pracowników naszej szkoły. Do 
wspólnoty szkoły dołączył nam zawsze życz-
liwy wójt Ryszard Bień, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Klimontowie Elżbieta Czaj-
kowska wraz z zastępcą – Barbarą Czują.

Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją 
Jasełek Bożonarodzeniowych, życzenia zło-
żył wszystkim ks. Bartosz Skoczylas, bło-
gosławiąc wigilijne opłatki, którymi dzieli-
liśmy się z radością i przejęciem. Wszystkim 
smakowała podana potem kapusta i pierogi.

MGR JOANNA BRZYSZCZ

MGR ANNA SKUBIS

W Dniu Trzech Króli w koście-
le parafialnym pw. Św. Józefa od-
był się koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu „Fahren-
heit” (i gościnnie Martyny Pusz-
ka i Katarzyny Godzisz) działają-
cego przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Klimontowie, a prowadzo-
nego przez Marcina Maziarza. 
Mimo bardzo niesprzyjającej po-
gody, padającego deszczu i gołole-
dzi na koncert przybyło około 150 
osób, a wśród nich władze samo-
rządowe z Wójtem Gminy Ryszar-
dem Bieniem. Wnętrze klimon-
towskiej barokowej kolegiaty, pro-
fesjonalne wykonanie kolęd oraz 
oprawa specjalnie przygotowane-
go oświetlenia pozostawiły w od-
biorcach koncertu niezapomniane 

wrażenia, czego wyrazem były nie-
milknące brawa.

W tym miejscu należy  się ser-
deczne Bóg Zapłać księdzu infuła-
towi Adamowi Nowakowi za moż-
liwość zorganizowania koncertu 
oraz podziękowania za życzliwość 
i pracę dla Krzyśka Kosa za nie-
odpłatne wynajęcie sprzętu nagła-
śniającego, Darka Chmielowca za 
realizację świateł, Wojtka Grusz-
czyńskiego za realizację dźwięku 
i Marcina Maziarza za opiekę nad 
całością oraz tym wszystkim, dzię-
ki którym koncert mógł się odbyć.

MS
Materiał video z koncertu zo-

stał zarejstrowany i jest udostęp-
niony na stronie internetowej fah-
renheit.art.pl

Zapusty, ostatki – to 
tradycyjne staropol-
skie nazwy karnawa-

łu. W wielu krajach Europy, a już 
zwłaszcza we Włoszech, któ-
re są kolebką zabaw karnawało-
wych, nazywano tak czas liczony 
od Trzech Króli do wtorku „dia-
belskiego”, czyli „kusego” – dnia 
poprzedzającego środę popiel-
cową. Czas ten upływał zawsze 
na ucztach, zabawach i maska-
radach. W tym roku mamy naj-
krótszy karnawał od 95 lat i po-
trwa on tylko miesiąc.

Nazwa karnawał, pocho-
dzi od łacińsko-włoskiego sło-
wa carnavale. Pierwsze wzmian-
ki o karnawale polskim, pocho-

dzą z XVII wieku. Wielkie uczty 
karnawałowe i bale maskowe 
zwane „redutami” odbywały się 
na dworach królewskich, w wiel-
kopańskich rezydencjach, a także 
na szlacheckich dworach. Do ulu-
bionych polskich rozrywek kar-
nawałowych należały szlachec-
kie kuligi, czyli wielogodzinna 
sanna od dworu do dworu, przy 
dźwiękach muzyki i dzwonie-
niu janczarów. W każdym kolej-
nym dworze uczestników kuligu 
czekał suty poczęstunek i hucz-
ne tańce. A kiedy już wszyscy 
rozgrzali się, najedli i wytańczy-
li, na znak dany przez wodzire-
ja kulig ruszał w dalszą drogę do 
następnego dworu.

Skromniejsze bale i zabawy 
urządzali w miastach dla swej 
młodzieży kupcy i drobni rze-
mieślnicy. Wesoły i gwarny był 
także karnawał chłopski, zwa-
ny także ludowymi zapustami. 
W karczmach wiejskich do póź-
nej nocy grała muzyka, a ludzie 
gromadzili się na suty poczęstu-
nek, napitek i tańce. We wszyst-
kich domach, stosownie do po-

siadanych zasobów finansowych, 
także wesoło ucztowano. Ale naj-
częściej bale karnawałowe były 
okazją do zaręczyn młodych ludzi. 
Tradycją w owym czasie stał się 
zwyczaj obfitego jedzenia, zwłasz-
cza w ostatni czwartek karnawału 
zwany tłustym lub combrowym. 
W tym dniu zjadano wiele obfi-
cie kraszonego jadła: tłustej ka-
szy ze skwarkami, kapusty z mię-
sem i słoniną, boczku oraz kiełba-
sy, a także słodkich racuchów, bli-
nów, jak również przysmaków de-
likatniejszych, do których zalicza-
no pączki i chrust. 

Chrust i pączki po dzień dzi-
siejszy stanowią ulubione przy-
smaki karnawałowe, które zna-

ne były w miastach polskich już 
w XVII wieku. W tym czasie sły-
nęły z nich cukiernie warszawskie, 
których wyroby trafiały nawet na 
królewskie stoły. Także i w na-
szych czasach pączki są typowym, 
polskim specjałem karnawało-
wym. Zgodnie z tradycją, w tłusty 
czwartek nie może ich zabraknąć 
na żadnym stole.

Tłusty czwartek był jednak 
tylko początkiem zabaw oraz sza-
leństw, które miały się odbywać 
w ostatki, czyli trzy ostatnie dni 
karnawału, zwane także dniami 
kusymi, a więc diabelskimi lub po 
prostu zapustami. Przez wszyst-
kie te dni goszczono się, tańczono 
i ucztowano. Po ulicach wsi i mia-
steczek polskich chodzili w ta-
necznych korowodach różni prze-
bierańcy. Były wśród nich postacie 
zwierzęce, takie jak: koza, konik, 
niedźwiedź, bocian, żuraw, byli 
wśród nich też cyganie, cyganki, 
dziady i skaczące diabły. W san-
domierskiem i lubelskiem ciągnię-
to po uliczkach i wiejskich dro-
gach sanki lub wózek z siedzącym 
w nich bachusem – kukłą słomianą 

lub chłopcem w przebraniu ze sło-
my z dzbankiem w dłoni na dat-
ki.  W krakowskiem można było 
spotkać Księcia Zapusta, który za-
wsze był ubrany w wysoką czap-
kę z dzwoneczkiem. Wchodząc do 
domu, Zapust recytował z powagą 
taki oto niedorzeczny wierszyk: 
Ja jestem Zapust, 
mantuański książę, 
przychodzę z dalekiego kraju, 
gdzie psi ogonami szczekają, 
ludzie gadają łokciami, 
a jedzą uszami.
Słońce o zachodzie wschodzi, 
a o wschodzie zachodzi, 
a kurcze kokoszę rodzi, 
każdy na opak gada, 
a deszcz z ziemi do nieba pada. 

Następnie przedstawiał on 
swą świtę, pozdrawiał domowni-
ków i czekał aż pani domu wło-
ży do jego kosza trochę pieniędzy, 
kołacz, jajka lub kawałek słoniny. 
W wielu regionach Polski z koń-
czącym się karnawałem wiązały się 
obrzędy niszczenia różnych postaci 
symbolizujących czas zimy. Na zie-
mi krakowskiej w ostatki ścinano 
Mięsopusta – kukłę słomianą, któ-
rą wcześniej włóczono po ulicach. 

Wszystkie zabawy zapustne, 
kończyły się o północy. Z wybi-
ciem zegara do karczmy lub izby, 
w której odbywały się tańce, wbie-
gał chłopiec z rybim szkieletem 
albo śledziem wyciętym z papie-
ru, zawieszonym na wysokiej żer-
dzi. Obwieszczał on w ten sposób, 
że rozpoczyna się Wielki Post, 
że muszą zakończyć się tańce, że 
trzeba schować do skrzyń instru-
menty muzyczne, a obfite jedzenie 
zastąpi żur z żytniej mąki, ziem-
niaki i śledzie. Tym sposobem roz-
poczynał się czas ciszy, skupienia, 
czas przygotowań do Wielkanocy. 

NA PODST. KSIĄŻKI BARBARY 
OGRODOWSKIEJ ,,KRĄGŁY ROK”

KONCERT KOLĘD...

... I PASTORAŁEK

KARNAWAŁOWE ZWYCZAJE
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Klimontów leży w powie-
cie sandomierskim w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Liczy 2030 
mieszkańców (2007 r.). Jest po-
łożony nad rzeką Koprzywian-
ką – lewym dopływem Wisły – 
na Wyżynie Sandomierskiej. Pier-
wotnie w tym miejscu znajdowa-
ły się tereny wsi Ramułtowice. 
W 1240 roku kasztelan krakow-
ski Klemens utworzył tutaj osadę 
Klimontów. W 1352 r. właścicie-
lem Klimontowa był Mikołaj, na-
stępnie rycerz Klemens. Do około 
1626 r. Klimontów należał do po-
bliskiej parafii w Olbierzowicach, 
założonej przed 1326 r.

W wieku XV Klimontów zna-
lazł się w posiadaniu rodu Osso-
lińskich, wywodzącego się od Jaś-
ka Topora zwanego Owcą. Mia-
sto było własnością Jana Ossoliń-
skiego. Prawa miejskie uzyskało 2 
stycznia 1604 roku, za sprawą Jana 
Zbigniewa Ossolińskiego. Mie-
li się tu „budować ludzie uczciwi, 
wolni i też kupiectwa wszelkiego, 
także rzemieślnicy wszelcy, ludzie 
rozmaitej religii”. Akt erekcyjny 
wytyczał rynek i ulice do niego 
wiodące, mieszkańcom przyzna-
wał wszelkie wolności i przywile-

je wraz z pozwoleniem na karczo-
wanie pod budowle przyległych 
lasów ramuntowskich, nadawał 
im prawa targowe i jarmarkowe, 
zezwalał na palenie gorzałki oraz 
warzenie piwa i miodów. W roku 
1611 Jan Zbigniew Ossoliński wy-
jednał u króla Zygmunta III przy-
wilej na targi w poniedziałki 
i piątki oraz trzy jarmarki w roku: 
na św. Wojciecha, św. Bartłomie-
ja i św. Katarzynę. Wkrótce zaczę-
li napływać do miasta nowi osad-
nicy. Szczególnie chętnie ściągali 
tu Żydzi – znani dobrze w Polsce 
ze swych umiejętności rzemieślni-
czych, kupieckich i lichwiarskich. 
Zbigniew Ossoliński jako czło-
wiek bardzo religijny sprowadził 
tu zakon Dominikanów i ufun-
dował im kościół p.w. św. Jac-
ka (z lat 1617-1620) oraz klasztor 
(z lat 1620-1623). Kiedy fundator 
zmarł w 1623 roku w wieku 68 lat, 
pochowano go w habicie domini-
kańskim, w kościele pod wielkim 
chórem.

