
GŁOS
KLIMONTOWA

luty
2012

Nr 106

MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Klasztor i kościół podominikański pw. 
św. Jacka i NMP Różańcowej z I tercji 
XVII wieku, wybudowany został w sty-
lu późnego polskiego renesansu o silnych 
tradycjach gotyckich przez Kaspra, Seba-
stiana i Alberta Fodygów z Mesocco we 
Włoszech. Fundatorem kościoła św. Jacka 
Odrowąża i zespołu klasztornego OO Do-
minikanów w Klimontowie jest wojewo-
da sandomierski Jan Zbigniew Ossoliński, 
który w 1613 r. otrzymał od biskupa Pio-
tra Tylickiego pozwolenie na budowę ko-
ścioła i klasztoru dla Dominikanów. Za-
kon wyznaczył kilku Ojców komisarzy, 
którzy mieli z Janem Zbigniewem Osso-
lińskim wybierać lokalizację pod budowę 
świątyni w Klimontowie. Byli to Domi-
nikanie: magister św. teologii – ojciec Ja-
cek Suski i ojciec Franciszek Michanow-
ski – przeor sandomierski. Jan Zbigniew 
Ossoliński i jego syn Krzysztof (rotmistrz) 

KLASZTOR I KOŚCIÓŁ PODOMINIKAŃSKI

CIĄG DALSZY NA STRONIE 6

Program „Mam Haka na Raka” został opracowany 
z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeń-
stwa obywatelskiego. Program skierowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z jego nadrzędnych 
celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez 
umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką cho-
rób nowotworowych. W tym roku młodzież ma za zadanie 
dotarcie do jak największej liczby osób z informacją o raku 
jelita grubego, powiadomienie o zagrożeniach i nakłonienie 
do badań profilaktycznych. W Programie bierze udział po-
nad 740 zespołów z całej Polski.

Młodzież z Klimontowa również zaangażowała się 
w ten program. Nasz zespół przyjął nazwę „MŁODZI 
Z HAKIEM”. Zgodnie z regulaminem składa się on z pię-
ciu osób. Są to: Aleksandra Mazur – kapitan, Anna Bo-
kwa, Agnieszka Gromala, Małgorzata Kilarska, Marta 
Kilarska. Jesteśmy uczennicami klasy Ia Liceum Ogólno-
kształcącego im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. W tym roku 
walczymy z rakiem jelita grubego pod opieką naszej wy-
chowawczyni i nauczyciela biologii p. mgr Anny Szczy-
pińskiej. Na początku starałyśmy się pozyskać patronów 
honorowych i medialnych, partnerów i sponsorów, którzy 
mieli wspierać nasze przedsięwzięcia. Z wielką radością 
stwierdziłyśmy, że wiele instytucji i firm jest przychylnie 
nastawionych do podjętych przez nas działań i oferuje swoją 
pomoc. Przede wszystkim uzyskałyśmy patronat honorowy 
Wójta Gminy Klimontów p. Ryszarda Bienia, Wojewody 
Świętokrzyskiego p. Bożentyny Pałka-Koruba, Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego p. Adama Jarubasa 
oraz Starosty Sandomierskiego p. Stanisława Masterna-
ka. Patronat medialny nad naszą akcją objęli: TVP Kiel-
ce, Radio Kielce, Radio Leliwa, Gazeta „Echo Dnia” oraz 
„Głos Klimontowa”. CIĄG DALSZY NA STRONIE 7

„MŁODZI 
Z HAKIEM”

Partnerstwo zdrowotne przyjęli: Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej p. dr Ewy Mrozowskiej w Klimon-
towie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gabinet 
Medycyny Rodzinnej w Goźlicach – p. dr Dariusz Kwa-
piński oraz p. dr Bronisław Toś i Przychodnia Rodzinna 
w Jurkowicach – p. dr Elżbieta Kaniewska–Kilarska.

Przez cały czas realizujemy z góry narzucone działania:
– zbiórkę materiałów papierniczych w szkołach i miejsco-

wych sklepach, które postanowiłyśmy przekazać Dzie-
ciom z Domu Dziecka w Łoniowie;

– zbieranie podpisów, które ma na celu zachęcenie przez 
podpisującego co najmniej jednej osoby do wykonania 

wraz z ojcami Dominikaninami udali się 
na miejsce budowy, czyli na wyniosłą wy-
żynę odległą od miasta o ok. 300 metrów, 
gdzie później został wzniesiony konwent 
klimontowski.

Kościół jest bezwieżowy, jedynie na 
szczycie gotyckiego dachu pod czerwo-
ną dachówką wznosi się mała wieżyczka 
z głośnym dzwonkiem zwanym sygnatur-
ką. Do klasztoru wchodzimy przez wieżę 
od strony południowo-wschodniej, gdzie 
panuje niepowtarzalny klimat i nastrój sła-
wetnego ongiś zakonu karnego OO Domi-
nikanów.
Stary klasztor lecz jakże sercu memu drogi,
Króluje niczym twierdza w tym miasteczku 

małym.
Dzięki niemu wieczny oraz Pokój błogi –
Mają bracia w Chrystusie, w Hetmanie 

wspaniałym.

badań profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego.
Same także wykazujemy się dużą pomysłowością. Or-

ganizujemy prelekcje dla różnych grup wiekowych – tak-
że dla przedszkolaków. Jest to zamierzone działanie, po-
nieważ pragniemy budować zdrowotną świadomość już na 
poziomie dziecka. Chcemy, aby od najmłodszych lat czło-
wiek kształtował w sobie zdrowe nawyki. 

Dlatego z pierwszą pogadanką udałyśmy się do Przed-
szkola Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie. Maluchy chęt-
nie odpowiadały na nasze pytania i brały udział w konkur-
sach. Mile zaskoczyły nas swoją wiedzą i otwartością. 
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Uchwała Nr XIII/106/12

Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, 
art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 622 950 zł, z tego:

a) dochody bieżące    20 197 709 zł
b) dochody majątkowe    1 425 241 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 746 609 zł, z tego:
a) wydatki bieżące    19 682 705 zł
b) wydatki majątkowe    3 063 904 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku bu-
dżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane 
w roku budżetowym w wysokości 2 206 097 zł, 

a) wydatki bieżące        313 119 zł
b) wydatki majątkowe  1 892 978 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 123 659 zł, który zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z:

1)  kredytów w kwocie            -              1 123 659 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2 473 659 zł, rozchody w wysokości 1 350 000 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 6.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 95 000 zł,
2) celową w wysokości – 60 000zł,

z przeznaczeniem na 
a) zarządzanie kryzysowe – 55 000 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000 zł

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej reali-
zowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącz-
nikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podsta-
wie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 
nr 9.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 88 989 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 989zł na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7
Ustala się dochody w kwocie 100 000zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określo-
nych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

§ 8
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów bu-
dżetowych: przychody – 1 483 090 zł, koszty – 1 483 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§  9
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10 
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 000 000 zł w tym:  

1.a) kredyty- 1 000 000zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  1 123 659 zł, w tym;

2.a) kredyty-  1 123 659 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 50 000zł w tym:

3.a) kredyty  50 000zł
§ 11 

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów  do kwot wynikających   z limitów zobowią-
zań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12
Upoważnia się Wójta  do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 
pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem 
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków 
bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przenie-
sień w planie wydatków, 
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 370 498,36 zł przeznaczone na za-
dania własne.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku  
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

JAN RĘBACZ

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminny 
(D.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (D.U. Nr 180 poz. 1493 z póź zm), Uchwałą Nr 
VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011

powołany został Gminny Zespól Interdyscyplinarny.

W skład zespołu weszli:

1. Władysław Kaniewski – Przewodniczący Zespołu

2. Henryka Baran – Wiceprzewodnicząca

3. Bożena Chłodnicka – Sekretarz

4. Mariusz Nawrocki – Posterunek Policji w Klimontowie

5. Anna Nawrocka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

6. Anna Zych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

7. Zbigniew Ciepliński – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Klimontowie

8. Barbara Bzdyra – Gimnazjum w Klimontowie

9. Ewa Kędzierska, Małgorzata Baran – Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie

10. Bożena Pietrzyk – NZOZ Gabinet Medycyny Rodzinnej w Goźlicach

11. Adamczyk Wioletta , Bajur Wiesława – NZOZ Ośrodek Zdrowia w Klimontowie

Celem i zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego będzie:

1. Inicjowanie i interwencje w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Klimontów 
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku Inicjowanie działań w stosunku do osób stosują-
cych przemoc 

4. Ścisła współpraca z Policją
Adresatami działań podejmowanych przez zespół będą:
1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka (dzie-

ci lub współmałżonka)
2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywione brak opieki zdrowotnej, 

brak realizacji i obowiązku szkolnego)
3. Rodziny, w których używane są narkotyki nadużywany jest alkohol
4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi
5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy wobec nieletnich, osób starszych i nie-

pełnosprawnych 

Informujemy wszystkich mieszkańców naszej gminy, że w powyższej sprawie należy 
informować dzwoniąc pod numer telefonu  15 866-10-06. 

W każdy wtorek w godz 12:30-16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury przyjmuje 
specjalista psychoterapii i uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

O G Ł O S Z E N I E 

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY, STYKASZ SIĘ Z NIĄ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 
ZADZWOŃ DO NAS: 15 866-10-06
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Lp. Nazwa zadania
Długość 
odcinka

[m]
Dofinansowanie

Wartość całego 
zadania [zł]

Wykonawca Uwagi

1
Przebudowa drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy dł 1750m w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

1750 256 514,00 513 029,53
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie

NPPDL

2
„Przebudowa drogi gminnej nr 331022T Nowa Wieś-Julianów od km 
1+010 do km 1+680”

670 96 210,00 162 963,32
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów Sp. z o.o.

Inwestycja  dofinansowan w ramach dotacji  pozyskanej 
z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

3 „Remont drogi gminnej Pęchowiec przez wieś nr ewid. dz. 59” 560 67 518,00 115 280,52
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie

Inwestycja  dofinansowan w ramach dotacji  pozyskanej 
z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

4 „Remont drogi gminnej Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 520, 521” 200 32 482,00 64 193,70
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych Sp. z o.o. w Opatowie

Inwestycja  dofinansowan w ramach dotacji  pozyskanej 
z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

5
 Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa  jako podstawa rozwoju tej 
miejscowości w perspektywie długoterminowej-etap II przebudowa 
ul. Szkolnej z Placem  A. Mickiewicza, ul. Rynek”

50,08% 1 291 860,52
Firma Usługowo-Budowlana KDBUD 
Krzysztof Dychała Łagów

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja 
małych miast” Osi 6 „Wzmacnianie ośrodków miejskich i re-
witalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

6
„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Nawodzice poprzez remont budyn-
ku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie terenu na infrastruktu-
rę rekreacyjną”

75% kosztów 
kwalfikowalnych

489 411,67
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-
-Budowlanych „SIMPLEX” Marek Re-
dziak Sandomierz

„Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013

7
 „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez 
przebudowę i remont pomieszczeń istniejącego budynku starej 
szkoły na  świetlicę wiejską” 

75% kosztów 
kwalfikowalnych

255 168,60
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-
-Budowlanych „SIMPLEX” Marek Re-
dziak Sandomierz

„Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013

8
„Przebudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kli-
montowie” 

75% kosztów 
kwalfikowalnych

899 691,90
F.H.U. „Natalia” 
inż Jarosław Paczkowski
Tarnobrzeg

1. „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013
2. Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego, Działanie 
6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
(elewacja)

9

„Wzbogacenie atrakcyjności wsi Adamczowice, Nowa Wieś, Po-
krzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposażenie 
oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-spor-
tową”

75% kosztów 
kwalfikowalnych

628 300,00 „TOM” Tomasz Gromski, Włostów
„Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 

10
 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowosci Byszów 
i Ragacz

333 614,87 849 609,87
Zakład Remontowo-Budowlany 
„ADMA” Marian Macias  Rytwiany

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

11
Budowa tranzytowej sieci wodociągowej Wiązownica Kolonia gm. 
Staszów-Szymanowice Dolne gm. Klimontów od miejsca włączenia 
w miejscowości Królewice

0,00 383 096,46
Przedsiębiorstwo Budownictwa Sani-
tarnego „SANITECH” Jan Bijoś
Rzeszów

własne

12
Opracowanie projektu technicznego sieci wodociągowej z przyłą-
czami domowymi w miejscowości Nawodzice i Rybnica

0,00 72 346,00
Zakład Usługowy Projektowanie 
i Nadzory Grzegorz Szczepański
Przeworsk

własne

Miejscowość Odpady
Miesiąc

I II III IV V VI

Nawodzice
Rybnica

zmieszane 2 1 1 2 2 1

segregowane 19 16 16 19 18 20

Pęchów 
Góry Pęchowskie 
Góry Zakrzowskie

zmieszane 4 2 2 4 4 4

segregowane 20 17 19 20 21 21

Goźlice 
Grabina 
Śniekozy 
Zakrzów

zmieszane 5 3 5 5 7 6

segregowane 23 20 21 23 23 22

Dziewków 
Krobielice 
Nasławice 
Ossolin 
Węgrce Szlacheckie 
Wilkowice

zmieszane 9 6 12 6 14 8

segregowane 25 22 28 25 24 27

Adamczowice 
Borek Klimontowski 
Byszów 
Byszówka 
Kępie 
Kroblice 
Pęchowiec 
Przybysławice 
Rogacz

zmieszane 16 13 14 16 16 11

segregowane 26 23 29 26 30 28

Górki 
Nowa Wieś 
Szymanowice Górne

zmieszane 18 15 15 18 17 18

segregowane 27 29 30 27 31 29

Szymanowice Dolne
zmieszane 25 22 21 25 23 27

segregowane 27 29 30 27 31 29

Klimontów
zmieszane 11, 12, 13 

25, 26, 27
8, 9, 10 

22, 23, 24
7, 8, 9, 

21, 22, 23
11, 12, 13 
25, 26, 27

9, 10, 11 
23, 24, 25

13, 14, 15 
27, 28, 29

segregowane 30 27 26 30 28 25

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KLIMONTOWIE
PODAJE INFORMACJE O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

INWESTYCJE WYKONANE W 2011 ROKU W GMINIE KLIMONTÓW
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to Ogólnopolski Konkurs - edycja IV,
 w którym bierze udzia� ZSP w Klimontowie. 

