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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Wójt i Rada Gminy
zapraszaj¹ mieszkañców
na tradycyjne spotkanie 

w noc sylwestrow¹
KLIMONTÓW 2014

na placu Jana Paw³a II
W programie:

· od 2200 – szampañska zabawa z DJ
·   2355 – ¿yczenia Wójta Gminy 
·   2400 – pokaz fajerwerków 
·    100 – zakoñczenie zabawy

„Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok”

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
zaprasza 5 stycznia 2014 r. o godz. 1800

do sali widowiskowej na pełen ciepła i radości 

KONCERT ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Wesołych Świąt i Do Siego Roku
życzą dzieci i młodzież 

z klimontowskiego GOK-u

Jak co roku zapraszamy na nie-
zwykłą Pasterkę do Kaplicy Betle-
jemskiej w Ossolinie, organizowa-
ną 24 grudnia wspólnie przez Pa-
rafię Goźlice, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Stowarzyszenie „Na-
sze dziedzictwo Ossolin”.

Uroczystość rozpocznie się już 
o godz. 22:30 inscenizacją prze-
jazdu Świętej Rodziny z placu 
przed remizą do szopki ustawio-
nej przy Kaplicy. Tuż przed godz. 
23 przy szopce pojawią się również 
Trzej Królowie. Orszaki monar-
chów, z odpowiednią asystą i po-
chodniami przybędą z trzech róż-
nych kierunków, a następnie po-
łączą się w jeden. Tradycyjnie już 
wokół Kaplicy płonąć będą paster-
skie ogniska. Msza święta rozpocz-
nie się o godz. 23, a po jej zakoń-
czeniu w niebo wystrzelą fajerwer-
ki, oznajmiając światu Narodze-
nie Chrystusa. Nie zabraknie także 
świętego Mikołaja, który obdaruje 
uczestników uroczystości słodkimi 
upominkami.

Podczas Pasterki zbierane będą ofiary na odnowienie zabytkowej figury Matki Bo-
żej z Dzieciątkiem, stojącej przed Kaplicą Betlejemską. Każdy, kto złoży datek na ten 
cel, otrzyma pamiątkowy kalendarzyk na rok 2014 lub okolicznościową kartę pocztową. 
Za środki zebrane w trakcie ubiegłorocznej Pasterki zakupiony został nowy obraz do ni-
szy ołtarzowej Kaplicy, będący wierną kopią znajdującego się tam poprzednio malowi-
dła, które uległo zniszczeniu z racji specyficznego mikroklimatu panującego wewnątrz 
„Betlejki”.                              RAFAŁ STASZEWSKI

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

W nadchodzącym 2014 roku
życzą Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy UG

Wioleta Nowakowska

PRZESŁANIE ŚWIĄTECZNE

Zbliżają się święta radosny to czas,

niech światełko pokoju towarzyszy każdemu z nas.

Święta Bożego Narodzenia ,

to okres wielkiego zadowolenia.

Dzieciątko Jezus się nam rodzi,

i na świat do wszystkich ludzi przychodzi.

Otwórzmy szeroko nasze serce,

by nie było ono w żadnej rozterce.

Zapomnijmy o krzywdach, kłótniach zwadach,

powiedzmy sobie to zwykła przesada.

Pomyślmy o tych, którzy do Boga zostali zabrani,

odeszli do Pana i tam na wieczność zostali.

Znajdźmy czas dla bliźnich i rodziny,

bo to są małego Jezusa narodziny.

PASTERKA W OSSOLINIE
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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

W Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP odbyła się 21 
października 2013 r. konferencja pt. „Rola Ochotniczych 
Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochro-
nie ludności”. Honorowym patronatem konferencję obję-
ła marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Konferencję połączo-
no z obchodami 20-lecia Poselskiego Zespołu Strażackie-
go, a udział w niej wzięli m.in.: posłowie, przedstawicie-
le MSW, komendant główny PSP, komendanci wojewódz-
cy PSP, komendanci szkół PSP, funkcjonariusze PSP, preze-
si Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP oraz stra-
żacy ochotnicy z jednostek OSP z całej Polski. 

