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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Społeczność gminy Klimontów jak co roku uczestniczyła 11 listopada w obchodach 
Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

W kościele pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie odprawiona została Msza św. 
w intencji Ojczyzny, a później pod pomnikami: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego 
Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939–1945,  delegacje władz samorzą-
dowych, straży pożarnych, szkół, partii politycznych złożyli wiązanki kwiatów i wieńce.

Na Stadionie LKS Klimontowianka odbyło się 21 września 2012 r. otwarcie bieżni lek-
koatletycznej wybudowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie pn. ,,Bieżnia lekkoatle-
tyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecz-
nej w Gminie Klimontów”.

Po południu w Gminnym Ośrodku Kultury uczestnicy obchodów wysłuchali okolicz-
nościowego montażu słowno–muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie. Następnie zgromadzeni pojechali na cmentarz Legionistów 
Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich, gdzie po odśpiewaniu „Roty” modlitwę w in-
tencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. Czesław Gumieniak. 
Po Hymnie Państwowym głos zabrał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, a dele-
gacje złożyły wieńce i wiazanki kwiatów.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach podsumowało 
12 października 2012 r. letnią akcję: „Krew Darem Życia – 2012”. W Gminie Klimontów 
podczas tej wyjazdowej akcji zebrano 18 litrów krwi, co pozwoliło znaleźć się wśród wy-
różnionych 12 świętokrzyskich gmin –  nasza gmina otrzymała podziękowania i pamiąt-
kowy grawerton. 

Wszystkim krwiodawcom, którzy brali udział w letniej akcji „Krew Darem Życia – 
2012” bardzo serdecznie dziękujemy.

W PODZIĘKOWANIU ZA KREW
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GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 
ICH RODZIN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek
godz.1220–1620

tel. 15 866 1006 (wew. 11) lub 15 866 1774

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

„POZORY MYLĄ, DOWÓD 
NIE” to ogólnopolska kampania 
edukacyjna realizowana od 2009 
r. przez komendę Główną Policji, 
Związek Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego – Browary Polskie. 
Jej celem jest ograniczenie sprzeda-
ży alkoholu małoletnim oraz prze-
ciwdziałanie spożywania alkoholu 
w tej grupie wiekowej. Kampania 
ma także zwrócić uwagę sprzedaw-
ców i świadków sprzedaży w skle-
pach na terenie całej Polski, że do-
rosły wygląd kupującego nie ozna-
cza jego pełnoletności, która upo-
ważnia do zakupu napojów alko-
holowych i w efekcie ograniczyć 
sprzedaż alkoholu osobom powy-
żej 18 roku życia. 

Tegoroczna edycja kampania 
wzbogacona została o edukację ro-
dziców. Ma za zadanie uświado-
mić ich, że spełniają kluczową rolę 
w procesie wychowania i mogą za-
pobiec przedwczesnej inicjacji al-
koholowej swojego dziecka. Do te-
gorocznej edycji kampanii bezpo-
średnio zaangażował się samorząd 

Publiczna Szkoła Podstawowe w Klimontowie już po raz trzeci wzięła udział w akcji zbierania plastikowych 
nakrętek. Celem akcji jest pomoc Bartusiowi Kędziora, który ma 3 latka, w rehabilitacji. Wszystkim uczniom 
oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie i oczywiście prosimy o więcej nakrętek.

KOORDYNATORZY AKCJI: MGR ANNA BZDYRA, MGR IRENA BEDNARZ, MGR EWA KĘDZIERSKA

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Publiczna  Szkoła Podstawo-
wa im J. Ossolińskiego w Klimontowie rozpoczęła realizację projek-
tu współfinansowanego z EFS. To już drugi raz klimontowscy ucznio-
wie mają możliwość łączenia przyjemnego z pożytecznym. Nowocze-
sny sprzęt multimedialny, wyjazdy na wycieczki oraz różnorodne po-
moce naukowe to tylko kilka z atrakcji, jakie oferuje szkoła w Klimon-
towie realizując projekt. Pięć nauczycielek zainspirowanych sukcesem 
poprzedniego projektu postanowiło raz jeszcze udowodnić, że zajęcia 
szkolne oprócz tego, że mają uczyć, mogą również sprawiać najmłod-
szym wiele radości.

„Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym” – taką nazwę 
nosi projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.” Od 
października stu uczniów najmłodszych klas rozpoczęło zajęcia w obrę-
bie pięciu zadań: „Mam możliwości” oraz „Środowisko bardzo blisko” 
realizowanych przez klasy III; „Małe laboratorium” – przez klasy II; 
„Tęczowa bajka” – przez klasy I oraz „Z przyrodą za pan brat” – prze-
znaczonego dla klas zerowych. Głównym ich celem jest rozwijanie róż-
norodnych zainteresowań, m.in. matematycznych, przyrodniczych, in-
formatycznych, językowo–artystycznych oraz rozbudzanie nowych za-
interesowań wśród uczniów. Poprzez rozbudowany program rekreacyj-
no–edukacyjny nauka i poznawanie świata staną się naprawdę przyjem-
ne. Rozmaite wycieczki, wyjazdy na basen, korzystanie z nowoczesnych 
środków multimedialnych z pewnością pomoże najmłodszym w nauce 
i zmotywuje ich do pracy. 

Realizacji projektu podjęło się pięć pań: mgr Małgorzata Miłek, 
mgr Małgorzata Malec, mgr Barbara Czuja, mgr Barbara Frejlich 
oraz mgr Dorota Rogala, która jest również koordynatorem projektu. 
Wykorzystanie internetu, laptopów oraz różnych programów multime-
dialnych w celu poprawienia poziomu kształcenia w dzisiejszych cza-
sach stało się czymś normalnym. Niestety ze względu na to, że pomo-
ce te są bardzo drogie, nie każdą szkołę stać na takie udogodnienia. Na 
szczęście dzięki wygranemu projektowi konkursowemu uczniowie mają 
możliwość korzystania z nich, co sprawia, że podnoszą poziom swo-
ich umiejętności. Ponadto uczestnicy otrzymają również różne nagrody 
oraz wyżywienie (zarówno podczas wyjazdów edukacyjnych, jak i pod-
czas zajęć w szkole). Jest to kolejny element motywowania uczniów do 
nauki.

Uznanie i szacunek zdecydowanie należą się twórcom tego projektu, 
bo przecież to właśnie dzięki ciężkiej pracy kilku pedagogów uczniowie 
mają teraz możliwość kształcenia się na naprawdę wysokim poziomie 
oraz łączenia przyjemnego z pożytecznym.