 Nasz zespó� to „EKO - aktywni”,
w sk�ad którego wchodz� uczniowie I i II klasy

Liceum Ogólnokszta�c�cego:
Bara Mateusz, Berny� Patryk, Kami�ska Sylwia,

Kijanka Anna, Mucha Albert, Nowak Damian,
Pawlik Ewelina, Skurska Justyna, Wo�oszyn Danuta, Zaroda Wiktoria. 

Opiekunem jest pani Anna Szczypi�ska.

Elektro�mieci to nazwa Zu�ytego Sprz�tu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE).
ZSEE to wszystkie urz�dzenia elektryczne i elektroniczne, które dzia�a�y kiedy� na baterie 

lub wykorzystuj�cy energi� elektryczn�, a uleg�y zu�yciu, zniszczeniu, przesta�y by� sprawne
czy potrzebne, lub po prostu sta�y si� przestarza�e.

Sprz�t elektryczny i elektroniczny, a tym samym ZSEE i baterie zawieraj� liczne szkodliwe 
substancje. Odpady te wyrzucane do lasów, rowów, w miejsca do tego nie przeznaczone

ulegaj� dalszemu niszczeniu. Uwalniaj� si� z nich  szkodliwe zwi�zki, które przenikaj� do gleby
i wody, t� drog� w��czaj� si� w �a�cuchy pokarmowe ro�lin, zwierz�t i cz�owieka,

co mo�e by� przyczyn� wielu schorze�.

Do tych substancji nale��:

� rt�� - pogorszenie wzroku i s�uchu, zaburzenia koordynacji ruchu, konwulsje 
               i drgawki, 
� o�ów - wywo�uje zaburzenia w rozwoju umys�owym, problemy z motoryk�

                     i s�uchem,
� kadm - uszkadza nerki, w�trob�, jelita, powoduj� zmiany w uk�adzie kr��enia,

chorob�  nadci�nieniow�, odwapnienia ko�ci, powik�ania ci��y.

Jedna zu�yta bateria wyrzucona do lasu, na �mietnik,
czy w inne niew�a�ciwe miejsce

zabija �ycie na 1m3 ziemi!!!

DLACZEGO TEMAT ZSEE I ZUŻYTYCH BATERII
JEST ISTOTNYM PROBLEMEM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ELEKTROŚMIECI I BATERIE,
CZYLI O CO WŁAŚCIWIE CHODZI?

Żyjemy w uprzywilejowanej części naszej planety, gdzie 
nie ma problemu z dostępem do elektryczności, a używa-
nie Internetu staje się codziennością prawie dla wszystkich. 
Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez elektrycznego oświe-
tlenia, radia, telewizora, pralki i wielu innych elektrycznych 
urządzeń. Równie istotne dla naszego stylu życia jest korzy-
stanie z nowoczesnych technologii i osiągnięć elektroniki. 
Technologie informacyjne i komunikacyjne zmieniły funk-
cjonowanie świata. Dzięki nim ludzie mogą w każdej chwi-
li z łatwością komunikować się ze sobą bez względu na to, 
gdzie mieszkają. Zapotrzebowanie na sprzęty elektrycz-
ne i elektroniczne stale rośnie na całym świecie, a nieunik-
nionym następstwem tego faktu jest lawinowy wzrost ilości 
elektrośmieci i baterii.

Elektrośmieci, elektroodpady – inaczej Zużyty Sprzęt 
Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) – to wszystkie ze-
psute, niesprawne, zużyte, przestarzałe, wybrakowane, nie-
używane, zniszczone, niepotrzebne urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. 
Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ 
zawierają trujące substancje takie jak np. rtęć, ołów, kadm, 
które – gdy przedostaną się do gleby i wód gruntowych – 
mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu wszystkich organi-
zmów: roślin, zwierząt i ludzi. Wszystkie elektrośmieci za-
wierają się w 10 grupach:
1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodów-

ki, zamrażarki, pralki, zmywarki, kuchenki elektryczne, 
piekarniki, wentylatory.

2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, żelazka, 
tostery, frytkownice, miksery, suszarki, depilatory, golar-
ki, zegarki oraz wagi.

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: kompute-

„EKO – aktywni” – to nazwa zespołu uczniów z klasy Ia i II Liceum Ogólnokształcą-
cego, który będzie zmagał się z zadaniami w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Ekolo-
gicznego pod hasłem „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”. Organizatorem i Sponso-
rem konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego SA. oraz Batteries Poland Sp. z o.o.

Cel konkursu to podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w za-
kresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
(ZSEE) i zużytymi bateriami oraz zwiększenie poziomu zbiórki tego sprzętu.

Do konkursu zgłosiło się ponad 200 zespołów z całej Polski, a ze szkół ponadgimna-
zjalnych ponad 60. Wśród nich jest też zespół z naszej szkoły, który zgodnie z regulami-
nem liczy 10 osób. Kapitanem zespołu jest Justyna Skurska, a pozostałe osoby to: Mate-
usz Bara, Patryk Bernaś, Sylwia Kamińska, Anna Kijanka, Albert Mucha, Damian 
Nowak, Ewelina Pawlik, Danuta Wołoszyn, Wiktoria Zaroda. Opiekunem jest p. Anna 
Szczypińska, nauczyciel biologii.

DRUGIE ŻYCIE 
ELEKTROŚMIECI

ry, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, aparaty 
telefoniczne – tradycyjne i komórkowe.

4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, ma-
gnetofony, kamery, video, DVD, wzmacniacze i instru-
menty muzyczne.

5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energoosz-
czędne oraz żyrandole.

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, ma-
szyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, 
spawania, rozpylania oraz kosiarki.

7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elek-
tryczne, tory wyścigowe, gry video, komputerowo stero-
wane urządzenia do ćwiczeń sportowych.

8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radiotera-
pii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc i inne elek-
tryczne urządzenia medyczne.

9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, 
urządzenia pomiarowe i panele kontrolne.

10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz ban-
komaty.

DLACZEGO ELEKTROŚMIECI I ZUŻYTE BATERIE 
TO POWAŻNY PROBLEM?

Postęp technologii i mocno promowany przez producen-
tów i agencje reklamowe konsumpcyjny styl życia bogatych 
społeczeństw prowadzi do powstawania olbrzymich ilości 
odpadów elektrycznych i elektronicznych. Z ogromną i stale 
wzrastającą ilością elektroodpadów bezpośrednio wiąże się 
równie duża ilość zużytych baterii. Producenci coraz czę-
ściej wprowadzają do sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go zaawansowane układy pamięci i sterowania. Takie ukła-
dy potrzebują baterii i akumulatorów chociażby do podtrzy-
mywania funkcji pamięci. Coraz więcej jest też urządzeń 
bezprzewodowych. Praktycznie każdy wprowadzony na ry-
nek sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera baterie.

Już sama ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych 
oraz zużytych baterii jest poważnym problemem, ale jest to 
problem o wiele bardziej złożony. Jeszcze do niedawna sta-
re telewizory,  komputery i telefony komórkowe nie koja-
rzyły nam się ze śmieciami. Nic dziwnego, w końcu są to 
drogie przedmioty, których powstanie zawdzięczamy osią-
gnięciom wybitnych naukowców i zastosowaniu zaawan-
sowanych technologii. Nowoczesne urządzenia elektryczne 
i elektroniczne są również dlatego tak drogie, że do ich pro-
dukcji potrzeba wielu cennych surowców, takich jak: złoto, 
miedź, aluminium, ołów i rtęć. Wydobycie, pozyskiwanie 
i przetwarzanie surowców potrzebnych do produkcji nowo-
czesnej elektroniki wiąże się z degradacją środowiska i jego 
zanieczyszczeniem na ogromną skalę. Są to również proce-
sy niezwykle energochłonne, co skutkuje emisją gazów cie-
plarnianych i wpływa na zmiany klimatyczne.

Pozyskanie surowców do produkcji urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych to jednak dopiero początek. Każ-
dy etap cyklu życia produktów, począwszy od pozyskiwa-
nia surowców poprzez produkcję, aż do momentu, kiedy 
dany przedmiot stanie się odpadem i zostanie wyrzucony na 
śmietnik lub poddany procesom odzysku, wpływa na stan 
środowiska; także na warunki życia i zdrowie człowieka. 
Należy mieć świadomość, że zanieczyszczanie środowiska, 
a w tym emisje gazów cieplarnianych przyczyniające się do 
zmian klimatycznych, mają również miejsce w trakcie trans-
portu i to zarówno surowców potrzebnych do produkcji, jak 
i gotowych urządzeń, a wreszcie odpadów.

Nasza decyzja o tym, co zrobimy z należącym do nas zu-
żytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zuży-
tymi bateriami przesądzi o tym, czy szkodliwe i toksyczne 
substancje zawarte w tych urządzeniach zostaną unieszko-
dliwione, czy też trafią do ziemi, wody i powietrza, zagraża-
jąc zdrowiu i życiu wszystkich żywych organizmów.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy trwa do 30 stycznia 2012 roku. Zadania, 
które musi zrealizować zespół w tym etapie to:
1. Budowanie zespołu i promocja działań zespołu w szkole.
2. Dlaczego temat ZSEE i zużytych baterii jest istotnym problemem we współczesnym 

świecie?
3. Zbadanie lokalnego rynku ZSEE i zużytych baterii.
4. Plan działań dotyczący promocji zbiórki ZSEE.
5. Promocja oraz zbiórka zużytych baterii.

Życzymy im pomysłów, zapału i wytrwałości w realizowaniu zadań, a jest o co wal-
czyć!!! Więcej informacji na www.drugiezycieelektrosmieci.pl
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Dzień Babci i Dziadka uświetniły wnuki ze Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach. Dzieci przygotowały piękne wiersze, piosenki i skecze. 
Radość wzruszenie Babć i Dziadków dopełniły życzenia oraz kwiaty. 
Rodzice przygotowali dla Seniorów poczęstunek. Miło spędzony czas 
z wnukami pozostanie na długo w naszych sercach.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia i radości ze 
swoich wnuków.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PSP W NAWODZICACH

W niedzielę 17 stycznia br. w Grabinie odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe. Przy-
byli na nie licznie mieszkańcy naszej miejscowości oraz zaproszeni goście. W świątecznej 
atmosferze życzenia złożył radny Henryk Kozioł. Dzieci i młodzież należące do stowa-
rzyszenia „Cztery Źródła” pięknie przedstawiły inscenizację pt. „Kolędnicy”. W nagrodę 
każdy młody artysta otrzymał słodki upominek. 

Po spektaklu nadszedł czas na wspólne kolędowanie. Każdy z przybyłych chętnie włą-
czał się do śpiewu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały barszczyk czerwony 

z uszkami oraz przepyszne ciasto domowej roboty. Przy wspólnym śpiewie, ze smakołyka-
mi i gorącą herbatką wszyscy obecni bardzo miło spędzili niedzielne popołudnie.

W imieniu mieszkańców na ręce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych składamy serdeczne podziękowania za dofinansowanie spotkania. Pragniemy 
wyrazić wdzięczność także samym mieszkańcom Grabiny i gościom z sąsiednich sołectw 
za przybycie i wspólne kolędowanie.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GRABINIE

DZIEŃ BABCI 
I DZIEŃ DZIADKA 

W NAWODZICACH 

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W GRABINIE
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Niewątpliwie przepiękny i romantyczny klasz-
tor i kościół podominikański, któremu  patronu-
je Najświętsza Maryja Panna Różańcowa i św. Ja-
cek Odrowąż – Dominikanin. W polu wielkie-
go ołtarza widnieje postać św. Jacka, a na zasu-
wie św. Mikołaja – biskupa Miry (Azja Mniej-
sza) dzisiejsze terytorium Turcji. Obraz przedsta-
wia św. Mikołaja wychodzącego ze świątyni, któ-
remu asystują do posługi dwaj diakoni. Tajemni-
cza scena przedstawia troje małych dzieci siedzą-
cych w miedzianym cebrzyku, którym św. Miko-
łaj wręcza złote jabłuszka. W tle obrazu widoczna 
jest panorama miasta Miry. XVIII–wieczny obraz 
namalowany jest w stylu rococo farbami olejnymi 
na płótnie, które sprawiają wrażenie farb pastelo-
wych nieco wyblakłych o miękkich fałdach szat, 
które okrywają postać św. Mikołaja.