Ochotnicy, którzy w latach 2011-2013 wykazali się naj-
większą aktywnością operacyjną, otrzymali listy gratula-
cyjne ministra spraw wewnętrznych oraz okolicznościowe 
grawertony sygnowane przez przewodniczącą Poselskiego 
Zespołu Strażaków, prezesa Zarządu Głównego Związku 
OSP RP oraz komendanta głównego PSP. Z województwa 
świętokrzyskiego jako jedyna jednostka będąca w KSRG 
została wybrana Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie, 

W SEJMIE O ROLI OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH 

W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH 
I OCHRONIE LUDNOŚCI

MOŻESZ ŚPIEWAĆ GRAĆ I TAŃCZYĆ
Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 

zaprasza dzieci i młodzież 
do udziału w zajęciach zespołów tanecznych Gest 

– w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:15 do 19:00,
a od 19:00 do 20:00 Panie na zajęcia aerobiku

Gminne Studio Piosenki i Muzyki 
zaprasza w każdą środę czwartek i piątek 

w godz. od 13:00 do 19:00
Przyjdź do Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie

ZAPRASZAMY

reprezentowana przez członków zarządu: prezesa Andrze-
ja Sośniaka, naczelnika Wiesława Kwietnia oraz z-cę Ko-
mendanta Powiatowego PSP st. kpt. Adama Czajkę.

Uczestnicy konferencji poruszyli m.in. kwestię poten-
cjału ratowniczego i pozycji OSP w systemie ochrony lud-
ności. Podczas spotkania głos zabrali m.in. przewodniczą-
ca Poselskiego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska, 
wiceprzewodnicząca Zespołu Krystyna Ozga, minister 
spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, podsekre-
tarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy, komendant główny 
PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes ZOSP 
RP Waldemar Pawlak, dyrektor Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Mieczysław S. Ostojski.

W programie przewidziano również panel dyskusyj-
ny, podczas którego głos mógł zabrać każdy z uczestni-
ków. Konferencję podsumowała przewodnicząca Poselskie-
go Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska. Na koniec 
wszyscy uczestnicy spotkania pozowali do wspólnego zdję-
cia w gmachu Sejmu.          WIESŁAW KWIECIEŃ

Pogodnych i radosnych świąt
  Bożego Narodzenia oraz

szczęśliwego a także bezpiecznego 
  nadchodzącego 2014 roku

                 życzy 
Komendant Gminny Straży Pożarnej

          Wiesław Kwiecień
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Stowarzyszenie „Cztery Źródła” w sierpniu i wrześniu realizowało projekt pt. „Aktyw-
ność naszym celem”. Dzieci i młodzież z okolicznych wiosek brały udział w zajęciach spor-
towych – rozgrywkach w siatkówkę i piłkę nożną. Pod okiem nauczyciela wf-u p. Krzysz-
tofa Dywana zapoznali się z zasadami gry, uczestniczyli w treningach i meczach. Głów-
nym celem zadania było zwiększenie aktywności, wypełnienie wolnego czasu i promowa-
nie zdrowego trybu życia. Dzieci i młodzież brały także udział w różnych konkursach i za-

AKTYWNOŚĆ NASZYM CELEM

W niedzielę 3 października 2013 r. odbył się rajd ro-
werowy pt. „Foto rower – cudze chwalicie swego nie 
znacie”. 

Pomysłodawcami rajdu była grupa młodzieżowa „Źró-
dełka”: Paulina Dubiel, Kasia Szemraj, Andżelika 
Szemraj i Ania Kęsy, które są wolontariuszkami działa-
jącymi przy Stowarzyszeniu „Cztery Źródła”. Opiekunem 
grupy była Magdalena Zielińska-Figacz.

bawach. Zakupione zostały również piłki do siatkówki i piłki nożne. Koordynatorem pro-
jektu była p. Magdalena Zielińska-Figacz. 

Pragniemy przekazać serdeczne podziękowania dla Gminy Klimontów, dzięki któ-
rej w ramach Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok udało się zre-
alizować nasz pomysł.