ROZKRĘCAMY NAKRĘTKI

REALIZACJA 
PROJEKTU EFS

POZORY MYLĄ, 
DOWÓD NIE

Gminy Klimontów poprzez udział 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Nar-
komani, Posterunku Policji w Kli-
montowie, nauczycieli i rodziców. 
Kampanię poparły szkoły – liceum 
i technikum, gimnazjum, szkoła 
podstawowa w Klimontowie – oraz 
ich nauczyciele, którzy wdraża-
li w szkołach program przesłanych 
materiałów z Warszawy. Zestanda-
ryzowany projekt edukacyjny ma-
teriałów otrzymały wszystkie pla-
cówki sprzedające alkohol w gmi-
nie celem realizacji. 

Kampania była realizowana od 
sierpinia do listopada br., kiedy na-
stąpiło jej podsumowanie. Liczymy, 
że poprzez pełną realizację otrzy-
manych materiałów zmieni się spo-
życie alkoholu wśród młodzieży do 
lat 18-tu. Sprzedawcy sklepów będą 
zwracać większą uwagę na to, czy 
kupujący małolat ma 18 lat.
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21 września 2012 r. na Stadionie LKS Klimontowianka odbyło się otwarcie bieżni lekkoatletycznej wybudowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie pn. ,,Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej 
w Gminie Klimontów”. 

Koszt całkowity tej inwestycji to 88.456,68 zł, z czego koszt przyznanej pomocy to 24.999,00zł. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień. Po krót-
kiej modlitwie i poświęceniu bieżni rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne – udział w miniolimpiadzie wzięli uczniowie miejscowych szkół.

OTWARCIE BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ



GŁOS KLIMONTOWA4

W maju przyszłego roku Zespół Klasztorny Podominikański w Klimontowie będzie 
świętował jubileusz 400-lecia fundacji. W 1613 roku Jan Zbigniew Ossoliński sprowadził 
do Klimontowa Dominikanów i ufundował dla nich klasztor. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” i Rektorat p.w. NMP w 
Klimontowie przygotowują się do tego jubileuszu. W ubiegłym roku zostało zorganizowa-
ne sympozjum popularno-naukowe o historii dominikanów w Klimontowie. Ten rok został 
poświęcony Ossolińskim – fundatorom klasztoru. 

Od 5 do 7 października przygotowano program przygotowujący do jubileuszu. W pią-
tek, 5 października, rozpoczęto nabożeństwem różańcowym z udziałem parafialnych Róż 
Różańcowych, a po nim była Msza św. z homilią, po których odbył się koncert muzyki po-
ważnej w wykonaniu Kwartetu „FUERTE” p.t. „Jesienna humoreska”. 

W sobotę, 6 października, zgromadzeni w kapitularzu klasztornym wysłuchali prelek-
cji o rodzie Ossolińskich – fundatorach klasztoru dominikańskiego w Klimontowie, któ-
rą wygłosił Grzegorz Paweł Ossoliński. Po nabożeństwie różańcowym i Mszy Św. odbyło 
spotkanie przy ognisku i wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursów: poetyc-
kiego „Klimontowskie jakie cudne” i fotograficznego „Postacie z Kościoła Św. Jacka”. 
W konkursach wzięła udział młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Zespołu 
Szkół Poanagimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie – ogółem 39 osób. Wcześniej zorganizo-
wano konkurs na pocztówkę o klasztorze i najlepsze prace zostały wydrukowane.

W niedzielę, 7 października, świętowano w klasztorze Uroczystość Matki Bożej Ró-
żańcowej. Na sumie zostały poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Ko-
munii świętej, a po Sumie Odpustowej odbyła się Procesja Różańcowa do pięciu ołtarzy.

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” prowadziło loterię fantową przed klasztorem, z któ-
rej dochód przeznaczony został na remont klasztoru. Stowarzyszenie bardzo wydatnie po-
maga w remoncie klasztoru, ale też prowadzi działalność kulturalną i oświatową. Prowa-
dzony jest Ośrodek Wsparcia Młodzieży, w ramach którego z darmowych korepetycji ko-
rzysta ponad 60 osób, a 10 października br. został zorganizowany wyjazd na balet „Jezio-
ro Łabędzie”.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – KRS 0000301919 – 
jest więc możliwość przekazania mu 1% podatku.

PRZYGOTOWANIE DO JUBILEUSZU 400-LECIA KLASZTORU

„ROK DRUGI PAMIĘCI 
ZACNEGO RODU 

OSSOLIŃSKICH POŚWIĘCONY”
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie odbyło się 8 listopada br. 
o godz. 900 uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych – 
uczniowie uroczyście zostali przyjęci w poczet uczniów 
szkoły. Brało w nim udział 63 uczniów klas pierwszych, 
w tym 11 sześciolatków.

Pasowanie na ucznia to wieloletnia tradycja placówki. 
Egzamin, którym były przepiękne występy muzyczno–
taneczne i recytatorskie, pierwszoklasiści zdali na 
szóstkę, co potwierdziły liczne brawa zgromadzonych 
rodziców, uczniów, opiekunów i przybyłych gości. 

Część artystyczną przygotowały: mgr Małgorzata 
Baran, mgr Grażyna Rębacz i mgr Małgorzata Zieja. 

Po uroczystości pasowania dzieci otrzymały 
rożki obfitości i dyplomy. Sesji zdjęciowej nie było 
końca! Dziękujemy wszystkim przybyłym na szkolną 
uroczystość i wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
uświetnienia.

ŚLUBOWANIE 
KLAS PIERWSZYCH

Anna Piątkowska 

Dla Mamy

Mamo otrzyj moje łzy,

Rozbij wszystkie smutku kry.

Jesteś jak liście jesienią,

Które w złote się zmienią.

Przynosisz spokoju dary,

Choć dzisiaj nie jesteś do pary.

Cierpliwie otaczasz opieką,

Jedyna, niepowtarzalna, czekasz!

Co możesz poradzić na strach?

W poszyciu lasu harmonii brak,

Tylko kolory w oczach się mienią,

Przypominasz wszystkie barwy jesieni.

Mamo daj nadzieję na wiosenne tchnienie.