Święty Mikołaj – cudotwórca urodził się 
w Grecji w zamożnej rodzinie, po której odzie-
dziczony spadek rozdał wśród ubogich. Prochy 
św. Mikołaja zostały sprowadzone do Wiecznego 
Miasta i złożone w krypcie kościoła pod Jego we-
zwaniem. 

Święty Jacek przedstawiony jest z cennymi 
atrybutami w dłoniach, w jednej trzyma mon-
strancję z Najświętszym Sakramentem, zaś 
w drugiej figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem Je-
zus. W 1240 roku Kijów został najechany przez 
Tatarów za panowania księcia Jarosława. Święty 
Jacek przerażony wbiegł do katedry kijowskiej, 
chcąc ratować Przenajświętszy Sakrament. Usły-
szał głos Matki Przenajświętszej: „Święty Jac-
ku! Syna mojego zabierasz, a Mnie zostawiasz? 
– Nie udźwignę Cię Matko – odpowiedział św. Ja-
cek, ponieważ alabastrowa figura przedstawiają-
ca Matkę Bożą z Dzieciątkiem była ciężka. – To 
ja Ci ulżę – odpowiedziała Matka Boska. Wten-
czas św. Jacek z łatwością podniósł figurę Matki 
Boskiej, a następnie płynąc łodzią wodami Dnie-
pru dotarł do Ziemi Lwowskiej. Dniepr w prze-
szłości płynął przez terytorium państwa polskiego. Św. Ja-
cek udał się do katedry w Przemyślu, gdzie złożył Przenaj-
świętszy Sakrament i figurę Matki Bożej, która znajduje się 
tam do chwili obecnej.

Na szczycie wielkiego ołtarza widnieje obraz przedsta-
wiający koronację Najświętszej Marii Panny, a przed Jej tro-
nem klęczy postać fundatora, czyli Jana Zbigniewa Osso-
lińskiego. Po bokach ołtarza widnieją dwie lipowe rzeźby 
wykonane w stylu rokokowym jedna przedstawia św. Toma-
sza trzymającego miniaturkę kościoła, a druga postać św. 
Jacka z monstrancją w dłoni. 

Po lewej stronie przy wielkich drzwiach prowadzących 
do kościoła znajduje się ołtarz im. Drzewa Jessego, przed-
stawiający rodowód Jezusa Chrystusa. W polu głównym 
tego ołtarza na szafirowej kapie widnieje starożytna rzeź-
ba wyrażająca Zbawiciela na Krzyżu. W dziele historycz-
nym Księdza mgr Wawrzyńca Kuklińskiego zatytułowa-
nym „Klimontów miasto prywatne Ossolińskich i jego ko-
ścioły” autor pisze, iż rzeźbę Odkupiciela Ukrzyżowane-
go podarowała księżna Jadwiga córka Bolesława Pobożne-
go, a żona króla Władysława I Łokietka – Jaśkowi Topor-
czykowi zwanemu Owcą. Autor książki nie wyjaśnia inten-
cji księżnej Jadwigi? Być może był to bezcenny dar dla ry-
cerza który mógł się przecież podobać uroczej białogłowej. 
Rzeźba ta przeszła w spadku na Jana Zbigniewa Ossoliń-
skiego, który po wystawieniu kościoła w ołtarzu im. Drze-
wa Jessego ją umieścił.

Drugi ołtarz po lewej stronie kościoła nawy północ-
nej przedstawia św. Wincentego Ferreryusza, który słynie 
z łask cudownego uzdrowienia chorych na cholerę, dżumę 
i inne nie uleczalne choroby. Artysta włoski przedstawił św. 
Wincentego w sukni dominikańskiej, kładącego dłonie na 
głowach umierających przywracając im upragnione zdro-
wie. Święty Wincenty jest uzdrowicielem cierpiących także 
w chwili obecnej, którzy z otwartym sercem gorącą modli-
twą i żywą wiarą do Niego w różnych potrzebach się zwra-
cają.

Następny ołtarz obok rokokowej ambony przedstawia 
miejsce kultu Cudownego Obrazu – Matki Bożej Różań-
cowej, klejnot z XV wieku, który to Jerzy Ossoliński z wy-
prawy moskiewskiej przywiózł do Klimontowa. Cudowna 

Ikona autorstwa greckiego artysty już w Moskwie z wiel-
kich łask słynęła, dlatego Ossoliński zwrócił na Nią łaska-
wą uwagę i do Polski sprowadził.

Ksiądz Infułat Wawrzyniec Kukliński – proboszcz Pa-
rafii Klimontów oraz profesor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu, w wymienionej powyżej książ-
ce tak opisuje jeden z cudów okazanych austriackiemu żoł-
nierzowi przez Matkę Bożą:

„Za rządów austriackich cały klasztor przemieniono 
na lazaret wojskowy, w którym choroba epidemiczna (ty-
fus) do tego stopnia się szerzyła, że trupy codziennie fu-
rami do jednego dołu wywożono. Jeden z żołnierzy imie-
niem Albert, chorobą epidemiczną rażony i do lazaretu 
obok ołtarza Matki Bożej Różańcowej prowadzony, po-
mimo przeszkadzania służby lazaretowej, padł na kola-
na przed tym Obrazem i z płaczem rzewnym prosił Mat-
kę Boską o zdrowie.

– Matko Boża – mówił on – mam zgrzybiałych rodzi-
ców i braci małych, którzy opieki mej potrzebują, ulituj się 
nade mną.

W tej chwili uczuł się zdrowszym, więc nie do sali epi-
demicznej, ale do mieszkania lekarza zaprowadzony, przed 
którym doznany cud opowiedział. Wieść o tym cudzie szyb-
ko rozbiegła się po całym lazarecie. Kilkuset chorych żoł-
nierzy zażądało odprawienia nabożeństwa na ich intencję. 
Stało się zadość ich życzeniu i od tego momentu żaden już 
nie umarł.

Obraz ten przeto na rozkaz władzy austriackiej z wielką 
okazałością i nabożeństwem wprowadzony i najdawniej-
szym ołtarzu umieszczony został.”

Następny ołtarz na cześć św. Józefa został wystawiony 
i przedstawia on patrona św. Rodziny piastującego małego 
Jezusa. Nad obrazem św. Józefa widnieje w postaci owal-
nej sylwetka świętego czytającego księgę z pękiem kluczy 
u pasa. Niestety zdania wśród historyków sztuki są podzie-
lone, jedni twierdzą, iż jest to św. Tomasz, zaś drudzy uwa-
żają go za św. Piotra z racji atrybutu, jaki posiada.

Wielki ołtarz został już wcześniej opisany dlatego tylko 
prezbiterium pokrótce przybliżyć mi wypada.

W prezbiterium ongiś tylko OO Dominikanie i służba li-
turgiczna mogła przebywać i w wielkich ławkach zasiadać, 
które w naszym kościele są bogato starymi malowidłami 

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1 zdobione. Jedne przedstawiają cuda przez św. Jac-
ka uczynione, zaś po przeciwnej stronie widnieją 
cuda przez św. Dominika darowane. Ponadto stal-
le (wielkie ławki) zdobią piękne orły do wawel-
skich podobne, które sandomierski artysta w sty-
lu rokokowym wyrzeźbił i XXIV karatowym zło-
tem otulił.

Pierwszy ołtarz po stronie nawy południowej 
kościoła imię św. Dominika upamiętnia i do mo-
dlitwy serdecznej swym pięknem wiernych za-
chęca. W polu głównym tego ołtarza widnieje po-
stać św. Dominika w srebrno–czarnej sukni z lilią 
w dłoni w stylu włoskim namalowana. Nad nim 
w owalu widnieje obraz św. Andrzeja z Krzyżem 
na ramieniu, na twarzy którego wielkie cierpie-
nie się maluje, spowite wiosennymi promieniami 
słońca i pod stopy wiernych nostalgią się kładzie.

Następny ołtarz im. Jezus szczególnym pięk-
nem nas zachwyca. Płaskorzeźba przedstawia po-
stać małego Jezusa, w której wielka miłość i fine-
zja jest widoczna w dziele artysty. Ołtarz im. Je-
zus jest inwokacją, czyli wynagrodzeniem Bogu 
za nadaremne wzywanie Jego imienia. W ołtarzu 
tym znajdują się rzeźby aniołów i świętych w stylu 
roccoco, który nie stanowił odrębnej i całościowej 
epoki lecz występował obok innych nurtów sztuki 
XVIII w. Przez wielu badaczy roccoco uważany 
jest za ostatnią fazę baroku, jednak stylistyka roc-
coca daje się odróżnić od form barokowych.

1-go stycznia w kościele św. Jacka świętujemy 
odpust do imienia Jezus z procesją Eucharystycz-
ną do pięciu ołtarzy z odczytaniem Ewangelii oraz 
odmawianiem litanii z charakterystycznym zawo-
łaniem 10 razy przy każdym ołtarzu: „Jezusie! 
Synu Dawida zmiłuj się nad nami”. Jest to przy-
wołanie słów Ewangelii, gdy Pan Jezus przecho-
dził z Apostołami pod murami Jerycha, pod któ-
rymi siedzieli dwaj ślepcy. Gdy dowiedzieli się, 
iż Pan Jezus obok nich przechodzi, wołali za Nim 
właśnie w ten sposób, ponieważ Chrystus Pan ze 
strony Matki Najświętszej, a także swego opieku-

na św. Józefa wywodził się z rodu króla Dawida.
Jak mówi Pismo Święte – Pan Jezus litością zdjęty, ka-

zał tych niewidomych do siebie przyprowadzić i przywró-
cił im upragniony wzrok, żeby mogli podziwiać świat stwo-
rzony przez Boga.

Następny ołtarz imię św. Tekli nosi, uroczej Rzymian-
ki wywodzącej się ze szlacheckiego rodowodu, którą cesarz 
Neron na śmierć męczeńską za wiarę w Chrystusa skazał.

U stóp św. Tekli lew srogi niczym łagodny baranek leży 
i nie chce z kostkami Jej schrupać.

Inna scena czerwono-złote płomienie ognia ukazuje, 
które św. Tekli strawić i parzyć nie chciały lecz jeszcze Jej 
ciało wiosennym chłodem spowiły. Dlatego jak opisują Ży-
woty Świętych, cezar Neron takimi niespotykanymi znaka-
mi z nieba przerażony, życie św. Tekli darował. Taki prze-
piękny obraz przez włoskich mistrzów barwnie namalowa-
ny na płótnie w kościele podominikańskim w Klimontowie 
zobaczyć możemy.

Natomiast nad wejściem do kościoła umieszczone zo-
stały w II połowie XVIII wieku organy  wykonane we Wło-
szech na zamówienie Antoniego hr. Halka – Ledóchow-
skiego herbu Szaława. Na tych to właśnie organach wybit-
ny kompozytor i muzyk węgierski Franciszek Liszt koncer-
tował, kiedy przebywał w pałacu w Górkach na zaproszenia 
Państwa Ledóchowskich. W tym czasie znany muzyk od-
wiedził też Rytwiany i Staszów, w którym to mieście u jed-
nego z mieszkańców znajduje się zabytkowy fortepian, na 
którym Franciszek Liszt koncertował.

Pewnego razu podczas jednego ze swych koncertów 
w Paryżu, Liszt wstał i oznajmił publiczności: „A teraz 
zagram utwór mojego przyjaciela Fryderyka Chopina”. 
Oczywiście wykonał ten utwór wspaniale, zapewne chcąc 
w ten sposób sprawić Fryderykowi przyjemność, którego 
zauważył na swym koncercie z osobą towarzyszącą. Nieste-
ty skutek był inny, gdyż Fryderyk Chopin począł się urażo-
ny i Franciszek Liszt zmuszony był Go przeprosić.

Obecnie dzięki staraniom księdza rektora Czesława Gu-
mieniaka trwają kapitalne prace konserwatorskie klasztoru 
i kościoła podominikańskiego w Klimontowie, który swe 
serce ofiarował tej wspaniałej świątyni.

OPRAC. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

KLASZTOR I KOŚCIÓŁ PODOMINIKAŃSKI

Św. Mikołaj                     fot. Bogdan Bulira
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W dzisiejszej dobie rak jest tak rozpowszechnioną cho-
robą, że nie ma chyba nikogo, kto by o nim nie słyszał. Być 
może nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jest 
on obecny w naszej codzienności. Wiemy, że palenie pa-
pierosów zabija, długotrwałe opalanie powoduje raka skó-
ry, przetworzona żywność jest szkodliwa, a zanieczyszczone 
powietrze zawiera substancje rakotwórcze. Na dodatek cią-
gle słyszymy, że ktoś, kogo znaliśmy często z dnia na dzień 
umiera na jakiś nowotwór. To powoduje, że pojmujemy raka, 
jako (mówiąc kolokwialnie) „pierwszy gwóźdź do trumny”. 
Budzi w nas strach, bo dotyka nie tylko starszych, ale też 
młodych i dzieci. Wydaje się nam, że wobec tak groźnego 
wroga jesteśmy bezradni, jednak nie jest to prawdą. Ratun-
kiem dla każdego z nas jest dobra profilaktyka, czyli „zapo-
bieganie”, które zmniejsza ryzyko zachorowalności.