Trasa rajdu liczyła ok. 40 km i przebiegała szlakiem 
mało znanych a pięknych miejscowości położonych na Zie-
mi Klimontowskiej. Odkrywaliśmy historię i piękno takich 
miejscowości jak: Goźlice, Ossolin, Klimontów, Przepió-
rów i Mydłów. 

Podczas wycieczki robione były zdjęcia najpiękniej-
szym zabytkom, przydrożnym kapliczkom i klimontow-
skim krajobrazom. Dzięki wsparciu finansowemu najpięk-

FOTO ROWER – CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE
niejsze zdjęcia zostały nagrodzone. Ostatnim przystan-
kiem wycieczki była miejscowość Grabina, gdzie w tutej-
szej świetlicy przy wspólnym poczęstunku dzieliliśmy się 
wrażeniami z tego pięknego dnia.

Serdeczne podziękowania dla Fundacji Fundusz Lo-
kalny SMK, która wspierała realizację  projektu „Wygraj 
w Tysiąca”  w ramach programu „Młodzi gniewni dla nas 
pewni”.
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Mijający rok był czasem intensywnych 
zabiegów związanych z remontami zabytko-
wych nagrobków na cmentarzu parafialnym 
w Goźlicach. W ciągu kilku miesięcy udało 
się sfinalizować prace o łącznej wartości pra-
wie 50 tysięcy złotych.

Przed rokiem, z inicjatywy Stowarzy-
szenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, po raz 
pierwszy przeprowadzona została kwesta na 
rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na 
goźlickiej nekropolii – jednej z najstarszych 
w naszym regionie. Dzięki zaangażowaniu 
kilkudziesięciorga wolontariuszy udało się 
wówczas zebrać ponad 3 tysiące złotych. 
Dodatkowo na remont pomników Stowa-
rzyszenie i Parafia pozyskały środki z Urzę-
du Marszałkowskiego i od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kielcach. Dzię-
ki temu pod koniec sierpnia równolegle roz-
poczęte zostały prace konserwatorskie przy 
dwóch nagrobkach. Za kwotę 7400 zło-
tych odnowiony został najstarszy zachowa-
ny w obrębie nekropolii pomnik nagrobny 
Jerzego Dobrzańskiego z 1836 roku. Dużo 
większym wyzwaniem okazał się remont 
neogotyckiego nagrobka rodziny Gadom-
skich z 1858 roku. Jest on jednym z naj-
większych i zarazem najbardziej zniszczo-
nych pomników na cmentarzu w Goźlicach. 
Całkowity koszt jego odnowienia wyniesie 
blisko 20 tysięcy złotych. W tym roku, za 
kwotę prawie 9200 złotych wykonany zo-
stał I etap prac remontowych – tak zwana 
konserwacja techniczna, która zabezpieczyć 
ma mocno zrujnowany obiekt przed zupeł-
nym zniszczeniem. Pod nagrobkiem wyla-
ne zostały nowe fundamenty, kamień wy-
czyszczono i zaimpregnowano. Teraz pozo-
staje jeszcze do zrobienia m.in. odtworzenie 
ubytków formy rzeźbiarskiej i rekonstruk-
cja ogrodzenia.

Wszystkie wymienione wyżej prace wy-
konała pracownia konserwatorska Eweliny 
i Marcina Gruszczyńskich z Rzeszowa.

NAGROBKI ODZYSKUJĄ BLASK

Do akcji ratowania cennych nagrobków 
udało się zaangażować prywatnych darczyń-
ców. Dzięki zaangażowaniu księdza Włodzi-
mierza Mazura, pozyskane zostały środki 
na odnowienie nagrobka księdza Walentego 
Wlazlackiego, wieloletniego proboszcza pa-
rafii Goźlice, który spoczywa w jednym gro-
bie ze swoją siostrą Katarzyną Moszczeńską 
oraz ks. Franciszkiem Salezym Gottnerem – 
zmarłym w 1864 roku ostatnim kapelanem 
Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie.

W listopadzie rozpoczął się remont jed-
nego z dwóch zachowanych na cmentarzu 
w Goźlicach pomników żelaznych. To na-
grobek Feliksa Zarodzińskiego z roku 1892, 
do wykonania którego użyto również żeliwa 
i cyny. Konserwacja tego rodzaju materiałów 
jest znacznie droższa niż konserwacja ka-
mienia. Prace związane z jego odnowieniem 
mogły zostać podjęte, dzięki firmie AGRO-
REMONT p. Jacka Mazura, która wzięła na 
siebie ciężar ich sfinansowania i wykonania.