Chcę odzyskać rajskie wspomnienie

Bo moje gołębie w świat poleciały,

Tylko wśród gwiazd marzenia ocalały.
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Społeczność gminy Klimontów jak co roku uczestniczyła 11 listopada w obchodach Naro-
dowego Święta Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 94 rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. W południe, w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie, odpra-
wiona została przez ks. Czesława Gumieniaka (rektora Kościoła pw. św. Jacka i Klasztoru Po-
dominikańskiego) Msza św. w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty 
sztandarowe m.in. ze stowarzyszeń szkół, partii politycznych i straży pożarnych. Po Mszy św. 
uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wik-
torowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939–1945, gdzie delegacje władz samorządo-
wych, straży pożarnych, szkół, partii politycznych złożyli wiązanki kwiatów i wieńce.

O godz. 1330 w Gminnym Ośrodku Kultury uczestnicy obchodów wysłuchali okoliczno-
ściowego montażu słowno–muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie. Następnie zgromadzeni pojechali na cmentarz Legionistów Józefa 
Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po odśpiewaniu „Roty” modlitwę w intencji poległych 
w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. Czesław Gumieniak. W następnej ko-
lejności odśpiewano Hymn Państwowy, po którym Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam 
Bień wygłosił okolicznościwe przemówienie, mówiąc m.in. o tym, że „…Nasza historia, dzia-
łalność dla Ojczyzny naszych przodków – w wielu przypadkach okupiona najwyższą ofiarą ży-
cia – wzywa nas, byśmy we współczesnym, wolnym i demokratycznym, polskim kraju rozumie-
li, czym jest i jaką wartość stanowi narodowa niepodległość i samodzielne państwo. O tej wła-
śnie wartości, o zawsze aktualnej potrzebie służby Ojczyźnie musimy zawsze pamiętać…”.

Przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiazanki kwiatów pod po-
mnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego, poległych w Bitwie pod Konarami. Uroczystość 
zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus. Po części ofi-
cjalnej wszyscy zebrani mogli posilić się gorącą grochówką.

ZDJĘCIA: O. POTOCKA

 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 XII 1867 r. w Zu-
łowie, w powiecie święciańskim na Litwie. Był czwartym 
dzieckiem Józefa Wincentego Piotra Piłsudskiego i Marii 
z Bilewiczów. Od małego dziecka zwano go w kręgu ro-
dzinnym Ziukiem i pomimo licznego rodzeństwa (było ich 
dwanaścioro), był ulubieńcem matki i był z nią zżyty do 
ostatka jej dni. Józef Piłsudski pochodził z rodziny szla-
checkiej, jego matka pochodziła z rodu Bilewiczów, tych 
samych o których pisał Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. 
Dzieciństwo spędził w Zułowie w rodzinnym majątku, któ-
ry liczył kilkanaście tysięcy hektarów. Ziukiem i jego ro-
dzeństwem zajmowała się matka która od najmłodszych lat 
wpajała im poczucie patriotyzmu i umiłowanie Ojczyzny, 
ponadto młody Ziuk był uczony przez guwernantki języka 
niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego.

W 1874 r. w wyniku pożaru spłonął Zułów i rodzina Pił-
sudskich mając kłopoty finansowe przeniosła się do Wilna. 
W Wilnie Józef Piłsudski ukończył gimnazjum. We wrze-
śniu 1884 r. po śmierci swej matki Marii został półsiero-
tą, mocno to przeżył jednak w 1885 r. ukończył gimnazjum 
z dobrymi wynikami na świadectwie. Postanowił zostać le-
karzem i studiować medycynę w Charkowie na Ukrainie. 
Po zaliczeniu I roku studiów wrócił do Wilna i rozpoczął 
działalność konspiracyjną z dawnymi kolegami ze szkol-
nej ławy. 22 III 1887 r. Józef Piłsudski i jego brat Broni-
sław zostali aresztowani i oskarżeni o przygotowanie ataku 
terrorystycznego na cara Aleksandra III, w wyniku czego 
Piłsudski został skazany na 5 lat zesłania na Syberię. Karę 
miał odbywać w Kireńsku nad rzeką Leną, gdzie dotarł po 
7 miesiącach podróży, a we wcześniejszym buncie zesłań-
ców został pobity przez żandarmów (wybito mu 2 zęby). 
Z Kireńska przeniesiono go do małej wioski w górach Tun-
ki. W 1892 r. powrócił z Syberii do Wilna.

Po powrocie zamierzał studiować prawo, lecz trudna sy-
tuacja finansowa rodziny na to nie pozwoliła i związał się 
z kręgiem wileńskich socjalistów. Od 1893 r. Józef Piłsud-
ski należał do PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) – sek-
cji litewskiej. Pisał artykuły, odezwy do gazet: „Przedświt” 
– wychodzący w Londynie, „Robotnika” – wydawanego 
w Lipniszkach na Litwie. W 1899 r. Józef Piłsudski zmie-
nił wyznanie z katolickiego na ewangelicko-augsburskie 
i poślubił Marię Juszkiewiczową, z którą dalej prowadzili 
działalność konspiracyjną na terenie Łodzi, jednak wkrót-
ce zostali aresztowani i przewiezieni do Cytadeli w Warsza-
wie. Tutaj Piłsudski pozorował chorobę psychiczną, prze-
wieziono go więc do szpitala dla obłąkanych w Petersbur-
gu, gdzie dzięki lekarzowi, który był Polakiem, uciekł do 
Tallina, później Kijowa, a w czerwcu 1901 r. wraz z żoną 
nielegalnie dotarł do Galicji – do Lwowa. W 1901 r. wyje-
chał do Londynu, stanął na czele PPS, jednak po kilku mie-
siącach wrócił do kraju. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej 
był w Japonii, chcąc przy wsparciu tego kraju zorganizować 
legion polski, który walczyłby z Rosją. 

W PPS stanął na czele „Organizacji Bojowej PPS”, któ-
ra między innymi pod jego kierownictwem dokonywała ak-
cji dywersyjnych w Bezdanach i pod Warszawą, gdzie na 
działalność konspiracyjną zdobyto 170 tys. rubli. W 1908 r. 
pod płaszczem PPS powstał konspiracyjny „Związek Walki 
Czynnej”, a w 1910 r. postały legalne organizacje paramili-
tarne „Związek Strzelecki” we Lwowie i „Strzelec” w Krako-
wie. Do tych organizacji garnęła się polska młodzież, a Pił-
sudski poświęcał jej dużo czasu – prowadził wykłady, by-
wał na ćwiczeniach w terenie. Gdy nadszedł rok 1914 i wy-
buchła I wojna światowa, Piłsudski jako Komendant główny 
„Związków Strzeleckich” i „Drużyn Strzeleckich” postano-
wił u boku Austro–Węgier realizować swoje plany wojskowe 
i polityczne celem odzyskania niepodległości. 3 VIII 1914 r. 
na krakowskich Oleandrach sformułowana została I Kampa-
nia Kadrowa pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego, 12 
VIII Józef Piłsudski na czele Legionów wkroczył do Kielc. 
Jednak był tu niemile zaskoczony, bo ludność zaboru rosyj-
skiego przyjmowała ich z entuzjazmem i nie napływali licz-
nie do jego oddziałów ochotnicy jak pierwotnie zakładał.