Dzieło ojca kontynuował syn 
Jerzy. Stawał się w owym cza-
sie postacią znaczącą w życiu 
politycznym Rzeczypospolitej. 
W młodości ukończył gimnazjum 
jezuickie w Grazu, uczęszczał do 
kolegium trójjęzycznego we Lwo-
wie, studiował w Lowanium, wie-

le podróżował po Europie. Z kró-
lewiczem Władysławem wypra-
wiał się w 1617 r. na Moskwę, na-
stępnie – z ramienia Zygmunta III 
– odbył misję dyplomatyczną do 
króla angielskiego Jakuba I, posło-
wał na sejmach sandomierskich.

Za następnego władcy – Wła-
dysława IV – był jego najbliższym 
doradcą, wojewodą sandomier-
skim, podkanclerzym, wreszcie 
od 1643 r. kanclerzem wielkim ko-
ronnym. Historia oceniła go jako 
człowieka o szerokich horyzon-
tach myśli politycznej, świetne-
go dyplomatę i parlamentarzystę. 
Słynny był jego wjazd do Rzymu 
w 1633 r. w czasie posłowania do 
papieża Urbana VIII, kiedy to ko-
nie orszaku gubiły rozmyślnie źle 
przybite złote podkowy, a między 
ludność rozrzucano perły i dukaty.

Jerzy Ossoliński w roku 1626 
– otrzymawszy zgodę biskupa 
krakowskiego – wystawił mały 
drewniany kościółek p.w. św. Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangelisty kil-
kadziesiąt metrów od północno-
-zachodniego krańca rynku. Za-
dbał o rodową siedzibę – Ossolin – 
i w 1636 roku wzniósł okazały pa-
łac w stylu późnorenesansowym.

Za sprawą Kanclerza Wielkiego 
Koronnego Jerzego Ossolińskiego 
ufundowana została wspaniała Ko-
legiata p.w. św. Józefa, wzniesiona 
na planie elipsy (1643-1650, obec-
nie kościół parafialny), będąca jed-
ną z najoryginalniejszych budow-
li XVII-wiecznych w Polsce. O za-
możności ówczesnych klimonto-
wian świadczy „podziemny” Kli-
montów: wielopiętrowe murowa-
ne korytarze, piwnice i lochy wy-
drążone w lessie pod całym niemal 
starym miastem. Ludowe przeka-
zy mówią, że w czasach Zbignie-
wa, Jerzego i Krzysztofa Ossoliń-
skich z Ossolina przez Klimon-

tów do Ujazdu prowadził kilkuna-
stokilometrowy podziemny kory-
tarz, a jeździł po nim konno sania-
mi sam założyciel miasta, kazaw-
szy wpierw suto wysypać koryta-
rze cukrem. Jerzy wzniósł w Kli-
montowie nie tylko kościoły. Ufun-
dował przy kolegiacie szkółkę pa-
rafialną dla mieszczan, którą kie-
rowali proboszczowie. Wybudował 
też w pobliżu kościoła dom schro-
nienia dla ubogich, aby „do niego 
tułających się żebraków przyjmo-
wał i odziewał”. Po śmierci Jerzego 
dożywotnią dziedziczką Klimonto-
wa została jego żona Izabella.

Od 1651 r. Klimontów należał 
do Kalinowskich. W 1656 r. w trak-
cie zimowo-wiosennej ofensywy 
Szwedzi zrabowali miasto oraz 
stojące obok siebie stary kościół 
parafialny i kolegiatę, a następnie 
je podpalili. Drewniany kośció-
łek spalił się doszczętnie, kolegia-
ta w dużym stopniu uległa znisz-
czeniu – wypaliło się szczególnie 
wnętrze. Szwedzi podłożyli także 
ogień pod zabudowania kościelne, 
ponadto wybuchł pożar w mieście 
pochłaniając przeszło 60 domów. 
Zniszczone miasto podnosiło się 
z ruin z wielkim trudem. W roku 
1663 miało tylko 24 domy oraz 530 
mieszkańców, w tym 129 Żydów. 
Za czasów panowania Jana III So-

bieskiego nadał on Kalinowskim 
w 1677 r. ordynację ustanawiają-
cą władze miejskie, zatwierdzo-
ną przez Sąd Zadworny. W 1680 r. 
miasto miało 2 burmistrzów, wójta 
i 5 ławników. Władze te załatwia-
ły wszelkie sprawy cywilne i kry-
minalne, miały nawet prawo kara-
nia śmiercią.

Miasteczko od czasów tragedii 
w 1663 r. zdołało się już na nowo 
zaludnić – ale niestety, w ogóle 
się nie rozrastało. W ciągu ponad 
dziesięciu lat przybyły tu zaledwie 
dwa domy – w 1663 r. było ich 24, 
w 1674 – 26. 

Klimontów trafia w 1694 r. 
w ręce Morsztynów, a następ-
nie Sanguszków, którzy nie zapi-
sali się chlubnie w dziejach mia-
sta. W roku 1740 miasto powra-
ca do potomków Ossolińskich – 
rodziny Denhoffów. W XVIII w. 
Klimontów za sprawą Piotra Den-
hoffa staje się ośrodkiem produk-
cji sukna. Po śmierci Denhoffa do-
bra klimontowskie przypadły jego 
jedynej córce Ludwice Ledóchow-

skiej. Samo miasteczko i okoli-
ce zdominowane były wówczas 
przez ludność żydowską. W całej 
parafii klimontowskiej w latach 
1764-1766 mieszkało 336 katoli-
ków i 340 Żydów. W Klimontowie 
już przed 1727 r. gmina żydowska 
miała swoją drewnianą synago-

gę. Gdy w 1827 r. było tu 118 do-
mów i 1 314 mieszkańców, to już 
po 30 kilku latach – w 1862 r. – 
133 domy (w tym 31 murowanych) 
i 1 920 mieszkańców, w tym 1 318 
Żydów. Samo centrum Klimonto-
wa w połowie XIX w. przedsta-
wiało się mniej więcej podobnie 

jak dziś, jednakże większość do-
mów była drewniana. Z naroży 
kwadratowego rynku wychodziły 
ulice, z których najbardziej okaza-
łymi były Krakowska, Opatowska 
i Sandomierska. 

W miasteczku nie było żad-
nych fabryk, prócz garbarni i bro-
waru, z którego rozwożono „na 
całą okolicę zachwalane piwo”. 
W 1851 roku wybudowano nową 
synagogę.

Decyzją władz rosyjskich z 13 
lipca 1870 r. Klimontów przestał 
być miastem. Mieszkańcy osady 
płacili mniejsze podatki. Było to 
dla nich bardzo ważne, gdyż mia-
steczko ponownie zubożało po po-
żarze w l864 r. W końcu lat siedem-
dziesiątych XIX w. żyło tu około 3 
tys. osób. Na początku 1909 r. były 
tu 224 domy (w tym 104 murowa-
ne) i 5 213 mieszkańców, w tym 

1 356 katolików, 34 prawosławnych 
i 3 813 Żydów. Cała gmina klimon-
towska liczyła blisko 15 tys. osób, 
obejmowała 31 wiosek i 19 folwar-
ków. Po ponad 120-1etnim okresie 
panowania rodu Ledóchowskich 
Klimontów w 1881 r stał się wła-
snością Karskich. Byli oni, podob-

nie jak Ledóchowscy, dobrymi go-
spodarzami. Głównym inspirato-
rem wielu pożytecznych dla Kli-
montowa przedsięwzięć był jed-
nak w owych czasach miejscowy 
lekarz Jakub Zysman. W 1895 r. 
Zysman i Chajecki założyli dru-
gi „sklep katolicki” pod nazwą 
„Spółki Komandytowej” (do tej 
pory handel znajdował się w rę-
kach żydowskich). Za ich sprawą 
utworzono „Klimontowskie Towa-

rzystwo Pożyczkowo-Oszczędno-
ściowe”. Powołane w 1898 r., już po 
dwóch latach skupiało 981 człon-
ków, a w 1909 r. już 1 348, w tym 
głównie włościan. Zaczęto bruko-
wać chodniki, ulice i place. Z ini-

cjatywy Zysmana, Karskich i ks. 
Kuklińskiego postanowiono zało-
żyć w Klimontowie szkołę Macie-
rzy w opuszczonym gmachu klasz-
tornym. Jeszcze w 1918 r. otwar-
to w gmachu klasztornym Semi-
narium Pedagogiczne Nauczyciel-
skie. Przypuszczalnie otworzo-
no wówczas także klimontowską 
szkołę elementarną. W 1919 r. za-
łożono Kółko Rolnicze, grupujące 
89 członków. Miasteczko zaczyna-
ło normalne życie. Zadbano także 
o najmłodszych mieszkańców Kli-
montowa, najbardziej bezradnych 
i bezbronnych, wśród których były 
też zapewne ofiary wojny – o sie-

Zamek w Ossolinie – akwarela Z. Vogla z 1784 r.

Widok miasteczka ze wzgórz „Wistki”.

Synagoga z poł. XIX w.

A tak wyglądały zimowe zabawy klimontowian.

DAWNIEJ...
KLIMONTÓW 
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roty. W roku 1922 siostry „skryt-
ki” otworzyły internat dla 30 bez-
domnych dzieci, a w latach dwu-
dziestych otworzyły jeszcze Zasad-
niczą Szkołę Zawodową dla dziew-
cząt. Nauczano w niej krawiectwa, 
hafciarstwa, tkactwa i introligator-
stwa. Szczególnie znane byty wy-
twarzane przez uczennice kilimy 
klimontowskie.

Klimontów był już wówczas 
ludnym miasteczkiem. W roku 
1921 w 400 domach zamiesz-
kiwało około 6 tys. osób, z któ-
rych 80 proc. stanowili Żydzi. 
W 1931 r. było tu tylko 1 103 ka-
tolików. Miasteczko nadal mia-
ło charakter rolniczy. Rozwinę-
ło się natomiast Towarzystwo 
Oszczędnościowo-Pożyczkowe, 
które ukończyło budowę gmachu 
rozpoczętego przed I wojną oraz 
przekształciło się w Bank Po-
wszechny. Funkcjonowały dwa 
sklepy akcyjne. Cały handel i rze-
miosło pozostawały w rękach Ży-
dów. Sławne były nadal na okoli-
cę jarmarki klimontowskie.

Gdy 8 września 1929 r. zjechał 
do Klimontowa prezydent Ignacy 
Mościcki „z ministrami i całą świ-
tą”, by wziąć udział w poświęce-
niu pomnika w pobliskim Zbera-
dzu – wystawionego legionistom 
Piłsudskiego poległym w 1915 r. 
w okolicach Klimontowa, Konar 
i Zberadza, a który poświęcił ks. 
bp Marian Ryx – klimontowia-
nie wykorzystali pobyt prezyden-
ta do uświetnienia uroczystości 
poświęcenia nowo wybudowane-
go w miasteczku Domu Ludowe-
go. Mościcki odwiedził wówczas 
również szkołę i zakład opiekuń-
czy sióstr skrytek.

W 1939 r. żyło tu około 6,5 tys. 
osób. Druga wojna światowa doko-
nała w Klimontowie wielu znisz-

czeń, najboleśniejsze jednakże 
były rany zadane ludności zarów-
no polskiej jak i żydowskiej. Praw-
dopodobnie w czerwcu 1940 r. po-
wstało getto klimontowskie, w su-
mie przesiedlono do niego blisko 
tysiąc Żydów, razem z tutejszymi 
było ich ponad 4 tys. Najtragicz-
niejszy dzień w historii klimon-
towskich Żydów i samego mia-
sta nadszedł 29 października 1942 
roku. Niemcy ogłosili wcześniej, 
że tego dnia wszyscy Żydzi mają 
się zgromadzić na rynku. Sprowa-
dzono dodatkowo oddziały wojska 
i żandarmerii, by pilnowały ewa-
kuacji.