Godny podkreślenia jest fakt, że akcję 
ratowania nagrobków wspierają również in-

Odnowiony nagrobek Jerzego Dobrzańskie-
go z 1836 roku – najstarszy na goźlickim 
cmentarzu

Neogotycki nagrobek rodziny Gadomskich 
i Skulskich był jednym z najbardziej znisz-
czonych pomników w obrębie nekropolii

Tak wygląda nagrobek Gadomskich po za-
kończeniu I etapu prac remontowych

Odnowiony nagrobek ks. Walentego 
Wlazlackiego

W listopadzie rozpoczyna się remont 
nagrobka Feliksa Zarodzińskiego z 1892 r.

Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków prowadzona była w tym roku przez 
trzy dni

dywidualne osoby. Datki na ten cel otrzy-
maliśmy m.in. od rodziny państwa Skotnic-
kich, wywodzącej się ze Skotnik pod San-
domierzem oraz od p. Krystyny z Oppeln-
-Bronikowskich Radlińskiej, której rodzi-
ce byli ostatnimi właścicielami majątku Ja-
chimowice.

Podczas tegorocznej kwesty wolontariu-
sze, którzy przez trzy dni – od 1 do 3 li-
stopada – dyżurowali przy bramach cmen-
tarza parafialnego. zebrali prawie 4800 zło-
tych.  W akcję kwestowani zaangażowanych 
było ponad sto osób. Datki do puszek zbie-
rali uczniowie szkół w Goźlicach, Ossolinie 
i Lipniku, członkowie Stowarzyszenia „Na-
sze dziedzictwo Ossolin”, Stowarzyszenia 
„Gołębiów i przyjaciele” oraz Stowarzy-
szenia „Cztery źródła” z Zakrzowa, a tak-
że strażacy, samorządowcy oraz mieszkań-
cy kilku miejscowości z terenu parafii. Uzy-
skane środki przeznaczone zostaną na do-
kończenie remontu nagrobka rodziny Ga-
domskich.

TEKST I ZDJĘCIA: RAFAŁ STASZEWSKI
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Czy kiedykolwiek można spełnić czyjeś marzenia? Tak, nam wydaje się, że to jest 
możliwe! Gdy tylko tego chcemy i zaangażujemy się sami, pokazując, w jaki sposób 
to należy zrobić. Uczymy się tej trudnej sztuki w naszej szkole od 2005 roku w akcji 
Szlachetna Paczka. Współpracujemy z Funda-
cją Wiosna z Krakowa kilka lat i każdego roku 
sami jesteśmy zaskoczeni, jak wszyscy, którym 
opowiadamy o naszej działalności, wspaniale 
włączają się do akcji. Uczniowie już w połowie 
listopada oczekują na hasło: „startujemy z pacz-
ką” i wpisują się na dyżury. Każdego dnia od 18 
listopada kolorowa paczka wędrowała od klasy 
do klasy przypominając o składaniu darów pły-
nących z serca dla tych, którzy nie są rozpiesz-
czani przez los. 

Rodzina, którą wybraliśmy zmaga się z wielo-
ma problemami, w tym z tymi najtrudniejszymi, 
które dotyczą zdrowia dzieci i ich mamy. Dzie-
ci marzyły o własnej piłce, nowej lalce i nowych 
butach. Dzięki ofiarności uczniów, rodziców, na-
uczycieli, pracowników obsługi i administracji 
oraz dużej pomocy Przedszkola Samorządowego, 
spełniliśmy te marzenia. W naszych kolorowych 
pudełkach znalazły się upragnione przez wybra-
ną rodzinę przedmioty. Uczniowie sami wybiera-
li lalki, kupowali piłki, uczestniczyli przy zaku-
pie butów oraz pakowali i oznaczali paczki. 

Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia 
klasy I odbyła się w naszej szkole 11 październi-
ka br. i była połączona z Dniem Edukacji Narodo-
wej.  Już od rana w szkole czuć było podniosłą at-
mosferę. Wszyscy chcieli wyglądać jak najlepiej.

A przygotowania do uroczystości trwały od 
początku roku szkolnego. Wychowawca klasy 
p. Jerzy Cielecki zapoznawał i wdrażał swoich 
uczniów do pełnienia różnych obowiązków wyni-
kających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.

Ślubowanie – ten tak ważny moment w życiu 
każdego ucznia. Dzieci przygotowały pod kie-
runkiem swojego Wychowawcy bogatą część ar-
tystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności 
przed społecznością szkolną. Wybrany repertuar 
dotyczył między innymi miłości do ojczyzny, za-
chowania w klasie i w szkole. Wszystkie zadania 
uczniowie wykonali na medal. Pierwszoklasiści 
ślubowali w obecności dyrekcji, nauczycieli, ro-
dziców oraz starszych koleżanek i kolegów. Zo-
bowiązali się godnie reprezentować swoją szko-
łę, cenić najwyższe wartości człowieka i Polaka. 
Ślubowanie złożyli nasi pierwszoklasiści: Jessika 
Dąbrowska, Julia Dąbrowska, Jakub Kuchar-
czyk, Anna Malczyk, Wojciech Niedźwiedź, 
Hubert  Smolarczyk i Bartosz Wąsik. 

Ślubowanie pierwszoklasistów to dzień szcze-
gólny dla każdej szkoły, wielkie przeżycie dla 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców, którzy moc-
no kibicują swoim pociechom. Wszystkim pierw-
szoklasistom życzymy, by sześcioletni okres na-
uki w szkole podstawowej był nie tylko czasem 
zdobywania nowych wiadomości, ale też okazją 
do wielu  wspaniałych przeżyć podczas wspól-
nych zabaw i wycieczek.

Druga część uroczystości poświęcona była na-
uczycielom. Nie zabrakło wierszy, piosenek i sym-
bolicznej róży od uczniów naszej szkoły. Podczas 
uroczystości życzenia nauczycielom i pracowni-
kom szkoły złożyli m.in.: dyrektor SP w Nawo-
dzicach Wiesława Latała a także przedstawiciele 
zarządu Stowarzyszenia „Nawodzice Dzieciom” 
oraz Rada Rodziców.

OPR. ANNA SMOLARCZYK

We wrześniu br. w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 
odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci uczęsz-
czających do klas piątych i szóstych w roku szkol-
nym 2013/2014. Celem warsztatów było naświe-
tlenie opiekunom, jak będzie wyglądał spraw-
dzian szóstoklasisty z języka obcego w roku 
szkolnym 2015. Jest to nowość zarówno dla na-
uczycieli jak i uczniów a także rodziców. Nauczy-
cielka tejże szkoły mgr Anna Bzdyra przeszła od-
powiednie szkolenie i mógła przedstawić – jakże 
ogromny problem – Szanownym Rodzicom. 

Spotkanie rozpoczęto prezentacją multi-
medialną, która zawierała najważniejsze in-
formacje na temat sprawdzianu. Między inny-
mi poinformowano, iż sprawdzian szóstoklasi-
sty to pierwszy egzamin zewnętrzny, do które-
go uczniowie podchodzą pod koniec szóstej kla-
sy szkoły podstawowej. Podejście do egzami-
nu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. 
Dotychczas egzamin miał dwie części: z języka 
polskiego oraz matematyczno-przyrodniczą. Od 
2015 roku dołączy do nich trzecia część z języka 
obcego. Następnie skupiono się nad formą egza-
minu. Uczniowie przez 45 minut będą rozwią-
zywać zadania z tego języka, którego uczyli się 
obowiązkowo od pierwszej klasy.

Sprawdzian z języka obcego będzie na po-
ziomie A1 według Europejskiego Systemu Opi-
su Kształcenia Językowego (CEFR). Zada-
nia będą miały wyłącznie formę zamkniętą, co 
oznacza, że uczniowie nie będą proszeni o two-
rzenie zdań czy wypowiedzi, a jedynie o mani-
pulowanie już dostępną treścią.