Obecnie jednym z najczęściej spotykanych nowotworów 
jest rak jelita grubego. Zaliczany jest do nowotworów złośli-
wych, a więc stanowi szczególne zagrożenie dla chorego, ze 
względu na zdolność do łączenia się z sąsiadującymi tkan-
kami, co prowadzi do powstawania przerzutów. Może atako-
wać wiele narządów, dlatego jest trudny do wyleczenia. Rak 
ten występuje przeważnie w odbytnicy lub w okrężnicy.

W USA rak okrężnicy jest jedną z najczęstszych przyczyn 
zgonów, w Polsce umiera ok. 71% chorych. Okazuje się, że 
jest on drugim najczęściej występującym w Polsce nowotwo-
rem. Jednak jeśli nie zmienimy swoich złych przyzwycza-
jeń, wkrótce osiągniemy takie statystyki, jak państwa wyso-
ko rozwinięte, w których notuje się dużą zapadalność.

Swe śmiertelne żniwo rak jelita grubego zbiera przede 
wszystkim wśród ludzi po 50 roku życia. W grupie szcze-
gólnego ryzyka znajdują się także palacze i osoby, u których 
w rodzinie występowały przypadki zapadalności na różne 
nowotwory. Częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. 

Najpowszechniejszą przyczyną występowania raka jelita 
grubego jest zła dieta: bogata w tłuszcze zwierzęce (zwłasz-
cza cholesterol), uboga w błonnik, witaminy i wapń oraz 
mało aktywny tryb życia.

Musimy pamiętać, że wczesne wykrycie raka daje więk-
sze szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne dla 
nas są badania profilaktyczne, które pozwalają zdemasko-
wać nowotwór już we wczesnym stopniu zaawansowania. 
Niestety często zdarza się, że pierwsze objawy rozwijającego 
się raka jelita grubego umykają uwadze chorego, ponieważ są 
bardzo niespecyficzne i często mogą przypominać powszech-
ne dolegliwości układu pokarmowego. Są to np.: częste wy-
stępowanie biegunek lub zaparć, skurczowe, powracające bóle 
brzucha, krew w kale, krwawienie z odbytu, osłabienie i prze-
męczenie, chudnięcie. W wielu przypadkach bagatelizujemy 
te symptomy zakładając, że nie są one przejawem „niczego 
poważnego”. Wielokrotnie nasze myślenie jest błędne, a sku-
tek takich założeń trudny do przewidzenia. Wystarczy wspo-
mnieć jak wielu pacjentów trafia do szpitala, gdy rak jest już 
tak rozwinięty, że jakakolwiek pomoc lekarza jest bezcelo-
wa, a chory nie może liczyć na wyleczenie. A sytuacja mo-
głaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby tylko wielu z nas 
badało się regularnie i nie traktowało wizyt w szpitalu jako 

ostateczną możliwość, ratunek jedynie w krytycznej sytuacji. 
Bo cóż jest ważniejsze i cenniejsze od zdrowia?

 Lekarze zalecają, aby ludzie po 50 roku życia wykony-
wali badania raz na 10 lat, a ci, u których w rodzinie wystę-
powały przypadki zachorowania na raka przewodu pokar-
mowego już po 40 roku życia i co 5 lat. Najpowszechniej-
szym i najbardziej znanym badaniem jelita grubego jest ko-
lonoskopia. Umożliwia dokonanie najtrafniejszej diagnozy 
poprzez dokładne zbadanie wnętrza ścian jelita. Jednak me-
toda ta nie jest zbyt przyjemna dla pacjenta: wymaga uprzed-
niego przygotowania, zażywania leków przeczyszczających. 
Innym sprawdzającym się badaniem jest test enzymatycz-
ny Tumor M2-PK, który pozwala wykryć nieprawidłowości 
w jelicie grubym: polipy, gruczolaki, wczesne stadia raka. 
Taki test można wykonać samodzielnie w domu. Podob-
nym pomiarem jest badanie kału na krew utajoną, które po-
maga wykryć nawet śladowe ilości hemoglobiny w naszym 
kale. Jej obecność świadczy o krwawieniu z któregoś odcin-
ka przewodu pokarmowego.

Aby chronić się przed zachorowalnością na raka jelita gru-
bego należy niwelować jego przyczyny. Podstawą profilakty-
ki w jego zwalczaniu jest przede wszystkim odpowiednia die-
ta. Dietetycy zalecają, aby ograniczyć spożywanie tłuszczów 
zwierzęcych, głównie tych, które bogate są w cholesterol. 
Skłaniają także do zastępowania potraw smażonych gotowa-
nymi w wodzie lub na parze. Namawiają do unikania produk-
tów wysoko przetworzonych, nieświeżych i powodujących za-
parcia takich jak: mocna herbata czy kakao. Zalecają również 
wypijanie dziennie przynajmniej 2 litrów płynów.

MAŁGORZATA KILARSKA – „MŁODZI Z HAKIEM”

„PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO”

„MŁODZI 
Z HAKIEM”

Przeprowadziłyśmy także prelekcje, kolejno: w Szkole Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego oraz Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie. Młodzież po skończonej prezentacji rozwiązywała test sprawdza-
jący, który był dla nas wskaźnikiem nowo zdobytej wiedzy. Opiekunka nasze-
go zespołu w ramach lekcji biologii p. mgr Anna Szczypińska przedstawiła 
uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych temat, którym się zajmujemy.

W trakcie semestralnej wywiadówki dzięki przychylności oraz wsparciu 
Pani mgr Marii Kubik Dyrektor naszego Zespołu Szkół zapoznałyśmy przy-
byłych rodziców z informacjami na temat raka jelita grubego. Spotkałyśmy 
się także z członkami miejscowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Pogoda Ducha”, aby zachęcić ich do wykonania jakże ważnych badań pro-
filaktycznych. Aby sprawdzić, w jakim stopniu dbamy o swoje zdrowie, prze-
prowadziłyśmy ankietę wśród mieszkańców  Gminy Klimontów.

Już od samego początku naszej działalności prowadzona jest strona in-
ternetowa, która jest źródłem rzetelnej wiedzy dla internautów (http://www.
mamhaka.cba.pl). Można nas znaleźć także na Facebooku i dowiedzieć się 
o aktualnie prowadzonych działaniach. Na początku stycznia br. w naszym 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się również akcja prozdrowotna, 
która miała zachęcić uczniów i nauczycieli do podęcia zdrowszego stylu ży-
cia. Za symboliczną złotówkę sprzedawałyśmy kawałki szarlotki upieczo-
ne z mąki żytniej i pysznych jabłek pochodzących z naszych rodzimych sa-
dów. Na korytarzach można zobaczyć gazetki na temat akcji „Mam Haka na 
Raka” i zdrowego odżywiania. Aktywność fizyczna to ważny element w pro-
filaktyce raka jelita grubego, dlatego też zorganizowałyśmy w naszej szkole 
godzinę aerobiku, którą poprowadziła p. Dominika Chmielewska. Podczas 
niedawnego Turnieju Piłki Nożnej w Klimontowie nasz zespół „Młodzi z Ha-
kiem” zapoznał uczestników i widzów z tematyką programu.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Klimontowie – Komisji 
ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  bardzo dużej przychylno-
ści Wójta Ryszarda Bienia, firmy „Darjo” p. Dariusza i Joanny Kubików, 
firmy „Konkar” p. Andrzeja i Doroty Goździewskich, p.  Danuty i Edwar-
da Przytułów – Sklep Wielobranżowy „ARKADIA”, a przede wszystkim 
sympatii i zaangażowaniu  Pracowni Reklamy PHU „Roma” p. Janusza i Jo-
lanty Goraj z Sandomierza mogłyśmy wydrukować samodzielnie opracowa-
ne ulotki i plakaty, które są dostępne na terenie całego Klimontowa: na ta-
blicach informacyjnych  oraz w wielu sklepach i Ośrodkach Zdrowia. Dzię-
ki temu możemy zgodnie z celem dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszej 
miejscowości.

Wierzymy, że dzięki naszym pomysłom, determinacji i chęci pomocy 
przyczynimy się do zmniejszenia statystyk zachorowalności i umieralno-
ści na nowotwory oraz wspólnie z mieszkańcami naszej Gminy znajdziemy 
HAKA NA RAKA!

Informujemy, że w ramach naszych działań w walce z rakiem jelita gru-
bego 27 lutego o godz.1200 odbędzie się happening oraz marsz ulicami Kli-
montowa – zapraszamy wszystkich do udziału!!!

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1
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Zaczynając nowy rok kalendarzowy 
często sięgamy pamięcią do tego, co wyda-
rzyło się w roku poprzednim a w szczegól-
ności w ostatnich tygodniach jego trwania. 
W Szkole Podstawowej w Ossolinie koń-
cówka roku 2011 była bardzo pracowita. 
Uczniowie, mimo że jest ich niewielu wzięli 
udział w dwóch konkursach oraz przygoto-
wali piękne przedstawienie jasełkowe.

Jeszcze w listopadzie 13 dzieci z klas 
młodszych pod opieką nauczycieli zrealizo-
wało zadania na powiatowy konkurs „Śnia-
daniowa Klasa”. Uczniowie przygotowa-
li przy pomocy starszych koleżanek z kl. 
IV–V prawidłowe pod względem ilościo-
wym i jakościowym drugie śniadanie. Zo-
stało ono spożyte przy pięknie zastawionym 
stole z zachowaniem higieny i zasad kultu-
ralnego zachowania się. Dzieci ułożyły krót-
kie hasła i wierszyki reklamujące margary-
nę „Śniadaniową” oraz przepis na pysz-
ne i zdrowe drugie śniadanie. Praca dzie-
ci przy wykonywaniu zadań konkursowych 
została udokumentowana fotografiami, któ-
re wraz z ułożonymi tekstami, jako spra-
wozdanie zostały wysłane na konkurs. Po 
upływie określonego regulaminem terminu, 
uczniów i ich nauczycieli spotkała miła nie-
spodzianka – szkoła filialna w Ossolinie za-
jęła III miejsce jako „Brązowa Klasa”, co 
oczywiście wiązało się z otrzymaniem na-
grody – wycieczki do kina w Kielcach oraz 
drobnych upominków.

W następnym konkursie miały szan-
se wziąć udział całe rodziny – dzieci, ro-
dzice, dziadkowie. Właściwie był to głów-
ny warunek uczestnictwa. Celem konkur-
su było przywrócenie i zachowanie tradycji 

samodzielnego wykonywania ozdób choin-
kowych oraz utrwalenie więzi rodzinnych. 
W konkursie wzięło udział 8 rodzin. Były 
to rodziny państwa: Nowakowskich, Mu-
chów, Jabłońskich, Pawlików, Osuchów, 
Kusalów, Wójcików i Mazurów. Zosta-
ły wykonane przepiękne zabawki na cho-
inkę według starych i nowych wzorów oraz 
fotograficzne relacje z przebiegu prac. Po-
nieważ poziom prac był bardzo wyrówna-
ny i wysoki, a członkowie rodzin wykaza-
li się dużym zaangażowaniem i pomysłowo-
ścią, wszystkie rodziny zostały nagrodzo-
ne. Nagrody zostały zakupione z funduszy, 
które Szkoła Podstawowa w Ossolinie uzy-
skała od Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Klimontowie. 
Uczestnicy otrzymali gry planszowe, z któ-
rych w długie zimowe wieczory będą mogły 
skorzystać całe rodziny.

W ciągu dwóch miesięcy poprzedzają-
cych Boże Narodzenie, uczniowie klas IV–V 
uczyli się ról przygotowując przedstawienie 
jasełkowe. Premiera odbyła się podczas Wi-
gilii szkolnej, kiedy to „Kolędników” w wy-
konaniu młodych aktorów obejrzeli zapro-
szeni goście – z-ca wójta p. A. Przybylski 
i dyrektor szkoły p. E. Czajkowska, panie 
emerytki nauczycielki oraz rodzice i młodsi 
koledzy. Dzieci przygotował ks. Leszek Za-
jezierski, dekoracje wykonała p. U. Sadow-
ska, kostiumy uszyli rodzice.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice szko-
ły filialnej w Ossolinie pragną serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy w minio-
nym roku okazali serce szkole i uczącym się 
w niej dzieciom – a także tym, którzy udzie-
lili wsparcia nauczycielom i rodzicom.

SUKCESY UCZNIÓW 
OSSOLIŃSKIEJ SZKOŁY
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Rosamond

FIJOŁKI

Mirce Terczyńskiej 
w Dniu Imienin

Kwiaty z szafiru i wiosny

Zapomniane, pocięte jak serce.

Słowiczku wiesz, że Cię kocham.

Do snu śpiewasz mi serenadę.

Fijołki błękitne jak niebo

I jak łzy szczęścia blade.

Kto zawróci naszą młodość?

Gobelin z kwiatów na łące,

Muza spragniona miłości,

Smutne oczy i serce drżące.

Fijołki niebieskie jak Wenus, 

Zerwę dla Ciebie w maju...

Niewidoczne, pachnące wiosną

Wśród dębów na Zagaju.

Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 
2010–2013 ma inspirować członków Akcji Katolickiej do 
odkrywania komunii z Bogiem, do budowania wspólnot po-
między siostrami i braćmi w rodzinach i środowisku spo-
łecznym oraz do tworzenia struktur komunijnych w stowa-
rzyszeniu jako narzędziu ewangelizacji.

Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpaster-
skiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012, przyjęła nastę-
pujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: „Ko-
ściół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła”.

We Wstępie do tych materiałów czytamy: „Do najważ-
niejszych zadań członków Akcji Katolickiej (…) należy for-
macja. Jan Paweł II w swoim przemówieniu wygłoszonym 
w Rzymie do pielgrzymki krajowej Akcji Katolickiej w 2003 
r. nazwał to stowarzyszenie <szkołą świętości i apostola-
tu>. Zarówno świętość, jak i apostolstwo wymaga rzetelnej 
formacji. Jeśli więc Akcja Katolicka jest szkołą ludzi doj-
rzewających do tego wielkiego zadania, to musi bezustan-
nie prowadzić dzieło formacyjne – i to we wszystkich wy-
miarach, a więc zarówno w wymiarze antropologicznym, 
jak i duchowym, intelektualnym i doktrynalnym”.

Tematyka katechez formacyjnych:
1) Sakrament chrztu św. – włączeniem w życie Kościoła
2) Kościół a Królestwo Boże
3) Kościół Ludem Bożym Nowego Przymierza
4) Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa
5) Kościół świątynią Ducha Świętego
6) Maryja Matka Kościoła
7) „Jedność” Kościoła
8) „Świętość” Kościoła
9) „Powszechność” Kościoła
10) „Apostolskość” i misyjność Kościoła
11) „Zmysł” Kościoła
12) Realizacja „obcowania świętych” w rzeczywistości 

„Kościoła Pielgrzymującego”, „Kościoła Cierpiącego” 
i „Kościoła Uwielbionego”

Akcja Katolicka w Parafii Św. Józefa w Klimontowie 
powstała w 1937 roku. Wielki wkład w jej założenie i pro-
wadzenie wniosły Siostry ze Zgromadzenia Najświętsze-
go Imienia Jezus. Wśród nich aktywnością i poświęceniem 

Od lat społeczność uczniowska, nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście spotykają się przy wigilijnym stole w PSP 
w Nawodzicach. Boże Narodzenie ma szczególny wymiar 
wśród dzieci. Jest to czas ogromnej radości oraz zadumy. 
Dzieci zaprezentowały Jasełka Bożonarodzeniowe przy-
gotowane przez panią Barbarę Swatek. Popłynęły ciepłe 
życzenia od sekretarza gminy Piotra Lipińskiego. Świą-
teczna atmosfera życzeń, śpiewanie kolęd zagościły w ser-
cach obecnych. W imieniu dzieci chcieliśmy podziękować 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Klimontowie za wsparcie finansowe.

Życzymy Wszystkim w Nowym Roku gorących serc 
przez cały rok.  

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PSP W NAWODZICACH

Zorganizowanie Jasełek, w roku szkolnym 2011/2012, 
przypadło klasie Ib. Zaczęli od pracy nad scenariuszem, od-
powiednim doborem ról do ich temperamentu, a skończyli 
na doskonałym wykonaniu. Owe jasełka były nietypowe, bo 
humorystycznie przedstawiały rzeczywistość, dlaczego no-
siły tytuł: „Jasełka XXI”. Próby trwały kilka godzin, co-
dziennie. Na początku panował chaos, ale ćwiczenie czyni 
mistrzem, więc wkrótce wszystko zostało zapięte na ostat-
ni guzik. 21 grudnia nastąpił finałowy dzień. Początkowo 
towarzyszyła aktorom trema, ale jak tylko wyszli na sce-
nę wszystko minęło. Każdy z nich swoją rolę odegrał per-
fekcyjnie. Widzom podobał się występ, świadczyły o tym 
gromkie brawa, jakie otrzymali po zakończonym występie.

W dość krótkim czasie dostali pewną propozycję. Ciągle 
pozostający pod wielkim wrażeniem ich występu ks. Cze-
sław Gumieniak zaproponował, aby wzięli udział w Rejo-
nowym Przeglądzie Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzenio-
wych, w Sandomierzu. Nie zastanawiali się długo, z wiel-
kim entuzjazmem wyrazili nasze zainteresowanie tym po-
mysłem. Poczuli się tacy docenieni!

JASEŁKA Z SUKCESEM
Pod opieką swojej wychowawczyni p. Katarzyny Osow-

skiej, p. Teresy Kryci i ks. Czesława udali się 6 stycznia do 
Katolickiego Domu Kultury im. Św. Józefa. Nie mogli ba-
gatelizować konkurencji, dlatego dali z siebie wszystko. Nie 
do opisania była ich radość, gdy dowiedzieli się, że to wła-
śnie oni zajęli pierwsze miejsce. Nagrodą główną była szan-
sa na udział w Diecezjalnym Przeglądzie Jasełek. Po tak za-
wodowym wykonaniu przedstawienia wspólnie świętowali 
zwycięstwo w pobliskiej pizzerii.

Po weekendzie znów czekał ich tydzień pełen przygoto-
wań w końcu chcieli wypaść jak najlepiej. Poprawiali deko-
racje i przećwiczyli role. Oczekiwany, 19 stycznia nadszedł. 
Z pozytywną energią wyruszyli do Sandomierza. Grali, 
jako ostatnio z sześciu grup. Ich radość nie miała końca, gdy 
okazało się, iż bp Krzysztof Nitkiewicz był pod ogromnym 
wrażeniem właśnie ich występu. My, jako „aktorzy” dosta-
liśmy dyplom i drobną pamiątkę, odkryli w sobie talent ak-
torski i doskonale obyli się ze sceną. Poczuliśmy, że sceny 
wszystkich teatrów świata stoją przed nimi otworem.

JUSTYNA WÓJCIK, KL. IB LO KLIMONTÓW

wyróżniała się s. Urszula (Maria Herman). W kaplicy Sióstr 
w tym okresie odbywały się rekolekcje, dni skupienia, spo-
tkania opłatkowe.

We wspomnieniach spisanych przez Siostrę Cecylię 
(Eugenię Solecką) można przeczytać: „W dniu 4 i 5 mar-
ca 1938 r Kobiety Katolickiego Stowarzyszenia odprawiły 
w naszej kaplicy rekolekcje. Skupienie, jakie się malowało 
na ich twarzach dowodziło, że rozumieją te chwile i pragną 
odnieść pożytek z tych ćwiczeń. Sekretarz Generalny Akcji 
Katolickiej w Sandomierzu ks. Krzysztofik rozpoczął te re-
kolekcje i prowadził je jeden dzień…”

Przedwojenna Akcja Katolicka liczyła 60 Mężów i 90 
Matek (dane z Kroniki parafialnej). Członkowie spotyka-
li się w każdą pierwszą i drugą niedzielę miesiąca, „radząc 
nad podejmowanymi zadaniami”. W 1938 roku Stowarzy-
szenia Mężów i Kobiet zakupiły sztandary, które poświę-
cił ks. Biskup Kubicki. W Kronice parafialnej zanotowa-
no: „Rok 1938 zapisał się jeszcze pomyślniej w Akcji Ka-
tolickiej – bo Stowarzyszenia sprawiły sobie sztandary, na 
poświęcenie których zaproszony JE Bp Administrator Die-
cezji przybył i poświęcił – i na który to obrzęd zostało za-
proszonych z okolicy Klimontowa gości spośród inteligencji 
i z parafii sąsiednich – na który to zaproszeni wszyscy przy-
byli i ofiarnością swoją na rzecz stowarzyszeń w Klimonto-
wie znacznie się przyłożyli.”

Po przymusowej przerwie w czasie II wojny światowej 
i okresie powojennym Akcja Katolicka w Diecezji Sando-
mierskiej została erygowana w 1995 r. W Klimontowie re-
aktywowano Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 27 maja 
2007 r., po uprzednim rocznym okresie działalności Grupy 
Inicjatywnej. Do listopada 2009 r. asystentem Oddziału Pa-
rafialnego był ks. Wojciech Zasada. Obecnie funkcję asy-
stenta kościelnego pełni ks. Czesław Gumieniak. POAK 
liczy 18 osób.

Zapraszamy wszystkich na spotkania Akcji Katolickiej 
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1700. Najpierw 
Msza Św. a po niej spotkanie na salce koło Kościoła. 

Zapraszamy też do wspólnej modlitwy w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca o godz. 1600 (latem o 1700).

KS. CZESŁAW GUMIENIAK

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W 2012 R.
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA FORMACYJNE.

WIGILIA SZKOLNA 2011

PODZIĘKOWANIA
Rodzina Berbesiów dziękuje Zarządowi 

Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego 
w Solcu Zdrój 

za okazane wsparcie finansowe,
dzięki któremu zostały zakupione okna 

do naszego domu.

Dziękujemy:

• Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Klimontowie, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

• p. Ewie Szeląg 
oraz wszystkim darczyńcom zbiórki pieniężnej 

w Parafii Goźlice, dzięki której zostały 
zakupione materiały do ocieplenia domu 

i jego wykończenia.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
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Pod koniec stycznia w bibliotece szkolnej w Klimontowie miało miejsce niecodzien-
ne wydarzenie: uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet czytelników. Na uro-
czystość przybyła pani dyrektor mgr E. Czajkowska, pani wicedyrektor B. Czuja oraz 
wychowawcy klas. Członkowie Klubu Miłośników Książki pod opieką bibliotekarza mgr 
M. Kaczmarczyk przygotowali inscenizację, podczas której wcielili się w bohaterów zna-
nych bajek. Był Czerwony Kapturek, Kot w butach, Królewna Śnieżka, Kopciuszek. Nie 
zabrakło też Baby Jagi i jej ofiar: Jasia i Małgosi. 

Podczas imprezy dzieci odpowiadały na liczne zagadki, a prawidłowe odpowiedzi na-
gradzane były cukierkami. Uczniowie klas pierwszych zostali zapoznani z zasadami posza-
nowania książek oraz regulaminem biblioteki szkolnej. Po złożeniu przyrzeczenia i otrzy-
maniu pamiątkowych dyplomów, uczniowie klas pierwszych pod opieką starszych kolegów 
i koleżanek wypożyczyli pierwsze książki. Oprawą muzyczną uroczystości zajął się pan  
M. Słowiakowski, któremu serdecznie dziękujemy.

MK

W MAGICZNYM ŚWIECIE 
KSIĄŻEK
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Dzień 27 grudnia stał się już tradycją wspólnego 
spotkania opłatkowego członków Stowarzyszenia na 
Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie 
„Wspólne Dobro” i Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej. 

W tym roku po Mszy świętej o godz. 17 udaliśmy 
się do Przybysławic na „Wichrowe Wzgórze”, a wraz 
z nami zaproszeni goście: ks. prob. Henryk Hendzel, 
ks. Paweł Piędzio, ks. Wojciech Zasada i Wójt Gmi-
ny Ryszard Bień. 

Atmosfera dworku, a szczególnie sali z komin-
kiem i pięknie ozdobioną choinką, stołu z palącymi 
się świecami, nakrytego białym obrusem i zastawio-
nego świątecznymi smakołykami, wprawiła nas w uro-
czysty nastrój.

Ks. Czesław Gumieniak rozpoczął spotkanie kolę-
dą „Wśród nocnej ciszy”. Przypomniała ona tajemnicę 
betlejemskiej nocy, a z kart Pisma Świętego usłyszeli-
śmy słowa: „…Narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan”(Łk 2,11). 

– Niech wśród nas panuje radość i pokój, o którym 
śpiewali aniołowie nad grotą w noc Bożego Narodzenia 
– mówił  ks. Rektor. 

– Niech Boże Dziecię udziela potrzebnych łask do pra-
cy w stowarzyszeniach i w parafii – życzył ks. Proboszcz. 

Do życzeń przyłączył się również Wójt Ryszard Bień 
oraz prezes Akcji Katolickiej Andrzej Darowski.

Podczas łamania się opłatkiem – chlebem miłości – 
popłynęły życzenia zdrowia, prawdziwego pokoju, głę-
bokiej wiary, realizacji planów i dobrych pomysłów 
w nadchodzącym Nowym 2012 Roku. 

A potem rozmowy przy stole, wspólne gromkie ko-
lędowanie, radość bycia razem i doświadczenie go-
ścinności. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę 
tego wspaniałego spotkania bombkę świąteczną z ży-
czeniami...

– Do siego roku!
ANNA GŁADYSZ

OPŁATEK
NA

„WICHROWYM 
WZGÓRZU” 

„Światło zabłysło dzisiaj nad nami, 

bo Chrystus nam się narodził.