„Żydzi [...] ciągnęli ku Rynko-
wi. Żydówki z dziećmi przy pier-
si i starcy ledwo się poruszający, 
wszystko to gorączkowo się śpie-
szyło, choć wiadomo było po co – 
po śmierć”. Niemcy poprowadzi-
li wszystkich kolumnami z Kli-
montowa do Sandomierza. Część 
Żydów pozostawiono w getcie 
w Sandomierzu, część wywiezio-
no do obozu zagłady w Treblince. 

Tylko nieliczni Żydzi uciekli z get-
ta. Po blisko trzech i pół wiekach 
współżycia obydwu narodowości 
w Klimontowie pozostali już tyl-
ko sami Polacy. Powstawała nowa, 
komunistyczna Polska. 

Już u schyłku wojny Klimon-
tów i okolice doznały opłakanych 
skutków nowych rządów. „Ka-
rząca ręka sprawiedliwości lu-
dowej” dosięgła wielu członków 
akowskiego podziemia zbrojne-
go. Z Górek Klimontowskich wy-
jechali Karscy, zniknęli też z inni 
okoliczni ziemianie. Pepeerowcy 
rozdali chłopom majątki byłych 
właścicieli. Przez wiele lat powo-
jennych klimontowianie żyli pod 
komunistycznym terrorem. Latem 
1946 r. utworzono liceum ogólno-

kształcące w budynkach klaszto-
ru podominikańskiego. Powstało 
ono z inicjatywy Stanisława Wal-
czyny – nauczyciela tajnych kom-
pletów z czasów wojny – który zo-
stał pierwszym dyrektorem szko-
ły. W roku 1966, za nowego już 
dyrektora liceum, nadano szkole 
imię Brunona Jasieńskiego i wmu-
rowano tablicę z napisem: „W 65 
rocznicę urodzin pisarza tablicę 
funduje społeczeństwo Klimonto-
wa, Ziemi Sandomierskiej i Kie-
leckiej”. Pomysłodawcy brali za-
pewne pod uwagę to, iż w począt-
kach II Rzeczypospolitej był poetą 
awangardowym i komunistycz-
nym, nie wiedzieli jednakże lub 
nie chcieli wiedzieć, że później za-
mieszkał on w Rosji, wyrzekł się 
obywatelstwa polskiego i pisał już 
tylko po rosyjsku. Zmarł lub zo-
stał zamęczony w łagrze w okre-
sie „czystek” stalinowskich przed 
II wojną światową.

Lata siedemdziesiąte i osiem-
dziesiąte przyniosły przestrzen-
ny rozwój miasteczka, powstało 
wiele nowych domów szczegól-
nie przy ulicach Sandomierskiej, 

Ossolińskiej i dr Zysmana. Wznie-
siono także budowle użyteczności 
publicznej: ośrodek zdrowia, szko-
łę zawodową i podstawową. Licz-
ba ludności jednakże nie wzra-
stała, gdyż młodzież nie widząc 
tu dla siebie perspektyw, opusz-
czała rodzinne strony. Lata dzie-
więćdziesiąte przyniosły szyb-
ki wzrost sieci sklepów i punk-
tów usługowych, ale znikły zupeł-
nie zakłady rzemieślnicze. Miesz-
kańcy i Urząd Gminy więcej dba-
łości zaczęli poświęcać samemu 
miasteczku. W czerwcu 1997 roku 
powstaje Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych przy ul. Brunona Ja-

sieńskiego, gdzie przeniesiono 
szkołę zawodową. W latach dzie-
więćdziesiątych powstaje również 
Gimnazjum, któremu w później-
szych latach nadano imię Papie-
ża Jana Pawła II. W trosce o śro-
dowisko i ekologię budowano ka-
nalizację i oczyszczalnię ścieków, 
wodociągi i gazociągi, składowi-
sko odpadów. Rozwinęły się usłu-
gi telekomunikacyjne. Abonentów 
obsługuje nowoczesna centrala cy-
frowa w Klimontowie (o pojem-
ności 1 200 NN i zajętości 1 013 
– stan na 31.06.1999 r). W dolinie 
Koprzywianki – w Szymanowi-
cach – rozpoczęto budowę zbior-
nika retencyjnego, którą ukończo-
no w 2003 roku. Zalew w Szyma-
nowicach ma charakter zbiornika 
zamkniętego, można na nim węd-
kować na określonych warunkach. 

W 2007 r. z inicjatywy Wójta 
Gminy Ryszarda Bienia rekulty-

wowano i udostępniono turystom 
kąpielisko przy zalewie w Szy-
manowicach o pow. 1,45 ha. Nale-
ży podkreślić, że zbiornik ten jest 
niezwykle malowniczo położo-

ny i przepięknie wkomponowany 
w krajobraz doliny, w której pły-
nie rzeka Koprzywianka. Od stro-
ny wschodniej jest oparty linią 
brzegową o las, zaś strona zachod-

nia zamknięta wysokim wałem od 
strony wody zabezpieczonym pły-
tą betonową.

W Klimontowie organizowane 
są różnego rodzaju imprezy kultu-
ralne, o charakterze lokalnym, po-
nadlokalnym, jak również ogól-
nopolskim, takie chociażby jak: 
Klimontowska Majówka, obcho-
dy rocznicy bitwy pod Konarami, 
pikniki rodzinne organizowane 
z okazji „Dnia Dziecka”, rozgryw-
ki (zasięg – 4 powiaty) o Między-
zakładowy Puchar w Piłce Noż-
nej pod hasłem „Ofiaruj Dzieciom 
Wakacje”, cykl imprez w czasie 
wakacji organizowany w ramach 
nieobozowej akcji letniej, Bru-
nonalia, Jarmark na św. Jacka – 
trwający zawsze od 15 do 17 sierp-
nia,  impreza Pożegnanie Wakacji, 
obchody Święta Niepodległości 

– uroczystości patriotyczne przy 
cmentarzu legionistów w Górach 
Pęchowskich.

Klimontów posiada kilka bar-
dzo cennych zabytków, które przy-
ciągają turystów. Są nimi w pierw-
szej kolejności: kościół św. Jacka 
z lat 1617-1620, klasztor z lat 1620-
-1623, barokowa kolegiata z lat 
1643-1650, synagoga z 1851 roku, 
kapliczka św. Józefa i pomnik Po-
wstańców 1863 roku.

W 2004 roku Klimontów ob-
chodził 400-lecie nadania praw 
miejskich. Dziś miejscowość 
utrzymuje się głównie z rolnic-
twa i handlu. Spośród wielu pod-
miotów gospodarczych działa-
jących na terenie gminy, najlicz-
niej reprezentowane są te związa-
ne z handlem (153 placówki) oraz 
usługami (136 podmiotów). Do 
większych zakładów przemysło-
wych (z około 20) należą: Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„KLIM-GAZ”, Przedsiębiorstwo 
Usługowo–Produkcyjno–Handlo-
we „OMIKRON” sp. z o.o. oraz 
Stacja Paliw.

DANUTA POTOCKA

Historia Klimontowa została za-
czerpnięta z książki „Klimontów mia-
sto prywatne rodu Ossolińskich 1240-
-1990” autorstwa E. Niebelskiego.

Brama powitalna dla Prezydenta Mościckiego (8.IX.1929 r.)
I DZISIAJ

Rynek w Klimontowie – fotografia powojenna.

Kościół w Olbierzowicach.

Klasztor i kościól podominikański w Klimontowie.

Kąpielisko przy zalewie w Szymanowicach.

Panorama Klimontowa.
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Na ogół lubimy patrzeć na gwiazdy. Zachwyca-
ją nas one swoją tajemniczością. Dostrzegane 
z ziemi jawią się jako małe iskierki, lecz ich rze-

czywiste wielkości przerastają naszą wyobraźnię. Gwiaz-
dy są dla astronomów przedmiotem naukowych obserwa-
cji; dla zakochanych – wymarzoną, romantyczną scenerią; 
dla artystów – źródłem inspiracji twórczej; dla filozofów – 
punktem wyjścia do metafizycznych rozważań…

Badając historię ludów starożytnych można łatwo zauwa-
żyć, że zainteresowania minionych kultur skoncentrowane 
były wokół zjawisk astralnych. Ciała niebieskie we wszyst-
kich prawie religiach pogańskich miały znaczenie symbo-
liczne. Wierzono, że mają one olbrzymi wpływ na życie czło-
wieka. Na ich podstawie przepowiadano ludzkie losy lub nie-
zwykle ważne wydarzenia, które miały nastąpić w przyszło-
ści. W starożytnej Persji astrologią zajmowali się kapłani, 
zwani magami. Znali oni pisma, poświęcali się sprawom kul-
tu i uchodzili za najwyższe autorytety w sprawach wyjaśnia-
nia różnych zjawisk związanych z ciałami niebieskimi.

Jak co roku, szóstego stycznia, przeżywaliśmy w Koście-
le Uroczystość Objawienia Pańskiego. Była ona wspomnie-
niem przybycia Mędrców ze Wschodu do nowo narodzo-
nego Jezusa. Tradycja ludowa chętnie nazywa ich królami 

(Święto Trzech Króli). Nie jest to jednak zgodne z prawdą, 
ponieważ w rzeczywistości byli oni magami. Przypisywanie 
Mędrcom godności królewskiej pochodzi zapewne z Psalmu 
72, w którym czytamy: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą 
dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę”.

Z Ewangelii św. Mateusza dowiadujemy się, że Mędrcy 
(magowie) podążali do Zbawiciela za gwiazdą, która: „szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się ura-
dowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzyw-
szy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mir-
rę” (Mt 2,9b-11). Przy analizie powyższego fragmentu nasu-
wają się pewne pytania. Dlaczego dzisiaj powszechnie przyj-
mujemy, że było trzech Mędrców, nazywając ich nawet po 
imieniu (Kasper, Melchior, Baltazar), skoro Ewangelia tego 
nie podaje? Co to była za gwiazda, która ich przyprowadzi-
ła do Dzieciątka? Odpowiadając na te pytania należy zwró-
cić uwagę na tradycję chrześcijańską. O liczbie trzech mówił 
zmarły ok. 251 r. Orygenes. Najprawdopodobniej liczba ta 
została ustalona na podstawie darów, jakie przynieśli ze sobą 
przybysze ze Wschodu. Dary te mają symboliczne znacze-
nie. Mędrcy ofiarowali Dziecięciu złoto jako Królowi, kadzi-

dło jako Bogu, a mirrę jako Człowiekowi przeznaczonemu 
do męczeńskiej śmierci. Imiona Mędrców pojawiły się w XI 
w. Przygotowując niniejszy artykuł, sięgnąłem m.in. po pi-
sma apokryficzne. W nich wielokrotnie wymieniane są imio-
na tych, którzy przybyli do Jezusa, aby oddać Mu pokłon.