Drugą część spotkania poświęcono przed-
stawieniu przykładowego testu przygotowanego 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ro-
dzice wiele razy reagowali z przerażeniem na 
dość trudne zadania. Starano się jednak odpo-
wiadać na wszelkie pytania. Organizator spo-
tkania Anna Bzdyra serdecznie dziękuje za tak 
liczne przybycie Rodziców, co niewątpliwie po-
twierdza sens organizowania takich spotkań. 

OPRAC.: MGR ANNA BZDYRA

POMAGAMY DZIECIOM 
W PRZYGOTOWANIU 
DO SPRAWDZIANU 
SZÓSTOKLASISTY 
Z JĘZYKA OBCEGO

JEŚLI MOŻESZ OFIAROWAĆ SWÓJ CZAS, TO JUŻ BARDZO DUŻO!

SZLACHETNA PACZKA 2013 W PSP IM. J. OSSOLIŃSKIEGO
Ta zorganizowana i ukierunkowana praca, która stała się tradycją i cyklicznym dzia-

łaniem w naszej szkole, jest także wspaniałą lekcją wychowawczą dla naszych uczniów, 
którzy czerpią radość z pomagania innym, ofiarowują swój czas i zaangażowanie. Wyko-

rzystują swoją energię w bardzo pozytywny spo-
sób. Uczą się organizacji i współpracy, wspólnie 
planują zakupy i praktycznie wykorzystują swo-
je umiejętności plastyczne do ozdabiania pude-
łek.. Widzą efekty swoich działań i potrafią się 
nimi cieszyć. Takie akcje niosą pomoc potrzebu-
jącym, a nas uczą empatii i wzbogacają nas o po-
zytywne przeżycia. Mamy poczucie, ze dzię-
ki lekkiemu wysiłkowi mogliśmy przynieść tej 
konkretnej rodzinie radośniejsze święta.

Idea Szlachetnej Paczki to niesienie mądrej 
pomocy, wielu obdarowanych we wcześniej-
szych latach staje się darczyńcami lub wolonta-
riuszami. Obecnie dzięki mediom bardzo dużo 
ludzi zna akcję, łatwiej nam dotrzeć z informa-
cją i uzyskać wsparcie. Wszystkim, których po-
łączyła praca dla naszej Szlachetnej Paczki ser-
decznie dziękujemy. 

Życzymy radosnego przeżywania Świąt Bo-
żego Narodzenia w atmosferze miłości i rodzin-
nego ciepła.

SZKOLNY KOORDYNATOR 
MGR ZOFIA KRYSZCZYŃSKA

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

W SP W NAWODZICACH
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
odbył się 2 października br. spektakl dla uczniów pt. „Ży-
cie nie po to jest by…”. W przedstawieniu uczestniczyli 
uczniowie całej szkoły. Spektakl opowiada historię zbun-
towanego, pesymistycznie nastawionego do świata chłopa-
ka. Przedstawienie rozpoczyna się w poczekalni szpitala. 
Alek, bo tak ma na imię nasz bohater, z dużym  oburze-
niem opowiada jak musiał ustąpić miejsca starszej kobie-
cie w autobusie. Ten na pierwszy rzut oka przeciętny na-
stolatek, poza cwaniactwem i dużym tupetem nie wyróżnia 
się niczym szczególnym wśród rówieśników. Luźny ubiór, 
plecak, w oczach bunt i przebojowość. Jednak pod maską 
pozorów kryje się wrażliwy, uczciwy człowiek, szczelnie 
skrywający swoje prawdziwe zainteresowania i zdolności.

Bezbarwne i pozerskie życie naszego bohatera w krót-
kim czasie zmienia szkolna wycieczka do hospicjum. Przy-
jaźń, która zawiązuje się pomiędzy Alkiem a młodą dziew-
czyną chorą na raka, zmusza go do daleko idących prze-
myśleń. Rodząca się pozytywna metamorfoza osobowości 
pozwala wierzyć w końcowy skutek, a wyniesione z domu 
wartości, stają się dla niego priorytetowymi.