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, 

Bóg Mocny, Książę Pokoju,Ojciec Wieczności, 

a Jego Królestwu nie będzie końca.”
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UWERTURA
W połowie 1925 r. Bruno Jasieński 

(1901–1938) z piękną żoną  Klarą (1902–
–1938) u boku, obciążony bagażem literac-
kiego skandalisty opuścił Polskę. Jego kolej-
ne tomy: „But w butonierce” (1921), „Pieśń 
o głodzie” (1922), „Ziemia na lewo” (1924) 
przysporzyły mu opinie poetyckiego chu-
ligana. Zamieszkał w Paryżu. Trudnił się 
dziennikarstwem przesyłając do kraju tek-
sty o niezwykle szerokim wachlarzu tema-
tycznym – począwszy od wysokiej kultu-
ry, a skończywszy na obyczajach i modzie. 
Z powodzeniem uprawiał felietony poetyc-
kie, przybierające często formę niezwykle 
uszczypliwej satyry. W wolnych chwilach 
poświęcał czas nauce. Jak na rasowego eks-
centryka przystało z zamiłowaniem zgłę-
biał zawiłości języka chińskiego i japoń-
skiego. Pomimo trudnych warunków mate-
rialnych, małżeństwo Jasieńskich uchodziło 
za szczęśliwe. Zapewne z czasem ze skrom-
nej gaży za dziennikarskie chałtury dorobi-
liby się niewielkiego mieszkanka na obrze-
żach Paryża. Żyliby tam długo i szczęśli-
wie, a pojawiające się dzieci rozświetlałyby 
mroki egzystencjalnych trudów. Klimontów 
odwiedzaliby na wakacje. Tak sielankowo, 
w blasku lamp i neonów stolicy świata mo-
głyby potoczyć się ich losy, gdyby nie wiel-
kie ambicje literackie. Jasieński był niewąt-
pliwie człowiekiem utalentowanym, któ-
ry w sprzyjających okolicznościach mógłby 
zdobyć parnas polskiej literatury i pozyskać 
szerokie grono czytelników. Tych sprzyja-
jących warunków jednak zabrakło. Nie za-
skarbił sobie sympatii kolegów literatów. 
Nie miał również szczęścia u krytyków, 
którzy – co widać szczególnie dobrze z per-
spektywy czasu – byli względem jego twór-
czości wyjątkowo niesprawiedliwi. W kra-
ju został wyśmiany i zepchnięty na margi-
nes. Miał nadzieję, że we Francji zacznie 
wszystko od nowa. Na nieszczęście w tym 
krytycznym momencie rękę podali mu ko-
muniści. Dostrzegając wielki talent literac-
ki umiejętnie podsycali ambicje. Jasieński 
postawił wszystko na jedną kartę. Owocem 
współpracy była znakomita powieść „Palę 
Paryż” (1929), będąca apokaliptyczną wi-
zją zagłady kapitalistycznego świata, któ-
ra przyniosła mu światowy rozgłos. Były to 
jednak „dobre złego początki”. 30 kwietnia 
1929 r. Jasieński został aresztowany i wy-
dalony z granic Francji. Prasa lewicowa ca-
łej Europy biła na alarm. Wolność słowa zo-
stała brutalnie pogwałcona. Pisarz, po kil-
kutygodniowym pobycie w Berlinie podjął 
decyzję o emigracji do sowieckiej Rosji. Ze 
Szczecina na pokładzie handlowego statku 
„Saksonia” popłynął do Leningradu, gdzie 
21 maja witany był przez zorganizowane 
tłumy. Kwiaty, orkiestra dęta, przemówie-
nia dygnitarzy... Pierwszy bukiet czerwo-
nych róż wręczyła Jasieńskiemu związana 
z radzieckim światem literackim Anna Be-
rzin (1897–1961). Jak czas pokaże, jej obec-
ność w leningradzkim porcie nie była przy-
padkowa.

ANNA I JAN
Anna Berzin urodziła się w 1897 r. na 

obrzeżach Pskowa w rodzinie chłopskiej. 
Od wczesnej młodości zaangażowała się 
w działalność polityczną w Socjaldemo-
kratycznej Partii Robotniczej Rosji. Tam 
też poznała przyszłego męża Jana Berzina 
(1889–1938), który był zawodowym rewolu-
cjonistą. 

Działał w komórce zajmującej się likwi-
dowaniem agentów i prowokatorów. W trak-
cie przygotowań do zamachu na szefa tajnej 
policji przypadkowo zastrzelił policjanta. 
Został zatrzymany i skazany na karę śmier-
ci. Ze względu na młody wiek (nie miał 
ukończonych jeszcze 18 lat) został zesła-
ny na długoletnie roboty w okolice Irkucka, 

skąd udało mu się wkrótce zbiec. Uczestni-
czył w szturmie Pałacu Zimowego. Poznał 
osobiście Lenina – organizując na jego po-
lecenie Biuro Ochrony Rządu. 

W połowie lat dwudziestych mianowany 
został szefem wywiadu wojskowego. Oso-
biście zwerbował niezwykle cennych agen-
tów: Richarda Sorgo (1895–1944) i Leopol-
da Treppnera (1904–1982), którzy ujawni-
li dokładną datę napaści Niemiec hitlerow-
skich na ZSRR (Stalin nie dał wiary ich do-
niesieniom). W 1936 roku mianowany zo-
stał głównym doradcą wojskowym Armii 
Republikańskiej w Hiszpanii.

Anna żyła zdecydowanie w cieniu męża. 
Ukończyła prestiżowy (najstarszy w Rosji, 
działający od 1865 r.) Państwowy Uniwer-
sytet Rolniczy w Moskwie. Następnie pra-
cowała w Najwyższej Radzie Gospodarki 
Narodowej. Jej bezpośrednim przełożonym 
był  Feliks Dzierżyński (1877–1926). Nie-
co później przeniosła się do Państwowego 
Wydawnictwa Rosyjskiej Federacyjnej So-
cjalistycznej Republiki Radzieckiej, szefu-
jąc sekcji literatury ludowej. Wtedy pozna-
ła osobiście Siergieja Jesienina (1895–1925) 
jednego z najwybitniejszych poetów pierw-
szej połowy dwudziestego wieku. Anna zaj-
mowała się redagowaniem jego wierszy. 
Z czasem oprócz spraw zawodowych po-
łączyło ich gorące uczucie. Niebawem wo-

kół ich romansu zaczęły krążyć niepoko-
jące plotki. Znajomi Jesienina podejrzewa-
li, że Anna jest wywiadowcą OGPU mającą 
kontrolować poczynania poety. Jej działal-
ność łączono z agenturalną profesją męża. 
Do dziś trwają spory wokół tajemniczej 
śmierci autora „Spowiedzi chuligana”, któ-
ry według oficjalnego komunikatu powiesił 
się 28 grudnia 1925 r. w leningradzkim ho-
telu „Angleterre”. Część badaczy jego bio-
grafii sugeruje jednak morderstwo. Władze 
państwowe powierzyły Annie zorganizowa-
nie pogrzebu. Było to przedsięwzięcie wiel-
kiej miary, zważywszy na liczne delega-
cje zagraniczne i niezliczone tłumy żegna-
jące poetę. Przy tej okazji Anna nawiązała 
znajomość z całą elitą pisarzy radzieckich. 
Zaprzyjaźniła się z Lilią Brik (1891–1978) 
muzą Włodzimierza Majakowskiego (1893–
–1930). Co ciekawe i ona również podejrze-
wana była o tajne kontakty ze służbą bez-
pieczeństwa. Jak widać rola pięknych ko-
biet u boku utalentowanych poetów w wa-
runkach radzieckich nie była wcale tak jed-
noznaczna…

KLARA ALBO KARA
Wkrótce w ślad za Brunonem do ZSRR 

dotarła Klara. Gdy wydawało się, że wszyst-
ko co najgorsze mają już za sobą nastąpił 
krach ich miłości. Stało się to zaledwie kil-
ka miesięcy po przyjeździe do Moskwy. Fi-
nał musiał mieć charakter bardzo burzliwy, 
skoro Jasieński wiele lat po rozstaniu pisał 
o swojej byłej żonie w słowach nie pozba-
wionych emocji:

„W ciągu ostatnich siedmiu lat nie 
utrzymywałem z Klarą Arem – Jasieńską, 
córką Hermana żadnych kontaktów i zmu-
szony byłem zerwać z nią wszelką znajo-
mość, z powodu skandali, jakie urządzała 
mi po rozwodzie. Klara wychodziła od tam-
tej pory kilka razy za mąż (na przykład żyła 
z jakimś Niemcem – aktorem) i obracała 
się w kręgach zupełnie mi nieznanych. Mój 
związek z nią ograniczał się do wysyłania 
alimentów na utrzymanie dziecka, mojego 
obecnie ośmioletniego syna, na którego wy-
chowanie nie miałem nawet wpływu, wsku-
tek złowrogiego nastawienia jego matki.”1

Klara w połowie lat trzydziestych zwią-
zała się z szefem NKWD Gienrichem Jago-
dą (1891–1938). Był to jednak związek nie-
formalny, o którym jego najbliższa rodzi-
na nic nie wiedziała. Jagoda zaskarbił sobie 

sympatie Stalina (1878–1953) forsowaniem 
pomysłu zatrudnienia osadzonych w ła-
grach więźniów do pracy na wielkich bu-
dowach komunizmu. W jego zamyśle pra-
ca miała stworzyć nowego człowieka. Kry-
minalistów zamieniać w pełnowartościo-
wych obywateli. Ze względu na chroniczne 
niedożywienie i brak elementarnych warun-
ków higieny dziesiątki tysięcy ludzi umiera-
ło. Podobno tylko budowa kanału Białomor-
sko–Bałtyckiego pochłonęła blisko 100 ty-
sięcy istnień.

ANNA I BRUNO
Jak głosi plotka Jasieński został uwiedzio-

ny przez Annę. Wystarczyło kilka miesięcy 
jej zabiegów, aby zapomniał o swojej żonie. 
I tak spełniło się jej marzenie Anny – mogła 
zostać muzą dobrze zapowiadającego się pi-
sarza. Nie odstępowała go na krok. Towarzy-
szyła mu w pracy i w domu. Tak pisała o ich 
związku Janina Dziarnowska (1903–1992):

„Kiedy Anna potrafiła uporać się ze 
wszystkim? Elegancki Europejczyk wstając 
rano miał codziennie świeżo upraną koszu-
lę, oczyszczone ubranie, przygotowane ob-
fite śniadanie, z kuchni dochodziły zapachy 
szykowanych na wieczór „półproduktów”, 
sporządzonych z „produktów” o nader ską-
pych w tym okresie asortymencie. Do re-
dakcji wychodzili razem. Tam wykonywała 
niezliczone ilości prac sekretarskich, w obu 
pokojach rozbrzmiewał przez cały dzień jej 
niski, przyjemny głos. A wieczorem karmiąc 
swego Brunczyka (a często i przyjaciół – 
głodomorów) barszczem i pierogami, za-
wsze smakowitymi – nawet dla grymaśne-
go, lecz o niezgorszym apetycie  małżonka 
– królowała przy stole. W jej pracowitych 
rękach migotały druty, na których ze starej 
włóczki robiła nowy sweter.” 2

Pełnię szczęścia osiąga się niezwykle 
rzadko. Anna zachorowała. Wizualnym ob-
jawem jej dolegliwości było niekontrolowa-
ne tycie. Ze smukłej pięknej kobiety prze-
istaczała się powoli w muzę o całkiem krą-
głych kształtach. We wspomnieniach o niej 
tusza wysuwała się zawsze na pierwszy 
plan. Anatol Stern (1899–1968) pisał:

„Wysoka, chorobliwie pełna, o zastana-
wiająco mocnym spojrzeniu…” 3

Antal Hidas (1899–1980), który poznał 
Annę w początkach lat trzydziestych XX w. 
nie używał nawet eufemizmów:

„Anna Berzin ważąca ponad sto kilo-
gramów, lecz żwawo się poruszająca, żar-
liwa entuzjastka.” 4

Z całą pewnością pomogła Jasieńskie-
mu zaistnieć w kręgu czołowych literatów 
radzieckich, nakłaniając go do pisania w ję-