Ciekawe jest również zagadnienie betlejemskiej gwiaz-
dy. Czy była to rzeczywiście jedna z miliardów gwiazd, któ-
rej światło dotarło na ziemię w świętą noc narodzenia Zba-
wiciela? Czy może było to pojawienie się komety lub jakieś 
inne zjawisko astronomiczne? Nikt z wiarygodnych auto-
rów nie odnotował w tym czasie pojawienia się jakiejś no-
wej gwiazdy. Zatem tę hipotezę należałoby odrzucić. A je-
śli chodzi o komety? Kometa Halleya pojawiła się wpraw-
dzie na niebie, ale było to w roku dwunastym, a nie szóstym 
przed Chrystusem, który należy przyjąć za rok Jego naro-
dzenia (pisałem o tym w poprzednim artykule). Pojawiły się 
też inne komety w roku trzecim i czwartym, które były od-
notowane w starych chińskich kronikach, ale nie były one 
zauważone na Zachodzie. W XVII w. astronom, fizyk i ma-
tematyk Jan Kepler sugerował, że tym fenomenem astrono-
micznym, który prowadził Mędrców, mogła być koniunkcja 
Jowisza i Saturna na tle konstelacji Ryb. Koniunkcja jest to 
obserwowane z Ziemi ustawienie w jednej linii planet krą-

żących wokół Słońca. Kepler obliczył, że zjawisko to miało 
miejsce w szóstym roku przed Chrystusem (!). Należy jesz-
cze dodać, że użyte w Piśmie św. słowo „aster” czyli „cia-
ło niebieskie” może w swoim greckim znaczeniu być rozu-
miane nie tylko jako gwiazda, ale także jako zjawisko astro-
nomiczne. Czy zatem przypuszczenie Keplera może stać się 
rozwiązaniem tajemnicy betlejemskiej gwiazdy?

Myślę, że wszelkiego rodzaju próby naukowego tłu-
maczenia  ukazania się betlejemskiej gwiazdy są darem-
ne. Gdyby nawet stwierdzono, ze stuprocentową pewnością, 
fakt jakiegoś niezwykłego zjawiska kosmicznego i gdy-
by dostrzeżono zbieżność daty pojawienia się go na nie-
bie z czasem narodzenia Jezusa Chrystusa, czy to nie zde-
terminowałoby w pewien sposób człowieka do wiary? Bóg 
przecież chce od nas wolnego wyboru. Zatem w człowie-
ku powinno się spełniać to, o czym ewangelista Mateusz 
mówi jako o działaniu gwiazdy. To każdy z nas decyduje 
czy pójść za Światłem, które rozbłysło światu w momen-
cie narodzenia się Zbawiciela ludzkości. Ono doprowadziło 
Mędrców ze Wschodu do celu ich wędrówki i Ono prowa-
dzi także nas po szlakach ziemskiego pielgrzymowania aż 
do kresu, kiedy objawi się nam w pełni Majestatu.

DON ADALBERTO

Helena Adamczak

MOJE MYŚLI WŚRÓD GWIAZD
Lubię wieczorem patrzeć na gwiazdy
wprost mnie do tego zmuszają,
bo kiedy tylko spojrzę do góry
to one do mnie mrugają.

I choć przeżyłam tyle wiosenek
zrozumieć tego nie mogę,
dlaczego Stwórca wśród tylu gwiazd
wymyślił jeszcze wóz.

I krzyż południa, który żeglarzom 
od świata początków świeci
i to jest prawda najprawdziwsza,
to nie są bajki dla dzieci.

I choć nogami stąpam po ziemi 
to moje myśli są wśród gwiazd
i wszystkie bardzo pragnę je
poznać,
choć nie znam jeszcze 
polskich miast.

Myślę i patrzę,
patrzę i myślę,
aż w końcu zrozumiałam,
że z pośród tych wszystkich gwiazd
jedną nareszcie rozpoznałam.

To matka Ziemia jest jeszcze gwiazdą
ona prześliczne szaty ma.
A kto ją kocha i w niej pracuje
wszystko mu z siebie da.

Jak inne gwiazdy świeci z oddali 
te moje myśli sprawdziły,
a po powrocie do mnie z kosmosu
tej informacji mi udzieliły.

A ludzkość kiedyś Wielkim Wozem
będzie wędrować w niebiańską dal,
po tamtej stronie patrzeć będziemy
jak lecą ku nam.

TAJEMNICA BETLEJEMSKIEJ GWIAZDY

Rozpieszczają, nie krzyczą 
ani nie strofują. Mają zawsze 
czas i wiele, wiele cierpliwości. 
Są pogotowiem ratunkowym, fir-
mą cateringową dowożącą domo-
we pierogi. Szyją sukienki dla la-
lek i strugają łódki z kory. Tylko 
oni to potrafią. Są po prostu nie-
zastąpieni!

Dzień Babci i Dziadka to obok 
Dnia Matki, Dnia Dziecka bar-
dzo ważne święto w społeczności 
uczniowskiej.

Babcia, Babunia, Babusia, 
Babciunia, Dziadzio, Dziadziuś, 
Dziadunio, Dziateczek – to słowa 
wnuków określających swoje bar-
dzo bliskie osoby, jakimi są Bab-
cie i Dziadkowie. Babcia to osto-
ja dobroci, spokoju, opiekuńczo-
ści, cierpliwości, wyrozumiało-
ści, jakiej często brakuje matce 
w stosunku do swojego dziecka. 
Zwykle Babcie są powiernikami 
największych tajemnic i sekre-
tów swoich wnuków. „Nawet gdy 
stłucze się szklanka… babcia po-
wie: Stłukło się, bo było szklane. 
Przynieś szczotkę! I już pozamia-
tane…”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie od kilku lat należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ra-
mach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną i Policją koordynatorzy 
Szkoły Promującej Zdrowie zorganizowali 17 stycznia zajęcia udzielania 
pierwszej pomocy. W tym dniu sala gimnastyczna wypełniła się po brze-
gi. Uczniowie klas 0–VI, podzieleni na cztery grupy ćwiczeniowe, wzięli 
udział w zajęciach „Ratujemy i uczymy ratować” w ramach programu 
edukacyjnego realizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Do realizacji programu fundacja przekazała szkole sprzęt do 
nauki udzielania pierwszej pomocy: fantomy, filmy DVD Czy potrafisz 
ratować życie, Doktor Kręciołek oraz materiały dla uczniów.

Przeprowadzenie zajęć było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu Naczelnika OSP Wiesława Kwietnia i Dzielnicowego Policji Bog-
dana Zarody. Uczniowie ćwiczyli umiejętność udzielania pierwszej po-
mocy pod fachowym okiem naczelnika i grupy strażaków. Dzieci, za-
równo z edukacji wczesnoszkolnej, jak i klas starszych bardzo chętnie 
uczestniczyły w zajęciach. Sprawnie opanowały podstawowe umiejętno-
ści ratowania życia.

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Pan Dzielnicowy  
przeprowadził pogadanki z każdą grupą ćwiczeniową na temat „Bez-
piecznego spędzania wolnego czasu”.

Tego dnia mieliśmy też zaszczyt gościć Wójta Gminy Klimontów 
Ryszarda Bienia, który w imieniu swoim i Gminnej Komisji do Spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazał uczniom naszej 
szkoły sprzęt sportowy. Pozwoli to na uatrakcyjnienie zajęć sportowych 
oraz zachęci uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dyrektor 
szkoły mgr Elżbieta Czajkowska w imieniu całej społeczności szkolnej 
podziękowała za przekazany sprzęt.

KOORDYNATORZY SZPZ: JOANNA HAMERSKA, EWA KĘDZIERSKA,
JADWIGA MICHALSKA, MAŁGORZATA ZARODA

WYJĄTKOWI, UKOCHANI 
BABUNIA I DZIADZIUŚ

Święto Babciom oraz Dziad-
kom urządzili uczniowie klasy Ia 
ze swoją wychowawczynią panią 
Grażyną Rębacz oraz uczniowie 
kasy IIb z wychowawczynią Justy-
ną Kargul.

Uczniowie obydwóch klas 
przedstawili program artystyczny, 
na który składały się wiersze i pio-
senki, przygotowali także dla swo-
ich gości własnoręcznie wykonane 
prezenty i skromny poczęstunek.

Święto Babci i Dziadka w na-
szej szkole obchodzone było bar-
dzo uroczyście w miłej, rodzin-
nej atmosferze. Wszystkim Bab-
ciom oraz Dziadkom z okazji ich 
święta życzymy dobrego zdrowia, 
radości z każdego dnia, zadowo-
lenia i dumy ze swoich wnuków 
oraz miłości, której powinni do-
świadczać od swoich dzieci.     

GRAŻYNA RĘBACZ

JUSTYNA KARGUL

PROMUJEMY ZDROWIE
„RATUJ¥C I UCZ¥C RATOWAÆ”
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Kazimierz Jeżewski – jeden z najwybitniejszych pol-
skich pedagogów, twórca Towarzystwa Gniazd Sierocych 
i Wiosek Kościuszkowskich, wielki orędownik rodzinnych 
form wychowania dzieci opuszczonych – rozegrał w 1920 
roku w Tursku Wielkim partię szachów z dr Jakubem 
Zysmanem. Dobrego doktora przynajmniej w Klimon-
towie i jego okolicach przedstawiać nie trzeba. To czło-
wiek powszechnie znany i szanowany jako doskonały le-
karz z powołania i społecznik z wyboru. Twórca banku 
spółdzielczego, kasy zapomogowo–pożyczkowej, anima-
tor wielu pożytecznych inicjatyw lokalnych. Ojciec awan-
gardowego poety Brunona Jasieńskiego i znakomitego le-
karza, profesora medycyny Jerzego Jasieńskiego.

Obaj panowie spotkali się przy szachownicy bezpo-
średnio po wizytacji Gniazda Sierocego w dobrach księ-
cia Macieja Radziwiłła. Było to wydzielone gospodarstwo 
rolne, w którym zamieszkiwała grupa kilkanaściorga sie-
rot wraz z opiekunami. Porównać je można do współcze-
snych nam dziś rodzinnych domów dziecka. Z tą jednak 
różnicą, że dzieci w Gniazdach musiały zapracować na 
swoje utrzymanie. Przydzielano im zajęcia odpowiednie 
do ich wieku i możliwości. Wychowanie poprzez prace 
było jednym z naczelnych haseł pedagogiki opiekuńczej 
Jeżewskiego. Warto tu nadmienić, że dr Zysman w spo-
sób szczególny interesował się losem dzieci osieroconych. 
Kilkakrotnie wspierał finansowo Gniazdo i społecznie 
jako lekarz opiekował się jego wychowankami. Przez pe-
wien okres pełnił nawet funkcje członka zarządu tej eks-
perymentalnej placówki.

Niestety nie zachował się do naszych czasów pełen 
zapis pojedynku tych obu tak ciekawych osobowości. 
Z konieczności musimy zadowolić się finałowym akor-
dem ich zmagań. Przyjrzyjmy się uważnie szachowemu 
diagramowi.

Przewaga materialna czarnych nie budzi żadnych wąt-
pliwości. Wieża kontra skoczek i dodatkowo pionek wię-
cej w centrum nie rokuje białym niczego dobrego. Na 
pierwszy rzut oka Jeżewski zmierza pewnym krokiem do 
zwycięstwa.