Spektakl przedstawia relacje występujące pomiędzy 
młodymi ludźmi, ich spojrzenie na życie i otaczający świat. 
Bezwzględną, nierzadko brutalną codzienność, nudę i brak 
alternatywy na monotonne spędzanie czasu pod blokiem. 
Sięganie po papierosy i alkohol, które stają się sposobem na 
„dobrą” zabawę i zabicie czasu. 

Po prześledzeniu kilku historii z życia naszego boha-
tera, odbyła się prelekcja  podczas której  uczniowie odpo-
wiadali na pytania: Jak w sposób asertywny mówić o swo-
ich zainteresowaniach i wyznawanych wartościach? W jaki 
sposób stanowczo i bez kompleksów odmawiać tego, czego 
nie chcemy robić? Czy warto udawać kogoś, kim się nie jest 
i nie chce być? Co zmienić w naszym nudnym, szarym ży-
ciu, aby nabrało kolorów?

Przedstawienie bardzo podobało się uczniom i zostało 
przez nich dobrze przyjęte.

Pieniądze na spektakl dla ZSP pozyskano od Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za 
co bardzo dziękujemy.

PEDAGOG SZKOLNY HENRYKA BARAN

SPEKTAKL W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZDJĘCIA: KAMIL WOJNAROWSKI

Mam 18 lat, jestem uczennicą trze-
ciej klasy LO w Klimontowie. Muzyka 
jest moją wielką pasją od dziecka. Od pię-
ciu lat jestem silnie związana z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Klimontowie, który 
daje możliwość utalentowanym dzieciom 
i młodzieży nauki i rozwoju zainteresowań 
w różnych dziecinach kultury. Lekcji śpie-
wu pobieram u mgr Marcina Maziarza, 
który zaraża pasją i dzięki któremu mogę 
się rozwijać i osiągnęłam taki poziom, jaki 
obecnie prezentuję. Prócz śpiewu interesu-
ję się także tańcem i teatrem, nie pogardzę 
także dobrą książką.

Mimo tego, że jestem w klasie matural-
nej, jeszcze nie zdecydowałam, co chciała-
bym dalej robić w przyszłości. Myślę jed-
nak, że swoje życie zwiążę z muzyką.

Moje tegoroczne osiągnięcia:
• I miejsce w II Konkursie Piosenki Dla 

Dzieci i Młodzieży „Debiuty” Siedlce 
2013

• I miejsce w festiwalu „Miasto Młodych 
Artystów” Sandomierz 2013

• II miejsce w Festiwalu Piosenki im. Ja-
nusza Wesołowskiego „Szkolny Czas” 
Ostrowiec Św. 2013

• II miejsce w Konkursie Piosenki Angiel-
skiej Sandomierz 2013

• III miejsce w Dębica Open Festival 2013
• Udział w finale ogólnopolskiego konkur-

su „Wygraj Sukces”

KLAUDIA
KONAT

W Gminie Klimontów obchody 95 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w 1918 roku – po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję – rozpo-
częły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił 11 listopada w koście-
le p.w. św. Józefa, ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. W na-
bożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji komba-
tanckich, straży pożarnych. 

Następnie uczestnicy przemaszerowali 
pod pomniki: Powstańców Styczniowych, 
płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczą-
cych o Wolność w latach 1939-1945, gdzie 
delegacje władz samorządowych, straży po-
żarnych, szkół, środowisk kombatanckich, 
sportowców, partii politycznych złożyły 
wiązanki kwiatów i wieńce.

Po występie przygotowanym przez 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, któ-
ry odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie uczestnicy obchodów udali 
się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsud-
skiego w Górach Pęchowskich. Po odśpie-
waniu Roty modlitwę w intencji poległych 
w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy 
Ryszard Bień w słowach skierowanych do zebranych przypomniał, jak trudną drogę mu-
siała przebyć Polska, aby po latach niewoli i poniżenia odzyskać Niepodległość, a także jak 
należy odzyskaną wolność dziś szanować. Wspomniał również o dzisiejszym wymiarze pa-
triotyzmu i ukochania Ojczyzny - o tym, jak należy pielęgnować pamięć o naszych przod-
kach walczących dzielnie o wolność kraju, o tożsamości narodowej i wartościach nadrzęd-
nych takich jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. 
Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus. 
Po zakończeniu części oficjalnej obchodów Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli 
spotkać się przy kuchni polowej i posilić gorącą grochówką.