KONSEKWENCJE PEWNEJ 

Anna Berzin  (druga z lewej)  przy trumnie Jesienina

Jan Berzin

Anna Bierzin
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ką rzadkością. Plotka głosi, że na taśmach 
uwiecznione zostały jego najbardziej atrak-
cyjne kochanki. Co ciekawe, żona nie mia-
ła najmniejszego pojęcia o tych wszystkich 
ekscesach. Jagoda w oczach najbliższej ro-
dziny uchodził za przykładnego ojca i męża. 
W obliczu tych faktów trudno przypusz-
czać, że związek Klary z szefem NKWD 
miał podłoże uczuciowe. Najprawdopodob-
niej była ona tylko jedną z wielu ofiar jego 
wyrafinowanych seksualnych zachcianek. 
Jan Berzin po powrocie z Hiszpanii został 
aresztowany i rozstrzelany 29 lipca 1938 r. 
w podziemiach moskiewskiego hotelu „Me-
tropol”. Podstawą oskarżenia były zeznania 
współtowarzyszy (najprawdopodobniej wy-
muszone torturami), z których wynikało że 
od wielu lat pracował dla potrzeb polskiego 
wywiadu. Klarę Arem oskarżono również 
o szpiegostwo na rzecz Polski. Skazana zo-
stała zaledwie na 8 lat łagrów. Miała jako-
by ujawnić recepturę na produkcje konser-
wy warzywnej. W kategoriach cudu należa-
ło potraktować ten wyrok. Tymczasem tem-
peramentna lwowiaka nieświadoma śmier-
telnego zagrożenia poczęła odwoływać się 
do wyższych instancji sądowych. W dodat-
ku w areszcie wykazała się kompletnym 
brakiem roztropności zwierzając się jed-
nej ze współtowarzyszek niedoli ze swoich 
antykomunistycznych poglądów. Niestety, 
jej interlokutorka okazała się konfidentką. 
Tym razem sąd nie miał już litości. Wyrok 
śmierci został wykonany 16 stycznia 1938 r. 
Mützenmacher do końca życia był zagorza-
łym antykomunistą. Cały czas zacierał tro-
py, zmieniał nazwiska i żony. Był kilka-
krotnym wdowcem. Pomimo żydowskiego 
pochodzenia szczęśliwie przeżył hitlerow-
ską okupację. Niektórzy twierdzą, że pod-
jął nawet współprace z niemieckim wywia-
dem, będąc niezastąpionym doradcą w za-
kresie zwalczania komunistycznego pod-
ziemia. Po wojnie przebywał na ziemiach 
odzyskanych. Dla niepoznaki wstąpił do 
PPR będąc na poziomie regionalnym zna-
nym działaczem związkowym. Komuniści 
przejmując archiwa przedwojennej policji 
wkrótce wpadli na jego trop. Udało mu się 
jednak kolejny raz ujść obławie. Ucieczką 
była śmiertelna choroba. Zmarł w Łodzi 30 
grudnia 1947 r. Pochowany został kilka dni 
później z honorami przynależnymi zasłużo-
nemu działaczowi społecznemu w Warsza-
wie na cmentarzu Bródnowskim pod nazwi-
skiem Jan Roszkowski. Kilka tygodni póź-
niej służba bezpieczeństwa zarządziła eks-
humację. I tu dotykamy tajemnicy. Dziś 

zyku rosyjskim. Jej znajomość środowiska 
– szczególnie dla emigranta była zupeł-
nie bezcenna. Jak głosi plotka (których nie 
mało w tej opowieści) Anna czytała niemal 
każdy jego rękopis, opatrując go odręczny-
mi uwagami. Zabiegała o recenzentów, or-
ganizowała wieczory autorskie. Jeżeli rze-
czywiście była tajnym pracownikiem służ-
by bezpieczeństwa, to zasługiwała na miano 
„asa wywiadu”. Autor „Mięsa kobiet” był 
jak dziecko we mgle…

*   *   *
Gdy Jasieński piął się z mozołem po 

szczeblach kariery a jego książki zdobywa-
ły masowego czytelnika – na peryferiach 
Warszawy w sierpniu 1933 r. doszło do bru-
talnego morderstwa działacza komunistycz-
nego. Ofiara miała zmasakrowaną twarz 
tępym narzędziem, najprawdopodobniej 
młotkiem. Identyfikacja denata była możli-
wa tylko dzięki charakterystycznemu ubra-
niu. Tym działaczem okazał się Joska Müt-
zenmacher. Nikt wtedy nie przypuszczał, 
że ten sam w sobie przykry fakt oraz oso-
ba Joska Mützenmachera będzie miała tak 
tragiczne konsekwencje dla kilkudziesięciu 
tysięcy osób – w tym dla bohaterów naszej 
opowieści...

CZARNA KOMEDIA 
JOSKA MÜTZENMACHERA

Joska (Józef) Mützenmacher urodził się 
18.04.1903 w Mławie, w ubogiej rodzinie 
żydowskiego powroźnika. Zmarł najpraw-
dopodobniej w 1947 roku. Był wysokie-
go szczebla działaczem komunistycznym. 
Wielokrotnie przebywał w ZSRR, gdzie 
ukończył specjalistyczne kursy pod patro-
natem Kominternu, na których oprócz wy-
kładów ideologiczno–politycznych serwo-
wano zajęcia praktyczne z zakresy konspi-
racji i działalności agenturalnej. Jego kolegą 
ze szkolnej ławy był między innymi Stani-
sław Radkiewicz (1903–1987) niechlubnej 
pamięci szef Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Mützenmacher był prymusem. 
Mając odpowiednie dyplomy i rekomenda-
cje z Moskwy bardzo szybko awansował. 

Był członkiem Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Polski. Gdy wspiął 
się niemal na sam szczyt uświadomił sobie, 
że pod zasłoną szczytnych ideałów komu-
nizm prowadzi do eksterminacji i zbrodni. 
Postanowił wszystko w swoim życiu zmie-
nić. Ochrzcił się przystępując do kościo-
ła rzymsko–katolickiego. Następnie sfingo-
wał swoje morderstwo (wspomniane powy-
żej morderstwo na peryferiach Warszawy) 
i już niejako zza grobu rozpoczął współ-
pracę z polską policją i wywiadem. Niektó-
rzy badacze twierdzą, że nie można tu jed-
nak mówić o cudownej metamorfozie, lecz 
bardziej o załamaniu psychicznym w cza-

MISTYFIKACJI ALBO CHICHOT HISTORII

Joska Mützenmacher

Gienrich Jagoda

sie pobytu w więzieniu. Wtedy to Mützen-
macher miał zostać zwerbowany jako płat-
ny agent. Tak czy inaczej owocem współ-
pracy była demaskatorska książka pod ty-
tułem „Historia Komunistycznej Partii Pol-
ski w świetle faktów i dokumentów”(1934), 
którą podpisał pseudonimem Jan Alfred Re-
guła. Książka ta miała duży wpływ na losy 
wielu osób – ujawnił w niej wiele kompro-
mitujących faktów dla ruchu komunistycz-
nego, ale przede wszystkim rozszyfrował 
pseudonimy czołowych działaczy, którzy 
ukrywali się przed wymiarem sprawiedli-
wości oskarżani o prowadzenie antypań-
stwowej działalności. Policja rozpoczęła 
aresztowania. Tymczasem Mützenmacher, 
jako ofiara burżuazyjnego terroru trafił do 
panteonu komunistycznych męczenników. 
W sowieckiej prasie pojawiły się płomienne 
nekrologi. Nikt nie podejrzewał podstępu. 
Po ukazaniu się książki Stalin dostał ata-
ku szału. Był przekonany, że w kierownic-
twie KPP działa groźny agent. Rozpoczę-
ły się aresztowania – tym razem zainicjo-
wane przez radzieckie służby wywiadow-
cze. Podejrzani działacze wzywani byli do 
Moskwy. Jak się łatwo domyśleć była to po-
dróż w jedną stronę. Sytuacja przypominała 
literacką groteskę. Polscy komuniści wzię-
ci zostali w przysłowiowe dwa ognie. Za-
iste wielkie szczęście miał Bolesław Bierut, 
(a zdecydowanego pecha jego późniejsze 
ofiary), że podróż do Moskwy zagrodziły 
mu mury polskiego więzienia… Nieufność 
Stalina sięgnęła poziomu paranoi. Wkrót-
ce wydał rozkaz ostatecznego rozwiązania 
KPP i aresztowania wszystkich bez wyjątku 
polskich działaczy komunistycznych miesz-
kających na terenie ZSRR. Do tego grona 
zliczono również Jasieńskiego, Klarę, Annę 
i ich najbliższych...

*   *   *
Trzeba przyznać, że nawet dla ludzi mało 
podejrzliwych kariera małżeństwa Jasień-
skich w ZSRR mogła budzić zdumienie. 
Klara wiąże się z naczelnym szefem NKWD 
a Brunon z żoną szefa wywiadu wojskowe-
go. Gdyby uprawiali szpiegostwo, to new-
ralgiczne informacje na temat funkcjono-
wania radzieckiego państwa nie miałyby 
dla nich tajemnic. Dla Stalina, który wszę-
dzie widział agentów i prowokatorów tego 
typu zbiegi okoliczności były tylko koron-
nym dowodem na działanie polskiej siatki 
wywiadowczej.

BURZLIWY FINAŁ 
ALBO SPOPIELANIE CIAŁ

Gienrich Jagoda okazał się dla Stalina 
człowiekiem mało spolegliwym. Miał być 
bezwolnym narzędziem terroru – zaciśnię-
tą pięścią sprawiedliwości, która na rozkaz 
miażdży oponentów politycznych. Tymcza-
sem Jagoda nie wyzbył się ambicji do pro-
wadzenia niezależnej polityki. Mając na 
uwadze całą zbrodniczą Jego działalność 
jako szefa NKWD, trzeba przyznać, że wie-
lokrotnie bronił przed fałszywymi zarzuta-
mi zasłużonych działaczy partyjnych. Nic 
więc dziwnego, że wkrótce popadł w nieła-
skę Stalina. Został oskarżony o szpiegostwo 
na rzecz Polski i skazany na śmierć. Wy-
rok wykonano w marcu 1938 r. Przy oka-
zji procesu wyszły na jaw szokujące fakty 
dotyczące jego życia intymnego. Ze wzglę-
du na ich nieobyczajność upublicznione zo-
stały dopiero wiele lat później. W służbo-
wym mieszkaniu Jagody znaleziono intry-
gującą kolekcję damskiej bielizny, kilku ty-
sięcy zdjęć pornograficznych i kauczuko-
wego penisa (podobno czarnego koloru...), 
a także zbiór amatorskich filmów pornogra-
ficznych, które w owych latach były wiel-

jego grób jest pusty. Czy ciało Mützenma-
chera po ekshumacji nie wróciło na miejsce 
pierwotnego spoczynku? A może nigdy go 
tam nie było? Niektórzy badacze sądzą, że 
trumna w czasie pogrzebu wypełniona była 
żwirem. Według relacji pułkownika Henry-
ka Piecucha (1939) Mützenmacher widzia-
ny był wiele lat później w Izraelu. Tam też 
wyemigrowała jego pierwsza żona. O jego 
dalszych losach, albo jak kto woli kolejnym 
życiu po śmierci, nic pewnego nie wiadomo. 
Opisując perypetie tego człowieka ma się 
wrażenie stąpania po bardzo cienkiej tafli 
lodu. Wiele fundamentalnych pytań wciąż 
czeka na odpowiedź. 

Jasieńskiemu nie pomógł talent literac-
ki, wysokie stanowiska partyjne ani ideolo-
giczne wyznania wiary. Podobnie jak inni 
bohaterowie tej opowieści oskarżony został 
o działalność wywiadowczą na rzecz Polski. 
W ostatnich słowach prosił szefa NKWD 
Mikołaja Jeżowa (1895–1940) o śmierć:

„Nie pozwólcie mnie więcej męczyć. Jest 
to moja ostatnia i jedyna prośba. Na praw-
dę nie mam już więcej siły.” 5 

Po napisaniu tych dramatycznych słów 
Jasieński był jeszcze blisko rok w rękach 
stalinowskich oprawców. Będąc torturowa-
ny miał okazje po stokroć odpokutować błę-
dy burzliwej młodości. Rozstrzelany został 
17 września 1938 r. Pamięć o nim zachowa-
ła się dzięki niebanalnemu talentowi. Pomi-
mo upływu lat jego utwory wciąż cieszą się 
znaczną popularnością. Anna w 1938 r. osa-
dzona została w łagrze. Wyszła na wolność 
po 17 latach w połowie 1955 r. Była już bar-
dzo schorowana. Ostatnie lata życia poświę-
ciła przywracaniu literackiej pamięci Jasień-
skiego. Na podstawie szczątkowo zachowa-
nych rękopisów i własnej pamięci odtwo-
rzyła ostatnią jego powieść „Zmowa obojęt-
nych” (wyd. pol. 1962). Zmarła w 1961 r. Do 
dziś dnia budzi w Rosji sprzeczne emocje. 
Przywoływana jest głównie jako kochanka 
Sergiusza Jesienina i jednocześnie osoba za-
mieszana w jego tajemniczą śmierć. Jej grób 
znajduje się w Moskwie na Nowym Cmen-
tarzu Dońskim, nieopodal dawnego krema-
torium, w którym masowo spopielano ciała 
ofiar stalinowskich represji.

MIESZKO BANASIAK

BUTONIERKA@POCZTA.ONET.PL

1  Pismo B. Jasieńskiego do Władysława Staw-
skiego  z 3 maja 1937 r. w: K. Jaworski, Bru-
no Jasieński w sowieckim więzieniu. Areszto-
wanie, wyrok, śmierć, Kielce 1995, s. 105

2 J. Dziarnowska, Słowo o Brunonie Jasień-
skim, Warszawa 1982, s. 330 - 331

3 A. Stern, Bruno Jasieński, Warszawa 1969, 
s. 18

4 A. Hidas, Wspomnienia o B. Jasieńskim, „Li-
teratura na Świecie” 1975, nr 11

5 K. Jaworski, ibidem, s. 131

Bruno Jasieński
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Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych był organizatorem 
II Międzygimnazjalnego Turnieju o Puchar Dyrektora ZSP 
w Halowej Piłce Nożnej, który odbył się 4 lutego 2012 r. 
w hali Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, które było 
współorganizatorem imprezy. Do udziału w imprezie zo-
stały zaproszone drużyny z gimnazjów w Iwaniskach, Kli-
montowie, Łoniowie, Sulisławicach oraz drużyny z ZSP. 

O godzinie 900 dyrektor ZSP p. Maria Kubik przywita-
ła uczestników turnieju następnie przedstawiła działalność 
edukacyjną naszej placówki. Po tym wystąpieniu odbyła 
się prezentacja grupy ,,Mam haka na raka” , która pracuje 
pod opieką p. Anny Szczypińskiej (więcej informacji pod 
adresem www.mamhaka.cba.pl). Po części oficjalnej nastą-
pił podział i losowanie grup. W pierwszej grupie znalazły 
się drużyny w składach:
- Sulisławice: Bryła Krzysztof, Koziarz Karol, Manjak An-

drzej, Kaczmarczyk Paweł, Lasota Bartłomiej, Twaróg 
Dawid, Kwiecień Piotr, Mazur Kamil, Partyka Łukasz, 
Malecki Łukasz.