A jednak duch zatriumfował nad materią. Dr Zysman 
zdobył się na zaskakujące posunięcie. W trakcie jego wy-
konywania miał powiedzieć: „Panie Kazimierzu niech 
ten laufer symbolizuje szarże naszych  pod Somosierrą.”  
Gońcem zabił pionka na h7 i zaszachował króla. Zasko-
czenie przeciwnika było absolutne. 

Tak zwany w nomenklaturze królewskiej gry grecki 
podarunek okazał się śmiertelny. Dr Zysman niczym ge-

GRECKI PODARUNEK 
DR JAKUBA ZYSMANA

czyli słowo o tym jak ojciec Brunona Jasieńskiego grał w szachy z wielkim pedagogiem...

niusz  szachów jednym znakomitym posunięciem zakwe-
stionował cały dotychczasowy porządek rozgrywki i ze-
pchnął przeciwnika do rozpaczliwej defensywy.

Gc2 : h7+  Kg8 h8
(Kg8 : h7 Hd1 h5+,  Kh7 g8 We3 h3… z nie-
uchronnym matem)

Hd1 h5   Gf6 g5
(h7 h6 Gh7 : g6+, Kh8 g8 Hh5 h7 i mat. Po-
dobnie gdy h7 h5)

Hh5 : g5  Hb6 : b2  (Kontratak czarnych. Próba opano-
wania pierwszej linii z groźbą szybkiego mata.)
(Kh8 : h7 We3 h3+, Kh7 g8 Hg5 h5… z nie-
uchronnym matem)
(Może warto było zaryzykować Hb6:d4 - 
piękna ofiara hetmana! Gdy c3 : d4 to Wc7 
c1+   z nieuchronnym matem)

We3 h3   Hb2 a1+

Gh7 b1+   Kh1 g1

Wh3 h8+  I w tym momencie Jeżewski poddał partię.
(finał jest oczywisty Kg8 : h8  Hg5 h5+, Kh8 
Kg8 Hh5 h7 i mat)

Jeżewski zapisał krótki komentarz do tego pojedynku: 
„Dr Zysman zastosował motyw swojego ukochanego Ja-
nowskiego. Pokazywał mi jego fotografię z podpisem. Jest 
w niego zapatrzony jak w święty obrazek. To wielki fana-
tyk szachów. Mądry i dobry człowiek. To często nie idzie 
w parze. Przegrać z takim to żadna hańba.”

Czy istnieje skuteczna obrona przed błyskotliwym ata-
kiem dr Zysmana? 

Goniec zabija pionka na h7 szachując czarnego mo-
narchę. 

Jak grać dalej? Czy twórca Towarzystwa Gniazd Siero-
cych może liczyć w tej dramatycznej końcówce na remis? 

Na aktywnych czytelników czekają nagrody...
MIESZKO BANASIAK 

butonierka@poczta.onet.pl
Pełny tekst tego artykułu znajduje się na forum Towarzy-
stwa Przyjaciół Klimontowa  w dziale „Dziennikarstwo 
obywatelskie” – adres strony: www.tpk.fora.pl

Do naszej Szkoły Podstawo-
wej zawitał 11 grudnia 2007 r ks. 
Józef Baran – misjonarz. Przybył 
on do nas na zaproszenie s. Heleny 
Lato i Dyrektor Szkoły. Ks. Józef 
już od 30 lat pracuje na misjach 
w Rwandzie – państwie położo-
nym na kontynencie afrykańskim. 
Jest to bardzo trudna posługa, po-
nieważ kraj ten w 1994 r pogrą-
żył się w bratobójczej walce. Woj-
na pochłonęła wiele ofiar i zrujno-
wała gospodarkę kraju. Chociaż 
dziś zniknęły ślady wojny z ulic, 
to z ludzkich serc trudno usunąć 
pamięć doznanych krzywd. Trze-
ba wiele modlitwy za tych ludzi, 
aby potrafili wybaczyć sobie na-
wzajem i mogli wrócić do normal-
nego życia.

Dzieci z naszej szkoły spotka-
ły się z ks. Józefem na sali gimna-
stycznej. Spotkania były tak przy-
gotowane, że ksiądz na wstępie 
opowiadał uczniom o życiu ich ró-
wieśników w Rwandzie, a później 
dzieci mogły zadać pytania misjo-
narzowi. Ta część spotkania była 
bardzo dynamiczna, gdyż dzie-
ci miały mnóstwo pytań i często 
brakowało czasu, aby na wszyst-
kie odpowiedzieć. Uczniowie, 
jako podziękowanie, przygotowa-
li własnoręcznie zrobione laurki 
z życzeniami. Ta niespodzianka 
sprawiła ks. Józefowi wiele rado-
ści. Z tego spotkania wszyscy wy-
szli ubogaceni. Dzieci nie tylko 

Ostatnio w mediach wiele słyszy się o szokującym wzroście cen, ja-
kie zostały wprowadzone w tym roku za śmieci.

Stawka za zdeponowanie na składowisku odpadów wzrosła za 1 tonę 
aż o 500% – z 15,75 zł do 75 zł. Wiąże się to ze zmianą dotychczas 
funkcjonujących systemów gospodarowania odpadami – również w na-
szej gminie – i ma wymusić na nas wszystkich obowiązek maksymalne-
go ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko. Realizacja 
tego jest możliwa poprzez respektowanie zakazu sypania do pojemników 
popiołów, gruzu, ziemi, jak również odpadów roślinnych – tzn. trawy, li-
ści czy zgrabków nadających się do kompostowania.

Powinniśmy również bardzo rzetelnie przeprowadzać bezpośrednio 
w swoich gospodarstwach domowych segregację surowców wtórnych, 
takich jak: tworzywa sztuczne, makulatura, szkło gospodarcze (butelki 
czy słoiki) oraz metale – rozdzielając je do worków foliowych, które będą 
bezpłatnie odbierane.

Ustawa z 13 IX 96 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
jak również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Klimontów z dnia 22 II 2006 r. (jako akt prawa miejscowego) bardzo 
wyraźnie określają, jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości – nie 
tylko w zakresie utrzymania porządku.

Nikt nas z tych obowiązków nie zwolni, a wręcz przeciwnie – jest 
to nasz własny problem, z którego trzeba będzie się rozliczyć zarówno 
przed władzą lokalną, jak również i UE.

Stawka obowiązująca za opróżnianie pojemnika 110 litrowego na te-
renie Klimontowa nie zmieniana była od kilku lat i obecnie absolutnie 
nie pokrywa rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminę na re-
alizację tej działalności, bo tylko w 2006 r. Urząd Gminy na utrzyma-
nie Składowiska Odpadów Komunalnych przeznaczył 190 000 zł, w roku 
2007 było to już 202 194 zł, a przewidywane koszty utrzymania składo-
wiska w roku 2008 to 295 231 zł.

Nierzetelne płatności tak symbolicznych stawek za śmieci, jakie mia-
ły miejsce w naszych wioskach, wymusiły na władzach gminy odchodze-
nie od obecnego systemu korzystania z dużych zbiorowych kontenerów 
i przejście na indywidualne zawieranie umów oraz wyposażanie każde-
go gospodarstwa w pojemnik 110 litrowy na odpady.

W myśl ustawy każdy obywatel jest producentem śmieci, dlatego każ-
dy musi się nimi zająć, jak również zapłacić za ich zagospodarowanie.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KLIMONTOWIE

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Klimontowianka” 

w Klimontowie składa podziękowania Zarządowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Klimontowie za udostępnienie sali w celu or-
ganizowania Sylwestra za symboliczną opłatą tysiąca złotych.

Z życzeniami Szczęśliwego Nowego Roku 
Prezes Zarządu LKS „Klimontowianka” Artur Ferens

poszerzyły swoją wiedzę o Rwan-
dzie, ale także poznały sposo-
by i możliwości pomocy misjo-
narzom w głoszeniu Ewangelii 
w odległych krajach. Spotkanie 
to ożywiło również działalność 
Kółek Misyjnych w naszej szkole 
i dało początek akcji Kolędników 
Misyjnych na rzecz dzieci z Peru. 
Siostra Helena ze swoimi grupa-
mi odwiedzała w oktawie Boże-
go Narodzenia mieszkańców Kli-
montowa. Dzieci przedstawiały 
krótką inscenizację o przyjściu 
Zbawiciela na świat oraz mówi-
ły o trudnej sytuacji małych Pe-
ruwiańczyków. Była to dla nich 
przyjemność, ale i ciężka praca. 
Po świątecznej przerwie i powro-
cie do szkoły odbyło się misyjne 
kolędowanie. Kilka grup w czasie 
lekcji odwiedziło klasy, bibliotekę 
i gabinety Pań Dyrektorek. Dzie-
ci i nauczyciele hojnie włączyli się 
do akcji pomocy Peru. Cała ak-
cja miała swój finał 6 stycznia na 
Mszy świętej o godzinie 1030, pod-

Z MISJ¥ W KLIMONTOWIE
czas której dzieci ofiarowały swój 
trud, modlitwy i zebrane pienią-
dze, do których ks. Proboszcz do-
łączył zebraną w czasie tej Mszy 
św. tacę. Dzięki temu mogliśmy 
wysłać 2 300 zł na rzecz potrze-
bujących Peruwiańczyków. Był to 
też dzień przyjęcia dzieci do Kół 
Misyjnych oraz rozdania pięcio-
kolorowych krzyży przez „czar-
noskórego biskupa”, który o dzi-
wo był bardzo podobny do nasze-
go księdza proboszcza… Chyba 
każdy uczestnik tej Eucharystii 
odniósł wrażenie, że piękną jest 
rzeczą pomagać innym, bo prze-
cież więcej jest radości w dawaniu 
a niżeli w braniu.

Cieszy fakt, że mamy dzieci 
gotowe do poświęceń i ofiarnych 
parafian, którzy nie zamykają się 
na potrzeby innych. Chcemy, aby 
w naszej szkole oprócz potrzebnej 
wiedzy dzieci uczyły się wrażli-
wości i miłości do drugiego czło-
wieka.

OPR. S. RENATA CSNJ

„ŚMIECIOWY” 
PROBLEM
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CEL DZIAŁANIA: 
Udzielana pomoc finansowa 

ma ułatwić tworzenie i funkcjono-
wanie grup producentów rolnych, 
powstających w celu: dostosowa-
nia produkcji do wymogów ryn-
kowych, wspólnego wprowadzania 
przez członków grupy towarów do 
obrotu, w tym przygotowania do 
sprzedaży i dostaw do odbiorców 
hurtowych oraz ustalania wspól-
nych zasad informowania o pro-
dukcji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wysokości zbiorów i do-
stępności produktów.