Po powstaniu I Brygady Legionów i jej walkach m.in. pod 
Konarami władze austriackie mianowały Piłsudskiego bry-
gadierem. Dowodził on m.in. w bitwie pod Kostiuchnówką 

na Wołyniu, gdzie próbowano powstrzymać ofensywę rosyj-
ską, lecz po 3 dniach bohaterskiej obrony legiony polski mu-
siały się wycofać tracąc około 30 oficerów i 500 żołnierzy.

Piłsudski oprócz walk na froncie brał udział w polity-
ce, chcąc od zaborców (Niemiec i Austro–Węgier) jak naj-
większych ustępstw, a w konsekwencji niepodległości Pol-
ski. Przez to stał się dla nich niewygodny – otrzymał dymisję 
z Legionów, które zostały przekształcone w „Polski Korpus 
Posiłkowy”. Jednak po akcie 5 listopada i utworzeniu Tym-
czasowej Rady Stanu władze zaborcze przypomniały so-
bie o Piłsudskim i został jednym z 25 członków tej instytu-
cji. W rzeczywistości okazała się ona marionetką w rękach 
Niemców i Austriaków, dlatego w lipcu 1917 r. Piłsudski po-
dał się do dymisji, a większość żołnierzy z Legionów odmó-
wiła przysięgi na braterstwo broni armii niemieckiej i au-
striackiej – zostali internowani w obozach w Beniaminowie 
i Szczypiornie. Piłsudski i Sosnkowski zostali także areszto-
wani i więzieni w Gdańsku, Wesel nad Renem i ostatecznie 
w Magdeburgu, gdzie przebywali do 8 XI 1918 r. W Magde-
burgu Piłsudski warunki bytowe miał dobre, mieszkał w ma-
łym domku, przynoszono mu obiady, jednakże dokuczała mu 
samotność; martwił się o rodzinę i o dalszy bieg spraw zwią-
zanych z walką o niepodległość. Podczas pobytu w areszcie 
urodziła się Piłsudskiemu córka Wanda (luty 1918 r.). 

Bieg wydarzeń politycznych i wojennych szedł do przo-
du, a Piłsudski czytając prasę był na bieżąco i obserwował 
bieg wydarzeń. Tymczasem Rada Stanu podała się w War-
szawie do dymisji a 12 IX 1918 r. rządy: niemiecki i austriac-
ki powołały Radę Regencyjną, w skład której weszli: arcy-
biskup warszawski Aleksander Kakowski, książę Zdzisław 
Lubomirski i ziemianin Józef Ostrowski. Ta nowa instytucja 
była pozbawiona polskiego wojska i nie mogła zabierać gło-
su w polityce międzynarodowej, jednak powołała rząd pol-
ski na czele którego stanął historyk Jan Kucharzewski. Po 
tzw. pokoju brzeskim (1918 r.) gdzie Niemcy i Austriacy od-
dali Ukraińcom Chełmszczyznę i część Podlasia, zawrza-
ło w społeczeństwie polskim i ci dwaj zaborcy zaczęli tra-
cić resztki poparcia społeczeństwa polskiego. Rząd Kucha-
rzewskiego podał się do dymisji, a II Brygada Legionów pod 
dowództwem płk. Józefa Hallera przestała służyć Niemcom 
i Austriakom i próbowała przebić się do Rosji, a następnie do 
Francji, gdzie tworzyło się wojsko polskie. Kiedy 9 XI 1918 r. 
w Berlinie wybuchła rewolucja, Piłsudski i Sosnkowski (po-
ciągiem, który składał się z lokomotywy i jednego wagonu) 
10 listopada przyjechali do Warszawy. 11 XI 1918 r. Rada Re-
gencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad woj-
skiem, a sama podała się do dymisji. 22 XI 1918 r. 

Józef Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem 
Państwa (do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego) i roz-
począł dalszą walkę o granice i byt odrodzonej Rzeczpo-
spolitej…

CIĄG DALSZY W NASTĘPNYM NUMERZE

OPRAC. PIOTR LIPIEC 

JEDEN Z WIELU… KTÓRY WSKRZESIŁ OJCZYZNĘ (CZ. 1)
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Od 9 marca 2012 roku LKS Klimontowianka realizuje 
projekt współpracy Urzędu Gminy w Klimontowie z insty-
tucjami pozarządowymi polegający na organizacji zajęć ka-
rate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt miał na celu 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
poprzez organizację zajęć sportowych karate.

Początkowa liczba chętnych przerosła najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Było niemal 200 osób ćwiczących 
w 3 grupach wiekowych: 1 grupa – od 5 do 11 lat, 2 grupa – 
od 12 do 16 lat, 3 grupa – od 16 do 99 lat. Zajęcia prowadzo-
ne były przez Zbigniewa Mazura, pochodzącego z gminy 
Klimontów, który posiada czarny pas – 2 Dan (drugi sto-
pień wtajemniczenia mistrzowskiego). Był uczniem ponad 
7 lat w angielskim Dojo w Gravesend i Sevenoaks.

Karate rozwinęło się przeszło tysiąc lat temu, jako for-
ma walki bez użycia broni, ale z zastosowaniem natural-
nych dla człowieka środków walki, jak pięści, kolana, sto-
py i głowa, Oprócz wzmocnienia ciała i poprawienia szyb-
kości, siły i koordynacji, karate zwiększa czujność i samo-
świadomość. Uczy także zaufania – nie zarozumiałości czy 
zuchwałości – ale głębokiego zaufania we własne siły, we 
własne zdolności do postępowania w otaczającym nas świe-
cie. Klimontowski odział szkoły karate należy do Między-
narodowej Federacji Karate IFK.

Na zaproszenie władz Gminy, Zarządu LKS Klimonto-
wianki oraz Senpai Zbigniewa Mazura  przybyli do nas 
zagraniczni goście z Anglii oraz goście z Przemyśla.