- Iwaniska: Chaja Karol, Kozłowski Damian, Baran Bar-
tłomiej, Warzyński Mateusz, Tadysz Mateusz, Konat Mi-
chał, Ciepiela Rafał, Świderski Filip

- Klimontów I: opiekun Bednarska Joanna, Nowakowski 
Zdzisław, Nowakowska Danuta, Wójcik Mateusz, Mazur 
Krystian, Krawczyk Piotr, Nowakowski Karol, Kaczmar-
czyk Przemysław, Śledź Mateusz, Jońca Mateusz

- Łoniów: Staszczyk Kamil, Okienica Łukasz, Garboś Se-
bastian, Adamkiewicz Kacper, Winiarski Michał, Adam-
czak Kamil, Grdeń Łukasz, Adamczak Jakub

W drugiej grupie znalazły się drużyny w składach:
- ZSP LO: Ciepliński Kamil, Orłowski Karol, Ciach Ad-

rian, Frańczak Mateusz, Barański Tomasz
- ZSP TH: Piętka Dominik, Lasota Dawid, Bogdański Łu-

kasz, Bajak Karol, Czajka Radosław, Malecki Jarosław, 
Sowiński Piotr, Przybył Karol, Kopeć Mateusz      

- Klimontów III: Pyza Kewin, Krycia Piotr, Orzechowski 
Jakub, Burczyński Emil, Orzechowski Bartosz, Strójwąs 
Maciej, Piętka Karol, Kopeć Kamil

- Klimontów II: Smakowski Paweł, Miłek Mateusz, Wójcik 
Dawid, Kaczorowski Damian , Sośniak Dawid, Sośniak 
Dawid, Orłowski Kordian, Dowiec Kamil

Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a trwa-
ły 2x7 minut. Sędziowali: Artur Waszczyk, Dariusz Zim-
nicki.

Uzyskano rezultaty:
Iwaniska – Łoniów         2:0
ZSP LO – ZSP TH          0:4
Klimontów I – Łoniów        1:4
Klimontów III – Klimontów II 0:2
Sulisławice -  Klimontów I    0:2
ZSP LO – Klimontów III    0:2
Sulisławice – Iwaniska     0:0
ZSP TH – Klimontów II     1:0
Klimontów I – Iwaniska     0:5
Klimontów III – ZSP TH    0:5 
Sulisławice – Łoniów      0:3
ZSP LO – Klimontów II     0:6 
Po rozgrywkach grupowych nastąpiła przerwa na ciepły 

posiłek: pyszny bigos i herbatę. Po pierwszej fazie rozgry-
wek dwie pierwsze drużyny z każdej grupy uzyskały awans 
do półfinałów: Iwaniska, Klimontów II, Łoniów oraz go-
spodarze ZSP – wspólna drużyna Technikum Handlowego 
i Mechanicznego.

Wyniki meczów półfinałowych: Łoniów – ZSP 1:1 
(w rzutach karnych 1:2) co dało awans gospodarzom. 
Mecz bardzo zacięty i wyrównany, zawodnik ZSP otrzy-
mał czerwoną kartkę za dyskusję z sędzią po bramce dla 
Łoniowa. W drugim półfinale Iwaniska gładko ograły 
drużynę Klimontowa II. 

Na koniec został finał, w którym zmierzyła się druży-
na z Iwanisk oraz drużyna złożona z pierwszoklasistów 
technikum mechanicznego i handlowego. W tym spotka-
niu również trwał zacięty bój na całym boisku. Minimal-
nie lepsza była ekipa z Iwanisk, bo mecz zakończył się wy-
nikiem 1:0.

W przerwach między meczami tańczyły dziewczyny 
z zespołu „FIRST” (Klaudia Konat, Karolina Sierant, 
Patrycja Kwiecień) ZSP oraz cheerleaderki i grupa tanecz-
na „SECOND” z Gimnazjum w Klimontowie.

Po zakończeniu turnieju odbyła się miła uroczystość na-
grodzenia uczestników zawodów. Zwycięska drużyna otrzy-
mała piękny puchar Dyrektora ZSP, puchar za II miejsce to 
nagroda od Wójta Gminy Klimontów p. Ryszarda Bienia, 
a nagrodę wręczył sekretarz Urzędu Gminy p. Piotr Lipiń-
ski. Za III miejsce puchar powędrował do Łoniowa. Pozo-
stałe drużyny również otrzymały pamiątkowe puchary.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia indywidualne 
w następujących kategoriach:
- najlepszy strzelec: zdobywca 7 bramek – Sebastian Gar-

boś z Łoniowa otrzymał piłkę z autografami zawodników 
z drużyny Ekstraklasy Śląska Wrocław

- najlepszy bramkarz: Paweł Smakowski z drużyny Kli-
montów II

- najwartościowszy zawodnik MVP: Damian Kozłowski 
z drużyny Iwaniska.

Najlepsi strzelcy turnieju z poszczególnych ekip otrzy-
mali pamiątkowe koszulki z logo miasta Euro 2012 Wrocła-
wia, ponadto zawodnicy ze zwycięskiej ekipy otrzymali pa-
miątkowe breloczki. Turniej zgromadził około 70 uczestni-
ków z klas I-III gimnazjum i pierwszej szkoły średniej, na 
widowni znaleźli się sympatycy drużyn przyjezdnych i go-
spodarzy.

Turniej odbył się dzięki zaangażowaniu Artura Wasz-
czyka, Dariusz Zimnickiego, Józefa Komisarka i Jana 
Kurkiewicza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz 
Danuty i Zdzisława Nowakowskich, Joanny Bednarskiej 
i Agnieszki Kwiecień z Gimnazjum w Klimontowie. 

Szczególne słowa podziękowania należą się p. Dyrek-
tor Gimnazjum w Klimontowie M. Kordyce za przychyl-
ność i pomoc w organizacji imprezy. Ponadto dziękujemy 
Wójtowi Gminy p. R. Bieniowi za pomoc w sfinansowaniu 
części turnieju. 

Dziękujemy też p. Dariuszowi Pietrasiakowi zawod-
nikowi Śląska Wrocław za cenne nagrody przekazane na 
rzecz uczestników turnieju.

II MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ 
O PUCHAR DYREKTORA ZSP 
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

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

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

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

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

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

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce

1 Międzyszkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców 18.01.2012 Klimontów

2
Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych Dziewcząt i 
Chłopców

Styczeń Klimontów

3 Turniej Boccia Luty Klimontów

4 Zimowy obóz sportowy 13.02.12 – 19.02.12 Rabka Zdrój

5 Mistrzostwa Gminy Klimontów w Tenisie Stołowym Luty Przybysławice

6 Turniej Unihoka Marzec Klimontów

7 Turniej Piłki Nożnej klas III i młodszych Marzec Klimontów

8 Wyjazd na biegi „Polska biega-Sandomierz biega” 21.03.2012 Sandomierz

9 Papieski Rajd Rowerowy 2.04.2012 Klimontów i okolice

10 Bieg Katyński Kwiecień Byszów

11 Biegowa Pielgrzymka do Sulisławic 1.05.2012 Klimontów – Sulisławice

12
Drużynowy Czwórbój Lekkoatletyczny
Indywidualny Trójbój Lekkoatletyczny
Indywidualny Dwubój Lekkoatletyczny

Maj Goźlice

13 Klimontowska Liga Piłki Nożnej Orlik 2012 II EDYCJA Maj/Czerwiec Orlik Klimontów

14 VII Integracyjny Bieg klimontowski Maj Klimontów

15 Dzień sportu Miniolimpiada 1.06.2012 Klimontów

16 Turniej Piłki Nożnej czerwiec Pęchów

17 V Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanowców w Europie Czerwiec Klimontów

18 Letni obóz sportowy Lipiec Rabka Zdrój

19 Duathlon Lipiec Klimontów

20 Zawody sportowe, gry i zabawy Lipiec Klimontów

21 Turniej Siatkówki Plażowej Lipiec/Sierpień Zalew Szymanowice

22 Zawody na Orliku Sierpien Klimontów

23 Mini olimpiada Wrzesień Klimontów

24 Bieg Katyński 2.10.2012 Byszów

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

TERMINARZ IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2012
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18 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimonto-
wie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców ze szkół podstawowych. Organiza-
torem turnieju był Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie, Szkoła Podstawowa w Goźlicach oraz Topór Klimontów. 

W turnieju wzięło udział 40 uczniów, mecze rozgrywane były systemem każdy z każ-
dym w fazie eliminacji oraz mecze finałowe. W finale zagrali uczniowie z Goźlic i Kli-
montowa I 2:3 (2:0), natomiast o 3 miejsce Klimontów III po rzutach karnych pokonał Kli-
montów II 2:2  (k. 1:0). Opiekunami turnieju byli: Marek Bargiel, Cezary Pyszczek oraz 
Piotr Lipiec, natomiast sędzią turnieju był Krzysztof Dywan. 

Najlepszym strzelcem turnieju został Arek Stępień, natomiast najlepszym bramkarzem 
Patryk Majchrowski. Dekoracji najlepszych drużyn dokonali: Sekretarz Gminy Piotr Li-
piński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego Elżbieta Czajkow-

30 grudnia 2011 roku odbyły się 32 Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe 
w Szydłowie. Znakomicie w tych zawodach spisali się nasi zawodnicy. W biegu na 320 m 
chłopcy rocznik 2003–2004 wypadli znakomicie, zajmując pierwsze 3 miejsca. W staw-
ce 36 zawodników wygrał Patryk Konecki (SP Goźlice), drugie miejsce zajął Sylwest-
er Przewlekły (SP Goźlice), trzecie miejsce – Kacper Pyszczek (SP Klimontów) oraz 
8 miejsce – Krystian Przewlekły (SP Goźlice). 

Kolejne miejsca zajmowali: Emilka Figacz – 8, Natalia Pyszczek – 9, Ola Szemraj – 
10, Patryk Wiatrowski – 9, Kamil Figacz – 24, Damian Kaczorowski – 8, Kasia Banaś 
– 23, Piotr Sowiński – 14 oraz Tomasz Barański – 18. 

W biegu VIP wygrała sołtys Grabiny pani Magdalena Zielińska–Figacz. W klasyfi-
kacji drużynowej powtórzyliśmy sukces sprzed roku zajmując 5 lokatę (punktowane było 
pierwsze 12 miejsc w danej kategorii wiekowej). 

Trenerem grupy był Krzysztof Dywan.

MIEJSCE KLUB, SZKOŁA

ILO
PUNKTÓ

W W 
BIEGU SP. 

I,II

ILO
PUNKTÓ

W W 
BIEGU SP. 

III,IV

ILO
PUNKTÓ

W W 
BIEGU SP. 

V,VI

ILO
PUNKTÓ

W W 
BIEGU 

GIM

ILO
PUNKTÓ
W BIEGU 

S

SUMA 
PUNKTÓ

W

1 SP SZYDŁÓW 82 34 9 0 0 125

2 UKS SPARTA DALESZYCE 0 11 24 53 9 97

3 ULKS TECHNIK TRZCINICA 0 7 0 27 51 85

4 UKS ACZEK POŁANIEC 0 0 27 27 17 71

5 TOPÓR GOLICE KLIMONTÓW 43 13 0 5 0 61

6 STS SKARYSKO KAMIENNA 0 0 0 44 14 58

7 LKB RUDNIK 9 12 6 24 0 51

8 MUKS THM OSTROWIEC W. 0 0 0 0 43 43

9 GIMNAZJUM SZYDŁÓW 0 0 0 29 0 29

10 GIMNAZJUM PICZÓW 0 0 0 26 0 26

11 GNOJNO 0 22 0 0 0 22

12 ZS NR 3 OSTROWIEC WITOKRZYSKI 0 0 0 0 22 22

13 SŁONECZKO BUSKO-ZDRÓJ 0 0 15 0 0 15

14 PICZÓW 0 0 0 0 8 8

15 SOLEC 6 0 0 0 0 6

16 PRZEDSZKOLE SZYDŁÓW 3 0 0 0 0 3

17 TUCZPY 0 0 0 3 0 3

18 GIMNAZJUM NR 1 STASZÓW 0 0 0 2 0 2

30.12.2011 rok

KLASYFIKACJA DRUYNOWA
XXXII MIDZYNAROWOWE ULICZNE BIEGI SYLWESTROWE

BIEGI DZIECI I MŁODZIEY
SZYDŁÓW

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ska. Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych zespołów i zawodników 
każdy uczeń otrzymał mały poczęstunek. 

TABELA KOŃCOWA
1 miejsce – Klimontów I
2 miejsce – Goźlice
3 miejsce – Klimontów III
4 miejsce – Klimontów II
5 miejsce – Klimontów IV

NAJLEPSI STRZELCY
• 14 bramek – Arek Stępień ( Klimontów II)
• 10 bramek – Kamil Figacz ( Goźlice)
• 7 bramek – Maciej Niekurzak ( Klimontów III

PATRYK KONECKI 
NAJSZYBSZY W SZYDŁOWIE