BENEFICJENT:
O pomoc mogą ubiegać się gru-

py producentów rolnych: które zo-
stały  formalnie wpisane do reje-
stru przeprowadzonego przez mar-
szałka właściwego dla siedziby 
grupy  od 1 stycznia 2007 r. do 31 
grudnia 2013 r., na podstawie usta-
wy z 15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw 
(Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. 
zm.), utworzone w następujących 
sektorach: 
• konie żywe, mięso końskie; 
• żywiec wołowy, mięso wołowe; 
• świnie żywe, prosięta, warchla-

ki, mięso wieprzowe; 
• owce i kozy żywe, mięso baranie 

i kozie; 
• drób żywy, mięso i jadalne po-

droby drobiowe; 
• króliki żywe, mięso i jadalne po-

droby królicze; 
• nutrie żywe, mięso i jadalne i po-

droby nutriowe, skóry surowe; 
• szynszyle żywe, skóry surowe; 
• lisy pospolite i polarne, norki, 

GRUPY 
PRODUCENTÓW ROLNYCH

Ignacy Tokarski urodził się 18 stycznia 1899 r. w Wy-
sokach Dużych, parafia Szczeglice, w rodzinie chłopskiej.

Do wybuchu I wojny światowej uczęszczał i ukończył 
4 klasy Szkoły Powszechnej w Szczeglicach. Mając 16 lat 
jako ochotnik wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego, do 
pułku ułanów pod dowództwem Władysława Beliny-Praż-
mowskiego. Ukończył Szkołę Podchorążych w Przasnyszu. 
W okresie I wojny światowej brał czynny udział w walkach 
o niepodległość. Maszerujący legioniści tak wtedy śpiewa-
li: ,,Na przedzie Belina jedzie”, a dowodzonych przez niego 
ułanów nazywano ,,beliniakami”. Pan Ignacy wraz z ułana-
mi Beliny-Prażmowskiego brał udział w walkach pod Ko-
narami w 1915 r. Potem w latach 1918-1921 brał aktywny 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W marcu 1919 r. zo-
stał powołany do Wojska Polskiego. Został ułanem w 9 puł-
ku ułanów, z którym wyjechał pod Przemyśl na front ukra-
iński, skąd został przerzucony na front bolszewicki. W cza-
sie walk z kawalerią Budionnego dostał się do niewoli bol-
szewickiej. Niewolę przeżył w warunkach skrajnie ekstre-
malnych, dalekich nawet od ludzkiej wyobraźni. Bolsze-
wicy skazali go na śmierć, ale jednak udało mu się uciec 
i dotrzeć do macierzystego pułku. W maju 1920 r. w czasie 
szarży wraz z kilkoma ułanami wpadł na bolszewicką kom-
panię, którą roznieśli szablami zabijając kilkunastu bolsze-
wików, a resztę zmuszając do panicznej ucieczki.

Po zakończeniu działań wojennych powrócił w rodzinne 
strony .W lutym 1922 r. ożenił się z Zofią Karwacką – pan-
ną z Miłoszowic, która po ślubie pozostała w domu rodzin-
nym w Miłoszowicach, natomiast niedawny bohaterski ułan 

Ignacy wyjeżdża do Skarżyska-Kamiennej, gdzie podejmu-
je pracę w Zakładach Metalowych ,,MESKO”. Do domu ro-
dzinnego w Miłoszowicach powrócił dopiero w 1928 r. Po-
dejmuje pracę w parafii rzymsko-katolickiej w Kiełczy-
nie w charakterze kościelnego i grabarza. Warto tu wspo-
mnieć, że w tym czasie proboszczem parafii w Kiełczynie 
był ks. Józef Witkowski, kapelan 2 pułku piechoty legio-
nów. W okresie międzywojennym wybudował kamienną 
dzwonnicę, która stanowi uzupełnienie kompleksu sakral-
nego. Kiełczyński proboszcz zginął w pierwszych dniach 
września 1939 r. podczas niemieckiego bombardowania 
dworca kolejowego PKP w Sandomierzu-Nadbrzeziu i zo-
stał pochowany na cmentarzu w Kiełczynie.

Ignacy Tokarski wraz z rodziną przeniósł się w 1941 r. 
do Ułanowic, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne 
i dorabiał w miejscowym dworze Chajęckich.

W czasie II wojny światowej brał czynny udział w szere-
gach Batalionów Chłopskich, służąc młodym partyzantom 
radą, pomocą i bogatą wiedzą wojskową.

W Polsce Ludowej za swą działalność legionową i par-
tyzancką był poszukiwany i prześladowany przez lokalne 
władze komunistyczne i UB. Szczególnie był prześladowa-
ny za zatajenie swojego udziału w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Miał pięcioro dzieci: dwie córki i trzech synów.

Ten gorący patriota i wspaniały człowiek o ogromnej 
wiedzy życiowej do ostatnich chwil swego długiego i praco-
witego życia mieszkał wraz z najbliższą rodziną w Ułano-
wicach pod nr 42, gdzie zmarł dnia 27 maja 1992 r. i został 
pochowany na cmentarzu w Olbierzowicach.

PRO 
MEMORIA WSPOMNIENIE

SKŁADNIKI:
• 50 dkg mąki
• 6 żółtek
• 2 całe jaja
• kieliszek araku lub wódki
• 6 dkg cukru
• 1/2 l mleka
• 3 dkg masła
• 3 łyżki gęstej śmietany
• 85 dkg smalcu do smażenia
• 20 dkg cukru pudru oraz cu-

kier waniliowy - do posypa-
nia faworków

WYKONANIE:
Zagnieść ciasto ze wszyst-

kich składników. Następnie bić 
zagniecione ciasto tłuczkiem 
około pół godziny. Rozwałko-
wać ciasto, pociąć na podłuż-
ne prostokąty. W każdym pro-
stokącie nacinać jeden lub dwa 
otworki i przeplatać. Ciasto po-
winno się trzymać pod przy-
kryciem, żeby się szybko nie 
zeschło. Smażyć na smalcu. 

TERESA G.

FAWORKI
KARNAWAŁOWE

W uznaniu zasług Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Dekretem z dnia 24 stycznia 1991 r. mianował „obywatela 
plutonowego Ignacego Tokarskiego, syna Jana” na stopień 
podporucznika z dniem 28 lutego 1991 r. Jednocześnie po-
stanowieniem z dnia 31 stycznia 1991 r., podpisanym także 
przez Lecha Wałęsę, został odznaczony Krzyżem za udział 
w wojnie 1918-1921.

Żałować należy, że tak późno zasługi Pana Ignacego zo-
stały dostrzeżone i oficjalnie nagrodzone. Publikacja po-
wyższego wspomnienia była możliwa jedynie dzięki udo-
stępnieniu i przekazaniu informacji przez Pana Wacława 
Zwierzyka i jego syna Adama z Ułanowic.

OPR. MCH

tchórze, jenoty żywe, skóry su-
rowe; 

• jaja ptasie; 
• mleko krowie, owcze lub kozie; 
• miód naturalny i inne produkty 

pszczelarskie; 
• kwiaty świeże – cięte i donicz-

kowe;
• ziemniaki; 
• ziarno zbóż; 
• nasiona roślin oleistych; 
• ziarno zbóż i nasiona roślin 

oleistych; 
• rośliny przeznaczone do produk-

cji zielarskiej i farmaceutycznej; 
• ozdobne rośliny ogrodnicze, 

szkółkarstwo roślin – sadowni-
czych i ozdobnych; 

• buraki cukrowe; 
• len i konopie uprawiane na 

włókno;
• szyszki chmielowe; 
• liście tytoniu suszone; 
• materiał siewny i sadzeniaki; 
• produkty roślinne do wykorzy-

stania technicznego lub pozyski-
wania energii; 

• produkty rolnictwa ekologicz-
nego; 

• produkty regionalne, 
• ślimaki, 
• daniele, jelenie i mięso z tych 

zwierząt. 
Opis procedury uznawalności 

grup producentów rolnych
Grupy producentów rolnych 

działają na podstawie przepi-
sów ustawy z 15 września 2000 r. 
o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 
z późn. zm.). Ustawa określa, że 
członkami grupy mogą być osoby 

fizyczne, jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości praw-
nej oraz osoby prawne prowadzą-
ce gospodarstwo rolne w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym 
lub prowadzące działalność rol-
niczą w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej.

Ponadto grupy producentów 
rolnych prowadzą działalność go-
spodarczą jako przedsiębiorcy ma-
jący  osobowość prawną zostają 
wpisane na ich wniosek do rejestru 
przeprowadzonego przez marszał-
ka województwa właściwego dla 
siedziby grupy pod warunkiem że:
• zostały utworzone przez produ-

centów jednego produktu rolnego 
lub grupy produktów; 

• działają na podstawie statutu lub 
umowy (aktu założycielskiego); 

• składają się z członków, udzia-
łowców lub akcjonariuszy (żaden 
z nich nie może posiadać wię-
cej niż 20% głosów na walnym 
zgromadzeniu lub zgromadzeniu 
wspólników); 

• przychody ze sprzedaży produk-
tów lub grup produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach 
członków grupy stanowią więcej 
niż połowę przychodów grupy ze 
sprzedaży produktów lub grup 
produktów, dla których grupa zo-
stała utworzona; 

• określą obowiązujące członków 
grupy zasady, dotyczące jakości 
i ilości dostarczanych grupie pro-
duktów lub grup produktów oraz 
sposoby przygotowania produk-
tów do sprzedaży ujęte w formie 
aktu założycielskiego. 

O PANU IGNACYM

CIĄG DALSZY NA STR. 7

„Ludzie żyją tak długo, jak długo żyje pamięć o Nich”

OCALMY PAMIĄTKI I DZIEŁA NASZYCH PRZODKÓW
DLA WSPÓŁCZESNYCH

Ksiądz Wawrzyniec Kukliński w swojej książce Miasto prywatne 
Klimontów i jego kościoły (Sandomierz 1911) wspomina, że około 
roku 1910 zakupiono z funduszy miejskich narzędzia pożarniczo-ra-
tunkowe dla „komendy straży ogniowej” oraz wystawiono drewnia-
ną szopę na ich przechowywanie. Komenda straży już wówczas mia-
ła swojego naczelnika.

Rok 1912, w którym po raz pierwszy użyto nazwy „Straż Pożar-
na Ochotnicza w Klimontowie”, uznany został za rok jej utworzenia. 
Wśród nazwisk związanych z początkami straży w Klimontowie poja-
wiają się znane wszystkim nazwiska lekarzy: Jakuba Zysmana i Wa-
lentego Ihnatowicza oraz okolicznych właścicieli ziemskich: Włodzi-
mierza Karskiego, Stefana Chajęckiego, Mariana Kilarskiego i Anieli 
Romanowiczowej. W zarządzie straży, na czele którego stał jej pierw-
szy prezes Wincenty Rokwisz, pracowali wówczas: Stanisław Szeląg, 
Piotr Lasota, Franciszek Zaroda i Mieczysław Gadulski.

Już niedługo, bo w 2012 roku, będziemy obchodzić setną rocz-
nicę utworzenia Ochotniczej Straż Pożarnej w Klimontowie. Mamy 
więc niewiele czasu, aby właściwie przygotować się do tej roczni-
cy. Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy mogą nam pomóc 
w przygotowaniach tego jubileuszu: poszukujemy wszelkich pamią-
tek, zdjęć, zapisów bądź innych śladów działalności i osiągnięć na-
szych Szanownych Poprzedników. Często są one starannie przecho-
wywane w domowych i rodzinnych archiwach, ale być może zdarza 
się i tak, iż są niedocenione i zapomniane. Upływający czas, zmien-
ne koleje losu i życia rozproszyły wiele z nich po Polsce, a może na-
wet po świecie.