Shihan Raymond Bond – 5 Dan (piąty stopień wtajem-

niczenia mistrzowskiego), Główny Sędzia Międzynarodo-
wej Federacji Karate w Formule Clicker, Międzynarodowy 
Egzaminator z uprawnieniami egzaminacyjnymi do trzecie-
go stopnia wtajemniczenia mistrzowskiego 3 Dan włącznie. 
Główny Instruktor Guru Nanak Dojo w Gravesend, hrab-
stwo Kent. Wielokrotny reprezentant Anglii i Wielkiej Bry-
tanii w formule walki bezkontaktowej Clicker.

Sensej Jan Wac z Przemyśla – 3 Dan (trzeci stopień 
wtajemniczenia mistrzowskiego), egzaminator.

Sempai Bal Singh – 2 Dan (drugi stopień wtajemnicze-
nia mistrzowskiego), Drugi Instruktor, Asystent w Guru Na-
nak Dojo w Gravesend, hrabstwo Kent. Wielokrotny repre-
zentant Anglii w formule walki bezkontaktowe Clicker. In-
spektor Policji w hrabstwie Kent, od 23 lat w czynnej służ-
bie. Ostatnio odznaczony przez premiera Wielkiej Brytanii 
Davida Camerona za wyniki, jakie osiągnął ze swoim ze-
społem w stłumieniu zamieszek w Londynie w 2011 roku.

Sempai Iqbal Singh – 2 Dan, Instruktor w Heatrow 
Dojo pod Londynem. Wielokrotny reprezentant Anglii 
w formule walki bezkontaktowe Clicker.

Sempai John Fox – 2 Dan, wielokrotny reprezentant 
Anglii w formule walki bezkontaktowe Clicker.

Martynas Ribokas – 3 Kyu (trzeci stopień wtajemni-
czenia uczniowskiego), aktualny Drużynowy Mistrz Wiel-
kiej Brytani w formule walki bezkontaktowej Clicker.

Gobin Singh – 3 Kyu, aktualny Drużynowy Mistrz 
Wielkiej Brytanii w formule walki bezkontaktowej Clicker. 
Uczy się w szkole średniej.

Wszystkie „czarne pasy” trenują Karate Kyokushinkai 
ponad 30 lat, natomiast „zielone pasy” ponad 5 lat. Dzię-
ki wsparciu władz gminy można było zaprosić zagranicz-
nych gości. Tuż przeddzień Dnia Dziecka wszystkie grupy 
miały trening na płycie boiska w Klimontowie, niemal 150 

KARATE KYOKUSHINKAJ DOJO 
HANSHI W KLIMONTOWIE

„Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, 
a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej 
pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki 
szlifuje się w pocie czoła” – Masutatsu Oyama

osób uczestniczyło w treningu przygotowującym do egza-
minu na 10 kyu – pas czerwony. Do egzaminu przystąpiło 
80 osób – w czasach, gdy brak autorytetów, zasady Karate 
– a co za tym idzie i styl życia zgodny z zasadami karate – 
znalazł wielu zwolenników.

Dzień dziecka okazał się dniem szczególnym dla dużej 
grupy dzieci, młodzieży i dorosłych. To wielki dzień dla 
młodych samurai oraz dla ich rodzin, otwiera się nowa kar-
ta w sportowym życiu Klimontowa. Wspieranie przez wój-
ta sekcji katare Hanshi zaowocowało nową formą nauki, za-
bawy i wypoczynku. Taka forma spędzania czasu cieszy się 
dużą popularnością, służą integracji środowisk, promuje re-
gion, jednocześnie odciągając dzieci i młodzież od zjawisk 
patologicznych.

Dzięki udostępnienie sal oraz kompleksów sportowych 
zajęcia odbywały się w hali gimnastycznej gimnazjum, 
w salach gimnastycznych szkoły podstawowej oraz Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w plenerze na pły-
cie stadionu.

W ramach współpracy stowarzyszenia z samorządem 
odbyło się 5 różnych pokazów umiejętności sekcji karate. 
Adepci wystąpili podczas charytatywnej imprezy wspie-
rającej działalność stowarzyszenia, mającego prowadzić 
szkołę w Ossolinie. Druga z imprez, podczas której karate-
cy zaprezentowali pokaz umiejętności, to była charytatyw-
na zbiórką pieniędzy na wyjazd biednych dzieci na wakacje 
pod nazwą „Podaruj Dzieciom Wakacje”. Ponadto wystąpi-
li podczas obchodów 60 lecia LKS Klimontowianka. Ostat-
ni z pokazów odbył się podczas bardzo dużej, trzydniowej 
imprezy lokalnej – Jarmarku na Świętego Jacka. Wszystkie 
występy wzbudzały duże zainteresowanie widzów. Dzięki 
współpracy i pomocy gminy, osoby chętne pojechały na za-
wody Kokoro Cup w Warszawie. W ramach projektu został 
zakupiony podstawowy sprzęt treningowy.

We wrześniu odbyło się uroczyste powołanie Kadry 
Sekcji Hanshi Kyokushinkaj Dojo przez Wójta Gminy Kli-
montów. W uroczystości brał również udział prezes LKS 
Klimontowianka, radni oraz rodziny trenujących.

Wszystkie przedsięwzięcia możliwe były do realiza-
cji dzięki doskonałej współpracy Zarządu LKS Klimonto-
wianki z władzami gminy.
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W Klimontowie odbyło się w dniach 
9–11 listopada br. I Międzynarodowe Semi-
narium Knockdown Karate Kyokushinkai. 
Seminarium zorganizowane zostało przez 
sekcję karate Hanshi z Klimontowa przy 
współpracy Prezesa LKS Klimontowianki 
w Klimontowie.

Głównym instruktorem był mieszkający 
w Anglii Shihan Raymond Bond – 5 Dan 
(piąty stopień wtajemniczenia mistrzowskie-
go), Główny Sędzia Międzynarodowej Fede-
racji Karate w formule Clicker, Międzyna-
rodowy Egzaminator z uprawnieniami egza-
minacyjnymi do trzeciego stopnia wtajem-
niczenia mistrzowskiego 3 Dan włącznie, 
główny Instruktor Dojo w Gravesend, hrab-
stwo Kent w Wielkiej Brytanii, wielokrotny 
reprezentant Anglii i Wielkiej Brytanii.

Seminarium odbywało się dzięki gościn-
ności Dyrektor Małgorzaty Kordyki w bu-
dynku Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Klimontowie, większość uczestników 
zakwaterowanych było zgodnie ze starą ja-

pońską tradycją w Dojo (czyt. dodżo) – tzn. 
na hali gimnastycznej szkoły.

W seminarium uczestniczyło ponad 70 
osób – przedstawiciele sekcji z Białoru-
si, Anglii oraz reprezentanci polskich sek-
cji z Przemyśla, Wałbrzycha, Kielc, Kato-
wic, Zabrza oraz z Klimontowa. Uroczyste 
otwarcie Seminarium miało miejsce w pią-
tek. Otworzyli je: Shihan Raymond Bond, 
który już po raz drugi gościł w Klimonto-
wie, Shihan z Białorusi – Dimitri Alech-
nowicz, Dariusz Sturski – Reprezentant 
Kraju Organizacji Kyokushinkai IFK oraz 
Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień.

Od momentu rozpoczęcia imprezy se-
minarzystów czekała duża próba wytrzy-
małości, wytrwałości oraz pokory. Tre-
ning wieczorny rozpoczął się o godzinie 20 
i trwał 2 godziny, zwieńczony został rytual-
nym myciem podłogi Dojo, w którym odby-
wał się trening. O godzinie 100 rozpoczął się 
dwugodzinny trening nocny. Po takim wy-
siłku spanie na podłodze było zbawiennym, 

zasłużonym odpoczynkiem. Mimo zmęcze-
nia wszyscy stawili się o 6 rano na poran-
ny trening.

Podczas treningów wykonywane były 
techniki z zakresu od 10 Kyu do 3 Dan. Po-
nadto, podczas treningu w parach, ćwiczo-
no te techniki w wykorzystaniu ich do wal-
ki wręcz wg. zasad obowiązujących w ka-
rate kyokushinkai. Ponadto wszystkie tech-
niki były ćwiczone na przyrządach trenin-
gowych.

Po obiedzie chętni uczestnicy semina-
rium zostali zaproszenie przez Wójta Gminy 
na krótką wycieczkę do Parku Katyńskiego 
w Byszowie, gdzie przy pomniku złożono 
wiązankę. Następnym punktem zwiedzania 
były ruiny zamku w Ujeździe. Podczas wy-
cieczki goście dowiedzieli się wiele o histo-
rii gminy, oraz o atrakcyjnych turystycznie 
miejscach naszego regionu wartych obej-
rzenia. Przewodnikiem wycieczki był sam 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień.

Po powrocie odbył się kolejny trening. 
O godzinie 2000 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Klimontowie miała miejsce prelek-
cja Shihana Raymonda Bonda o punk-
tach na ciele, które można wykorzystać 
w celu unieszkodliwienia przeciwnika lub 

też w celu poprawienia zdrowia. Każdy 
z uczestników odnalazł te miejsca na swoim 
ciele i starał się je odnaleźć u osoby, z któ-
rą ćwiczył. 

Seminarium zakończył poranny trening 
w niedzielę, po którym zostały wręczone 
przez Shihana Raymonda Bonda certyfi-
katy na 10 kyu dla 30 osób z sekcji Han-
shi z Klimontowa oraz certyfikat na 9 kyu 
dla Dominiki Chmielewskiej, która posia-
da najwyższy stopień wtajemniczenia z sek-
cji Hanshi w Klimontowie z pośród wszyst-
kich ćwiczących w sekcji.

Seminarium, będące kilkudniową im-
prezą treningowo–integracyjną, zaowo-
cowało przyjaźniami między uczestnika-
mi. Pozwoliło wspólnie poznać tajniki ka-
rate pod okiem doskonałych instruktorów, 
którzy udzielali cennych rad uczestnikom. 
Zorganizowanie seminarium było możliwe 
dzięki ciężkiej pracy członków sekcji ka-
rate z Klimontowa, współpracy z Dyrek-
cją Gimnazjum oraz uprzejmości i pomo-
cy Wójta Gminy. W niedalekiej przyszłości 
planowane jest przeprowadzenie w Klimon-
towie Kursu Instruktorskiego oraz zorgani-
zowanie w przyszłym roku II Międzynaro-
dowego Seminarium Knockdown.

MIĘDZYNARODOWE 
SEMINARIUM KARATE
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Pieszy rajd po ziemi klimontowskiej rozpoczął się 3 lip-
ca br. Już po raz czwarty wędrujemy szlakami turysty-
cznymi po naszej rodzinnej okolicy, aby zapoznać się 
z nowymi  zakątkami, które wcześniej były dla nas obce. 
Wyruszyliśmy kilkunasto osobową grupą pod opieką wyk-
walifikowanej kadry nauczycielskiej.

Pierwszego dnia rajdu wyruszyliśmy z Klimontowa 
do Sulisławic. Choć była to lekka trasa to każdy z nas był 
bardzo zmęczony. A wszystko to przez słońce, które nie 
miało zamiaru schować się za chmury. Kiedy doszliśmy 
do Sulisławic, zatrzymaliśmy się przed Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej, gdzie proboszcz parafii ks. Mar-
iusz Mazur opowiedział nam w skrócie historię powsta-
nia tak pięknego, neogotyckiego kościółka. Po dłuższym 
odpoczynku wyruszyliśmy do Rybnicy. Tam moczyliśmy 
sobie nogi przy maleńkiej tamie. Idąc przez Szymano-
wice musieliśmy przyspieszyć, gdyż tuż za nami ciągnęły 
się ciemne chmury, z których w każdej chwili mógł spaść 
deszcz. Noc spędziliśmy w Klimontowie, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Następnego dnia rajdu wyruszyliśmy do Wiśniowej. 
Było ciężko, ponieważ była to najdłuższa trasa, a przy 
upale jaki nam stale towarzyszył, było to bardzo męczące. 
Trasę pokonywaliśmy powoli, ponieważ mieliśmy odcis-
ki, wszystko nas bolało, ale daliśmy radę. Zatrzymaliśmy 
się w Harlejówce, gospodarstwie agroturystycznym prow-
adzonym przez państwa Włodarczyków. Mimo tego, że 
byliśmy zmęczeni, zabraliśmy się za rozkładanie namiotów. 
Dla niektórych była to świetna zabawa. W międzyczasie 
mogliśmy zobaczyć lamę, 3 owczarki i jenota, szopa usu-
ryjskiego. Na zakończenie tego męczącego, ale udane-
go dnia, było wspólne ognisko przy dźwiękach gitary. Nie 
trwało to zbyt długo, gdyż każdy był zmęczony i poszedł 
spać do swojego namiotu.