Apelujemy do wszystkich, którzy byli i są związani z Klimonto-
wem lub jego okolicami, by zechcieli poświęcić chwilę czasu i przej-
rzeli posiadane pamiątki, wśród których są być może także dotyczą-
ce lokalnego pożarnictwa. Mogą one mieć dla Państwa wartość sen-
tymentalną, ale dla historii ochotniczego ruchu strażackiego będą 
bezcenne. Zadbajmy o pamięć o naszych przodkach, ocalmy pamiąt-
ki po nich i ich dziele dla współczesnych.

Obecny zarząd Ochotniczej Staży Pożarnej w Klimontowie, które-
go mam zaszczyt być prezesem, dołoży wszelkich starań, by zostały 
one właściwie wyeksponowanie i pokazane nie tylko społeczności lo-
kalnej, ale wszystkim zainteresowanym. Oczywiście, jeżeli Państwo 
postanowią zachować je nadal w swoim posiadaniu, to niezwłocznie 
po skopiowaniu lub opisaniu zwrócimy je właścicielom.

Prosimy wszystkich, którzy zechcą nam pomóc w tej sprawie 
o kontakt: Mirosław Kwapiński, ul.Krakowska 10, 27-640 Klimontów, 
tel. 015 866 1336, mailto: straz.klimontow@wp.pl

Z wyrazami szacunku i strażackim pozdrowieniem
MIROSŁAW KWAPIŃSKI 

PREZES ZARZĄDU OSP W KLIMONTOWIE

KULINARIA
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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.ugm.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. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na ad-
res mailowy: d.potocka@klimontow.ugm.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

P O R A D N I K    R O L N I C Z Y

Akt założycielski grupy 
oprócz wymagań określonych 
w odrębnych przepisach powi-
nien zawierać w szczególności:
• zasady przyjmowania do gru-

py nowych członków oraz wy-
stępowania członków z grupy, 
przy czym minimalny okres 
członkostwa, który liczy się 
od dnia wydania decyzji przez 
marszałka województwa, nie 
może być krótszy niż trzy lata 
działalności grupy, a informacja 
o zamiarze wystąpienia z grupy 
powinna być złożona na piśmie 
co najmniej 12 miesięcy przed 
końcem danego roku działal-
ności grupy (obowiązek ten nie 
dotyczy członków grupy, którzy 
otrzymali postanowienie o speł-
nieniu warunków w ramach 
programu rent strukturalnych), 

• zasady zbywania akcji lub 
udziałów w spółce akcyjnej lub 
spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością, 

• wymóg przynależności tylko do 
jednej grupy w zakresie danego 
produktu lub grupy produktów, 

• wymóg sprzedaży przez człon-
ków grupy całości produktów 
lub grupy produktów za pośred-
nictwem grupy oraz odstępstwa 
od tej zasady, 

• zasady dostarczania przez 
członków grupy informacji do-
tyczącej wielkości sprzedaży 
i cen uzyskiwanych za produk-
ty, z uwagi na które grupa zo-
stała utworzona, a są sprzeda-
wane poza grupą, 

• zasady tworzenia i wykorzysty-
wania funduszu specjalnego, 
jeżeli będzie on utworzony, 

• sankcje wobec członka grupy, 
który nie wypełnia nałożonych 
na niego obowiązków, 

oraz postanowienia dotyczące 
w szczególności:
• zaopatrzenia członków grupy 

w środki do produkcji, 
• zasad wspólnego użytkowania 

sprzętu rolniczego, 
• promocji produktów lub grupy 

produktów wprowadzonych do 
obrotu, 

• przechowywania, konfekcjono-
wania i standaryzacji produk-
tów lub grupy produktów. 

Grupy producentów rol-
nych mogą prowadzić działalność 
w oparciu o formę prawną spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, spółdzielni, zrzeszenia lub sto-
warzyszenia. Istniejące spółdzielnie 
prowadzą wielokierunkową dzia-
łalność zrzeszając wielu członków, 
wśród których są także osoby nie 
będące producentami, co często bez 
długotrwałych i kosztownych zmian 
uniemożliwia przekształcenie spół-
dzielni w grupę. Ostatnie zmiany 
w ustawie z 15 września 2000 r. 
o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, 
poz. 983 z późn. zm.) umożliwia-
ją prowadzenie przez spółdziel-
nię działalności jako grupa pro-
ducentów rolnych, jeśli:

• w jej skład wchodzi co najmniej 
5 producentów jednego produk-
tu lub grupy produktów, którzy 
spełniają wymagania określone 
dla członków tworzących gru-
pę producentów rolnych (art. 2 
ww. ustawy), 

• jej przedmiot działalności jest 
zgodny z celami dla których 
mogą być tworzone grupy pro-
ducentów rolnych (określonymi 
w art. 2 ww. ustawy), 

• działa na podstawie aktu zało-
życielskiego, który w stosunku 
do członków grupy wskazanych 
w pkt 1 spełnia wymagania po-
dane poniżej (określone w art. 4 
ww. ustawy), 

• jej przychody ze sprzedaży pro-
duktów lub grup produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach 
członków grupy wskazanych 
w pkt 1 stanowią więcej niż po-
łowę przychodów spółdzielni ze 
sprzedaży tych produktów lub 
grup tych produktów, 

• określi, obowiązujące człon-
ków grupy wskazanych w pkt 1, 
zasady produkcji produktów 
lub grup produktów, w tym do-
tyczące ich jakości i ilości, oraz 
sposoby przygotowania ich do 
sprzedaży. 

Przyjęte rozwiązania umoż-
liwiają członkom spółdzielni do-
skonalić swoją działalność przy 
wykorzystaniu posiadanego już 
potencjału ludzkiego i inwesty-
cyjnego w ramach grupy produ-
centów wyodrębnionej ze wzglę-
du na dany produkt lub grupę 
produktów.

Biorąc pod uwagę istotę orga-
nizowania się producentów rol-
nych w grupy, którą jest pomoc-
niczy charakter działalności pro-
wadzonej przez taką grupę wo-
bec jej członków, również za-
kres obowiązków podatkowych 
grup powinien być analogiczny 
jak zakres obowiązków podat-
kowych rolników. Tym samym 
wprowadzono zmiany w ww. 
ustawie w zakresie stałe zwol-
nienia z podatku od nierucho-
mości od budynków i budowli 
zajętych przez grupę producen-
tów rolnych wpisaną do rejestru 
grup, wykorzystywanych wy-
łącznie na prowadzenie działal-
ności w zakresie sprzedaży pro-
duktów lub grup produktów wy-
tworzonych w gospodarstwach 
członków grupy, a także zaopa-
trzenia członków grupy w środ-
ki do produkcji, przechowywa-
nia, konfekcjonowania i standa-
ryzacji produktów lub grupy pro-
duktów zgodnie z jej aktem zało-
życielskim.

Ponadto grupy producen-
tów rolnych uzyskały zwolnienie 
z podatku od dochodów pocho-
dzących ze sprzedaży produktów 
lub grup produktów, dla których 
grupa została utworzona, wypro-
dukowanych w gospodarstwach 
jej członków – w części wydatko-
wanej na rzecz członków tej gru-
py w roku podatkowym lub roku 
po nim następującym, w zakresie 

zakupu środków produkcji prze-
kazanych członkom grupy pro-
ducentów rolnych oraz szkole-
nia członków grupy producen-
tów rolnych.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

 Pomoc realizowana jest 
w formie rocznych płatności 
w okresie pierwszych pięciu lat 
od dnia wpisu grupy do rejestru 
grup producentów rolnych, pro-
wadzonego przez właściwego ze 
względu na siedzibę marszałka 
województwa.

Stanowi ona procentowy ry-
czałt od wartości przychodów 
netto grupy ze sprzedaży pro-
duktów lub grup produktów, wy-
tworzonych w gospodarstwach 
rolnych jej członków, w poszcze-
gólnych latach:
• 5%, 5%, 4%, 3% i 2% warto-

ści produkcji sprzedanej, stano-
wiącej równowartość w złotych 
do sumy 1000000 euro, odpo-
wiednio w pierwszym, drugim, 
trzecim, czwartym i piątym 
roku, albo 

• 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% 
wartości produkcji sprzeda-
nej, stanowiącej równowar-
tość w złotych powyżej sumy 
1 000 000 euro, odpowiednio 
w pierwszym, drugim, trzecim, 
czwartym i piątym roku. 

Wysokość wsparcia za dany 
rok działalności grupy nie może 
przekroczyć: 
• w pierwszym i drugim roku – 

100 000 euro; 
• w trzecim roku – 80 000 euro; 
• w czwartym roku – 60 000 

euro; 
• w piątym roku – 50 000 euro. 

Przykład: wartość produktów 
sprzedanych stanowi 1 200 000 
euro - należna pomoc wyno-
si 5% z 1 000 000 euro i 2,5% 
z 200 000 euro w 1 roku przy-
znania pomocy, co daje kwotę 
wsparcia 55 000 euro. 

Grupa producentów rolnych 
może otrzymać wsparcie tylko 
raz w okresie swojej działalno-
ści, niezależnie od tego czy źró-
dłem tej pomocy był budżet kra-
jowy czy budżet UE.

OBSŁUGA WSPARCIA

Obsługa wsparcia w ramach 
działania „Grupy producen-
tów rolnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 odbywa 
się w Oddziałach Regionalnych 
ARiMR właściwych ze względu 
na siedzibę grupy producentów 
rolnych w dwóch etapach:

Etap I: - złożenie przez gru-
pę producentów rolnych wniosku 
o przyznanie pomocy finansowej 
w terminie 6 miesięcy od dnia 
wpisu grupy do rejestru przez 
właściwego marszałka woje-
wództwa. Grupy wpisane do re-
jestru od dnia 1 stycznia 2007 r. 
do dnia wejścia w życie rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwiet-
nia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ra-

mach działania „Grupy produ-
centów rolnych” objętej Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 
Nr 81, poz. 550) składają wnioski 
o przyznanie pomocy w terminie 
do 31 grudnia 2007 r.

Dyrektor Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, 
właściwy ze względu na siedzi-
bę grupy, przyznaje w drodze de-
cyzji administracyjnej pomoc fi-
nansową, w terminie 60 dni od 
dnia złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy finansowej. Wnio-
sek ten składany jest tylko raz. 
W przypadku wniosków o przy-
znanie pomocy objętej Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 złożo-
nych w 2007 r. decyzje w spra-
wie przyznania pomocy wyda-
wane będą od dnia zatwierdzenia 
przez Komisję Europejską tego 
Programu.

Etap II: – złożenie przez gru-
pę producentów rolnych wnio-
sku o płatność w ciągu 30 dni po 
zakończeniu danego roku dzia-
łalności (tj. 12 miesięcy od dnia 
wydania decyzji o wpisaniu gru-
py do rejestru przez właściwego 
marszałka województwa). Dy-
rektor OR ARiMR, właściwy ze 
względu na siedzibę grupy przy-
znaje środki finansowe w drodze 
decyzji administracyjnej, w ter-
minie 60 dni od dnia złożenia 
wniosku o płatność. Wypłaty po-
mocy za dany okres dokonuje się 
w terminie 60 dni od dnia, w któ-
rym decyzja stała się ostateczna. 
W okresie objętym wsparciem 
grupa może złożyć 5 wniosków 
o płatność.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Etap I - Załącznik do wnio-

sku o przyznanie pomocy finan-
sowej stanowi zaświadczenie 
marszałka województwa o wpi-
sie grupy do rejestru, wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku.