Kolejnego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, żeby nie 
iść wielkim skwarze nad Chańczę. Opiekunowie poinfor-
mowali nas, że prawdopodobnie zostaniemy tam na 2 dni. 
Kiedy dotarliśmy na miejsce byliśmy bardzo szczęśliwi. 
Dwa dni nad Chańczą – wspaniałe uczucie. Na polu nami-
otowym czekaliśmy na bagaże. Chwila odpoczynku i czym 
prędzej podążyliśmy nad wodę. Było bardzo pięknie. Plaża, 
słońce, gorący piasek – czuliśmy się fantastycznie. Wiec-
zorem zabraliśmy się za przygotowanie grilla. Towarzyszył 
nam także śmiech i zabawa. Poszliśmy do namiotów, lecz 
nie spaliśmy, wszędzie było słychać rozmowy, nie byliśmy 
zmęczeni, nie chcieliśmy spać, w końcu była to nasza ostat-
nia noc nad Chańczą i ostatnia noc tegorocznego rajdu.

Ostatni dzień rajdu był taki jak pozostałe, czyli słoneczny. 
Z samego rana poszliśmy po raz ostatni nacieszyć się uroka-
mi tak pięknego miejsca, jakim była Chańcza. Po południu 
zabraliśmy się z składanie namiotów sprzątanie pola na-
miotowego. Nadszedł także czas pożegnania ze wszyst-
kimi uczestnikami rajdu. Zostaliśmy obdarowani przez 
opiekunów ciepłymi słowami i podziękowaniami, mapa-
mi, książkami turystycznymi, oraz cudownymi pamiątkami 
w postaci grupowego zdjęcia oprawionego w śliczną ramkę. 
Późnym popołudniem wróciliśmy do domu.

Podsumowując tegoroczny rajd: przebyliśmy ok. 70 
km w ciągu 4 dni, przedarte podeszwy, przepocone ubra-
nia, i bolące, pełne odcisków stopy, a przede wszystkim 
nie zapomniane chwile, jakie przeżyliśmy. W tym miejs-
cu pragniemy serdecznie podziękować tym, bez których 
zaangażowania rajd nie doszedłby do skutku, a więc spon-
sorom: oddziałowi PTTK w Sandomierzu, Urzędowi Gmi-
ny Klimontów oraz Spółdzielni Uczniowskiej działającej 
przy ZSP w Klimontowie, Komendzie Hufca ZHP w San-
domierzu. Dziękujemy naszej wspaniałej kadrze, która 
utrzymywała przez cały ten czas świetny kontakt młodzieżą: 
p. Markowi Łygasowi – naszemu przewodnikowi, koman-
dorowi rajdu p. Arturowi Waszczykowi, opiekunom – p. 
Marzannie Kwiecień, p. Marzenie Kaczor, p. Łukaszowi 
Rojkowi, a także p. Józefowi Komisarkowi i p. Helenie 
Gładysz za transport całego rajdowego ekwipunku, bagaży 
i zaopatrzenia.

Pomimo tego, że przebyte szlaki już za nami, wracamy 
wspomnieniami do tych chwil, które pozostaną w naszej 
pamięci, jeszcze długi, długi czas.

IV RAJD PIESZY 
PO ZIEMI 

KLIMONTOWSKIEJ 
I OKOLICACH
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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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 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: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 851-31-00,  fax: 15 851-31-10.

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Już od lat każdego roku, w dniach od 15 do 17 sierpnia, kiedy to 
trwa Jarmark na św. Jacka, Klimontów przeżywa prawdziwe ob-
lężenie. Uroczyste obchody parafialnego odpustu i dożynki, rozpo-
czynane w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i koń-
czone w uroczystość św. Jacka Odrowąża, powoli stają się tradycją 
wpisaną w historię gminy i parafii Klimontów. Dla mieszkańców 
miasteczka jest to nie tylko czas refleksji czy zadumy duchowej, ale 
i też całkiem przyziemnych rozrywek czy wspólnej zabawy. Jest to 
również jak najbardziej odpowiedni czas na podejmowanie inicja-
tyw czy działań na rzecz ratowania i promocji tego, co w naszej Ma-
łej Ojczyźnie ma wartość ponadczasową.

Z taką inicjatywą rokrocznie występują członkowie Stowarzy-
szenia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie 
„Wspólne Dobro”. Z okazji Jarmarków Stowarzyszenie organizuje 
akcje w celu zebrania środków finansowych na remont zabytkowe-
go konwentu klasztornego. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym 

Rektorat p.w. Najświętszej Maryi Panny i Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” składają serdeczne podziękowanie 
wszystkim sponsorom fantów i wszystkim, którzy w tym roku pomagali w czasie Jarmarku na św. Jacka zbierać 
fundusze na renowacje klasztoru.

roku prowadzone były m.in. loteria fantowa oraz obsługa parkingu. 
Dochód z loterii i ofiary złożone w dniach Jarmarku zostały prze-
znaczone na renowację Klasztoru św. Jacka.

Warto zwrócić uwagę na czynne włączenie się klimontowskiej 
młodzieży w akcję charytatywną Stowarzyszenia. Młodzi wolonta-
riusze chętnie i z entuzjazmem pomagali przy loterii i na parkingu, 
pilnowali porządku oraz kierowali ruchem samochodów. Energia 
i radość młodych ludzi pozwoliła im pokonać zmęczenie, zaś naj-
lepszą nagrodą było poczucie satysfakcji z tego, że wspólnym na-
kładem sił można uczynić wiele dobrego dla spuścizny kulturowej 
i historycznej Klimontowa.

Budująca jest myśl, że wśród młodego pokolenia znajdują się lu-
dzie zdolni bezinteresownie pomagać i czerpać z tego radość. Li-
czymy, że w przyszłych latach również nie zabraknie ich pomoc-
nych rąk i życzliwych poczynaniom Stowarzyszenia serc.