Etap II - Wymaganymi za-
łącznikami do wniosku o płat-
ność będą:
• zaświadczenie marszałka wo-

jewództwa o wpisie grupy do 
rejestru, wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed dniem zło-
żenia wniosku o płatność; 

• wykazy faktur VAT i rachun-
ków, uporządkowanych w uję-
ciu chronologicznym, potwier-
dzające: 

• przychody netto grupy ze sprze-
daży produktów lub grupy pro-
duktów, ze względu na które 
grupa została utworzona, 

• wartość i ilość dostarczonych 
grupie produktów lub grupy 
produktów przez poszczegól-
nych jej członków, 

• przychody netto grupy ze sprze-
daży produktów lub grupy pro-
duktów, ze względu na które 
grupa została utworzona, wy-
tworzonych w gospodarstwach 
jej członków. 

 LESZEK GALATA

– szansą na szybszą hurtową sprzedaż produktów rolnych
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GŁOS KLIMONTOWA

Poniedziałek, 28 stycznia:

1000–2100

1200–1600

1800

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

kino „ORZEŁ”

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe

• warsztaty muzyczno-instrumentalne prowadzone przez 
studentów UMCS w Lublinie i AM w Katowicach

• seans filmowy – cena biletu 2zł

Wtorek, 29 stycznia:

1000–2100

1100–1300

1200–1600

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

kino „ORZEŁ”

• bilard, tenis stołowy , turnieje, gry stolikowe

• warsztaty plastyczne prowadzi Lucyna Furmanek

• warsztaty wokalno-instrumentalne prowadzone przez stu-
dentów UMCS w Lublinie i AM w Katowicach 

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Środa, 30 stycznia:

1000–2100

1100–1300

1200–1600

1200

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

świetlica GOK

kino „ORZEŁ”

• bilard, tenis stołowy , turnieje, gry stolikowe

• warsztaty plastyczne prowadzi Lucyna Furmanek

• warsztaty wokalno-instrumentalne prowadzone przez stu-
dentów UMCS w Lublinie i AM w Katowicach 

• turniej w „Piłkarzyki” o Mistrzostwo Gminy Klimontów

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Czwartek, 31 stycznia:

1000–2100

1200

1500

1800

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

świetlica GOK

kino „ORZEŁ”

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe 

• turniej Boccia dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych (pączek dla każdego uczestnika)

• turniej szachowy o Mistrzostwo Gminy Klimontów zorga-
nizowany przez Koło Szachowe

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Piątek, 1 lutego:

1000–2100

1100–1500

1500

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

świetlica GOK

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe 

• warsztaty muzyczno-instrumentalne prowadzone przez 
studentów UMCS w Lublinie i AM w Katowicach

• turniej warcabowy o Mistrzostwo Gminy Klimontów zor-
ganizowany przez Koło Szachowe

Sobota, 2 lutego:

1000–2100 świetlica GOK • bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe

Niedziela, 3 lutego:

1500–2100

1600

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

• bilard, tenis stołowy , turnieje, gry stolikowe , michałki

• dyskoteka  „ostatkowa” dla dzieci i młodzieży, w trakcie 
konkursy zabawy z nagrodami

Poniedziałek, 4 lutego:

1000–2100

1800

świetlica GOK

kino „ORZEŁ”

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Wtorek, 5 lutego:

1000–2100

1100–1300

1530

1500

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

świetlica GOK

kino „Orzeł”

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe

• warsztaty plastyczne prowadzi Lucyna Furmanek

• zajęcia rytmiki dla zespołów Gest oraz wszystkich chętnych

• turniej bilardowy o Mistrzostwo Gminy Klimontów (elimi-
nacje) – wpisowe 1 zł

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Środa, 6 lutego:

1000–2100

1100–1300

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

kino „Orzeł”

• bilard, tenis stołowy, turnieje, gry stolikowe

• warsztaty plastyczne prowadzi Lucyna Furmanek

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Czwartek, 7 lutego:

1000–2100

1530

1800

świetlica GOK

sala widowiskowa GOK

kino „Orzeł”

• bilard, tenis stołowy,  turnieje , gry stolikowe

• zajęcia rytmiki dla zespołów Gest oraz wszystkich chętnych

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Piątek, 8 lutego:

1000–2100

1500

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

kino „Orzeł”

• bilard, tenis stołowy,  turnieje , gry stolikowe

• Mistrzostwa Klimontowa w gry karciane  „3-5-8”

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Sobota, 9 lutego:

1000–2100

1500

1800

świetlica GOK

świetlica GOK

kino „Orzeł”

• bilard, tenis stołowy,  turnieje, gry stolikowe 

• turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Gminy Klimontów

• seans filmowy – cena biletu 2 zł

Niedziela, 10 lutego:

1500–2100 świetlica GOK • bilard, tenis stołowy,  turnieje, gry stolikowe 

Jeżeli będą odpowiednie warunki atmosferyczne planowane jest również zorganizowanie dwóch 
imprez sportowo-rekreacyjnych na lodowisku w Szymanowicach. 

Organizatorzy przewidują,  że w imprezach organizowanych dla dzieci i młodzieży przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Klimontowie w okresie ferii zimowych udział weźmie łącznie około 1 500 osób.

FERIE NA SPORTOWO, 
KULTURALNIE, BEZPIECZNIE

I ZDROWO

Podczas XII Ogólno-
polskiego Koncertu Ko-
lęd i Pastorałek – Jaro-
sław 2008 jury przyznało 
nagrodę specjalną zespo-
łowi wokalnemu „Fah-
renheit”, reprezentujące-
mu GOK w Klimontowie. 
Jurorzy stwierdzili wyjąt-
kowo wyrównany, dobry 
poziom wykonywanych 
kolęd i pastorałek, zwra-
cając szczególną uwagę 
na dużą pracę, jaką wy-
konano przy opracowaniu 
nadesłanych nagrań.

Konkurs odbywał się w dwóch kate-
goriach: solistów i zespołów. Tym razem 
uczestnicy konkursu przybyli z Przemy-
śla, Zagórza, Jasła, Dębicy, Pruchnika, Kli-
montowa, Bielska Podlaskiego, Nowosielca, 
a nawet ze Szczecina, Katowic i Ukrainy. 
W jury zasiedli wykładowcy Instytutu Mu-

FARENHEIT NAGRODZONY

zyki Uniwersytetu Rzeszowskiego: chór-
mistrz Urszula Jeczeń-Biskupska, muzy-
kolog ks. dr Tadeusz Bratkowski oraz mu-
zyk dr Andrzej Jakubowski.

Zespół „Fahrenheit” został zaproszony 
na festiwal FART w Bielsku Podlaskim przez 
szefa tego festiwalu – Justynę Porzezińską.

„Świat staje się piękny 
w wymiarach serca”

(Odisseas Elitis)
Niesienie pomocy innym wypływają-

ce z głębi serca to najpiękniejszy dar, a ra-
dość i uśmiech na twarzy dziecka jest naj-
wiekszym podziękowaniem za dobro. Ta-

kim wspaniałym darem dla dzieci z ro-
dzin potrzebujących pomocy z naszej gmi-
ny okazał się „Bal noworoczny” zorganizo-
wany przez Wójta Gminy Ryszarda Bie-
nia oraz Gminny Ośrodek Kultury dzięki 
wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. W nie-
dzielne popołudnie 20 stycznia sala GOK-u 
wypełniła się dziećmi ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gminy Klimontów. 
Przybyła ponad setka dzieciaków w wie-
ku 8-12 lat wraz ze swoimi rodzicami i na-
uczycielami. A było warto, bo zabawa była 
wspaniała. Dekoracja w zimowej scene-
rii, kolorowe światła oraz wspaniała mu-
zyka zespołu „Wulkan” wspomagana dys-
koteką nie pozwalały dzieciom siedzieć. 
Prowadzący imprezę Klaun (Tomasz Fe-

rens) zachęcał wszystkich do zabawy licz-
nymi i ciekawymi konkursami, nagradza-
jąc zwycięzców atrakcyjnymi nagrodami. 
Dużym powodzeniem cieszył się szwedz-
ki stół pełen łakoci. Organizatorzy nie za-
pomnieli również o zapewnieniu dzieciom 
poczęstunku w „Krainie Łakomczuszków”, 

którą przygotowały pa-
nie pracujące w GOK-u. 
Nie zabrakło oczywi-
ście św. Mikołaja, który 
sprawił najwięcej ucie-
chy milusińskim, bo ob-
darował wszystkie dzieci 
na sali prezentami. Nad 
przebiegiem i organiza-
cją całej imprezy czu-
wali wszyscy pracowni-
cy GOK-u. Ta wspania-
ła zabawa i wrażenia na 
długo utkwią w pamięci 
uczestników. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż imprezę 

wsparli prywatni sponsorzy, przedsiębiorcy 
oraz firmy z Klimontowa. Podziękowania 
należy skierować do Krzysztofa Śmieszka 
z Ostrowca, Jana Ziei, Andrzeja i Doroty 
Goździewskich – właścicieli firmy „Kon-
-Kar”, Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska oraz do Wójta Ryszarda Bie-
nia i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, a także ze-
społu „Wulkan” i wszystkich pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury. Podzięko-
waniem dla wszystkich, którzy przyczyni-
li się do tego, aby „Bal noworoczny” się od-
był, niech będą te słowa:
„Dobry człowiek jest jak małe światełko. 
Wędruje poprzez mroki naszego świata i na 
naszej drodze zapala zgaszone gwiazdy.”

 OPR.: EWA BOKWA

BAL NAD BALE

Przedszkole Samorządowe w Klimonto-
wie jako jedno z pierwszych w powiecie san-
domierskim otrzymało dwa pełne zestawy 
komputerowe dla dzieci. Tym samym nasza 
placówka weźmie udział w Programie Na-
uczania Początkowego Kid Smart, mającym 
na celu wykorzystanie technologii informa-
tycznej i komunikacyjnej we wczesnym sta-
dium nauczania. Komputery – w atrakcyjnej 
dla dzieci obudowie, bezpiecznej i wygodnej 
– pozwolą stworzyć dzieciom szanse oswoje-
nia się z nowoczesnymi technologiami, które 
w przyszłości będą im służyć jako narzędzie 

w nauce i pracy zawodowej. Nauczycielki zo-
stały odpowiednio przeszkolone w Święto-
krzyskim Centrum Doskonalenia Zawodo-
wego. Mamy nadzieję, że komputery posłu-
żą nam do lepszej i jeszcze bardziej owocnej 
współpracy z dziećmi i rodzicami, uatrakcyj-
nią poza tym zajęcia i pozwolą ambitnie i no-
wocześnie kształcić naszych wychowanków.

Za objęcie naszego przedszkola Progra-
mem Kid Smart serdecznie dziękujemy Ada-
mowi Jarubasowi – Marszałkowi Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

BARBARA FOCH

dziękujemy za kid smart