KAROLINA MAJ

MŁODZIEŻ W WOLONTARIACIE 
DLA NASZEGO KLASZTORU

* Sponsorzy fantów:
• „ARKADIA” – sklep chemiczno–przemysłowy Danuta 

i Edward Przytułowie
• „1001 DROBIAZGÓW” – Wioletta Uchańska
• „eR- Zet” – sklep wielobranżowy – Rafał Zasuwa
• księgarnia – Radosław Piotrowski
• Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogoda Ducha”
• Koła Różańcowe z Klimontowa
• „MARYSIA” – Iwona Choda
• sklep odzieżowo–przemysłowy – Stanisław Bryła
• „VICTOR” – Mieczysław Cichoń
• NBS w Solcu Zdroju O/Klimontów
• Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
• „Foto–Artic–Studio” – Anna i Artur Wójcikowie
• sklep „MAX” – Teresa i Andrzej Widłakowie
• firma „METAL” – Maria i Czesław Stecowie
• „CHEMIX” – Beata i Jarosław Pyzowie
• sklep „DAMAR” – Zbigniew Gładysz
• sklep spożywczy – Marek Bargiel
• kwiaciarnia – Monika Zieja
• a także indywidualni anonimowi darczyńcy oraz członkowie 

Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”

* Udzielający wsparcia finansowego na remont 
klasztoru:

• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Klimontowie
• Sołectwo Klimontów
• NBS w Solcu Zdroju O/Klimontów
• apteka przy ul. Sandomierskiej – Maria Adamczak i Helena 

Goździewska
* Przygotowanie parkingu i zrobienie drogi 

dojazdowej:
• firma GOTAR – Wiesława Bekasa

* Pomagający przy loterii: panie Barbara Bilska, Joanna 
Soja, Elżbieta Dziuba, młodzież – Marta Kilarska, Małgorza-
ta Kilarska, Karolina  Maj, Weronika Maj, Anna Soja, Alek-
sandra Mazur, Agnieszka Gromala, Dorota Dziuba oraz pa-
nie ze Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”

* Chleb ze smalcem: Teodora Kurosad i „Piekarnia – Ciast-
karnia” – Janina i Leszek Skibińscy

* Namiot i transport fantów: Marek Bargiel
* Obsługa parkingu: Artur Bilski, Mirosław Bryła, Aga-

ta Ciach, Marian Ciach, Zbigniew Grosicki, Tadeusz Jochacy, 
Małgorzata Kilarska, Marta Kilarska, Leszek Kilarski, To-
masz Kilarski, Jacek Koseła, Karolina Maj, Paweł Maj, Ma-
riusz Nowak, Krzysztof Rybusiński, Zygmunt Słowiński, 
Anna Soja, Bartosz Soja, Marcin Soja, Kazimierz Witaszek 
oraz panowie ze Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na Stowarzyszenie. Prosimy w roku 2013 
także o nas pamiętać. Pragniemy również podziękować Klaudii Nowak i Aleksandrze Mazur oraz wszystkim, którzy im 
pomagali, za zorganizowanie kwietniowego koncertu grupy Filip Moniuszko & Pectus na rzecz klasztoru. Za każde do-
bro składam serdeczne Bóg zapłać. 

W IMIENIU REKTORATU I STOWARZYSZENIA – KS. CZESŁAW GUMIENIAK
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Zuch wśród swoich rówieśników,
tak, jak oni – starszych słucha.
Ale mówi im: Kochani
Ja mam swoje Prawo Zucha.

Zuch choć jeszcze jest nieduży
kocha Polskę –w sercu nosi,
dla niej uczy się – jej służy,
jak punkt pierwszy Prawa głosi.

Drugi punkt jest równie ważny.
Zuch jest dzielny – śmiało kroczy,
jest roztropny i rozważny
trudom patrzy prosto w oczy.

Zuch nie łamie swego słowa
i nie skłamie – jasna sprawa,
prawdę kocha jego mowa –
to już trzeci jest punkt Prawa

O porządek dba swych książkach,
co dzień rano łóżko ściele,
pamięta o obowiązkach –
chociażby miał ich wiele.

Koleżeński jest w zabawie,
starszym służy wdzięcznym ruchem,
jest pomocny w każdej sprawie,
wszystkim dobrze jest z tym zuchem.

Wiedzę zdobyć – w tym jest pierwszy,
czy nauka, czy zabawa,
stara się być coraz lepszy –
to ostatni z punktów Prawa.

Zuchy w Dniu Wszystkich Świętych 
kwestowały na rzecz renowacji zabytko-
wych pomników znajdujących się na cmen-
tarzu parafialnym w Klimontowie. Z wiel-
kim zaangażowaniem wręczały foldery, ka-
lendarzyki, sprawdzały ciężar wypełnio-
nych pieniędzmi puszek.

Dzieci systematycznie uczestniczą 
w uroczystościach patriotycznych organizo-
wanych na terenie Gminy Klimontów. Zdo-
bywają kolejne sprawności m.in. Zuch na 
5!, Wzorowy Europejczyk, Mały Patriota, 
Przyjaciel Przyrody.

NASZE 
ZUCHY 

W DNIU 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH

Od 1 października br. w naszej szkole rozpoczęły się 
zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są one współfinan-
sowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
60 uczniów uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego, 
60 uczniów w zajęciach z matematyki, 60 uczniów w zaję-
ciach z języka polskiego, a 30 uczniów w zajęciach kończą-
cych się uzyskaniem certyfikatu ECDL START. Ucznio-
wie o specyficznych problemach edukacyjnych są objęci 
zajęciami rewalidacyjnymi oraz innowacyjnymi treninga-
mi biofeedback, wspomagającymi umiejętność uczenia się. 

Dla uczniów klas 3 zorganizowano zajęcia z zakresu porad-
nictwa zawodowego z psychologiem. Celem tych zajęć jest 
przygotowanie uczestnika do trafnego wyboru zawodu oraz 
pracy, a także sposobu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci są zajęciami z po-
radnictwa pedagogicznego oraz indywidualnej profilakty-
ki prozdrowotnej. Spotkania z pedagogiem dotyczą: konse-
kwencji wagarów, bycia asertywnym, wzmacniania pozy-
tywnej samooceny, unikania nałogów oraz zagrożeń wyni-
kających z korzystania z Internetu. Każdy uczeń został wy-
posażony w zestaw materiałów dydaktycznych: podręczni-

Realizacja projektu  „WIEM, BO SIĘ UCZĘ!”
w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie

ki, repetytoria, testy gimnazjalisty, zeszyt i długopis, pen-
drive. Z funduszy projektu zakupiono nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne: zestaw multimedialny (tablica interaktyw-
na, laptop, projektor), programy multimedialne, filmotekę, 
słowniki, pomoce rewalidacyjne. 

Poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych oraz opieki psychologiczno- pedagogicznej i do-
radztwa zawodowego dokona się wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów naszej szkoły.

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
BARBARA BZDYRA, ANETA KWIECIEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu „ Wiem, bo się uczę!”