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁEJ
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Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom” realizuje projekt „Międzypokoleniowa eduka-
cja” dotowany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z sie-
dzibą w Sandomierzu, realizujący Program „Działaj Lokalnie” Polsko–Amerykańskiej-
Fundacji Wolności – PAFW. W projekcie uczestniczą trzy pokolenia, które mogą się na-
wzajem edukować. Najstarsze pokolenie przybliża młodszym – dzieciom i wnukom – naj-
dawniejsze czasy. Młodzi uczą babcie ekologii i segregacji śmieci. Pokolenie rodziców za-
bawi dzieci i babcie w czasie karnawału spektaklem teatralnym, do którego trwają przy-
gotowania. 

W ramach projektu odbyła się integracyjna wycieczka trzypokoleniowych rodzin z Na-
wodzic i Rybnicy. Rodziny zwiedzały Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W chłodny ale 
bardzo miły listopadowy dzień, 18 rodzin odbyło spacer (realnie i w przenośni) po cza-
sach odległych o około 80 lat. Cudne, naturalistyczne miejsce pozwoliło babciom i dziad-
kom westchnąć z rozrzewnieniem do czasów ich młodości, a dzieci z niedowierzaniem pa-
trzyły i dziwiły się, że tak można. Dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej na temat „Jak 
żyły dzieci na dawnej wsi”. Dorośli obejrzeli pokaz „Strój ludowy jako wyznacznik tożsa-
mości regionalnej”. Uczestnicy poznali mechanizm działania wiatraka, który mielił zbo-
że na mąkę. Dzieci widziały szkołę z minionej epoki, drewniane ławki z dziurką na kała-
maż, tornister z nieheblowanych desek. Stara apteka, magiczne wnętrze domu zielarki, ko-
ściół drewniany, zagroda najbiedniejszego chłopa oraz dworek szlachecki. Wszystko wokół 
wprowadza w sielski nastrój spokoju i wewnętrznej harmonii. Uczniowie zasiedli do drew-
nianego stołu z desek i pisali prawdziwym piórem i atramentem. Prawie wszyscy zobaczy-
li prawdziwego, przez siebie wykonanego, „kleksa w zeszycie” – dziwne to dla nich zjawi-
sko. Młodzież trochę z mieszanymi uczuciami, trochę z niedowierzaniem, opuściła rusty-
kalne wnętrza skansenu. 

Na zakończenie wycieczki czas wolny w galerii – „dżungli cywilizacji” w Kielcach – 
tu młodzież była w swoim żywiole… Starsi – fajnie było w skansenie… Zderzenie dwóch 
światów i trzy pokolenia razem. Czy zrozumieją siebie jeszcze bardziej?

KOORDYNATOR PROJEKTU WIESŁAWA LATAŁA

Henryk Kosmaciński

BOŻE NARODZENIE
Syn Boży przyszedł
na świat nękany
mocami szatana
by otworzyć bramy
wiecznej szczęśliwości
Nie szukał pałaców
ani rozgłosu
wybrał stajenkę
w cichym Betlejem
Betlejemska gwiazda
przywiodła do szopki
mędrców ze wschodu
by złożyli pokłon 
Królowi wszechświata.
Przed Królem świata 
zgięli swe kolana
złożyli Mu dary
i głosili światu
Boga narodzenie.

MIĘDZYPOKOLENIOWA EDUKACJA W NAWODZICACH

W naszej gminie obchody 150 rocznicy powsta-
nia styczniowego powiązane z poświęceniem pomni-
ka wybudowanego dla uczczenia pamięci powstań-
ców zwycięskiej bitwy pod Rybnicą odbyły się 20 
października 2013 r. To właśnie tu, na wzgórzu ryb-
nickim, w tym dniu w godzinach popołudniowych 
Oddział Powstańców Styczniowych dowodzonych 
przez pułkownika Dionizego Czachowskiego został 
z zasadzki zaatakowany przez wojska carskie pod 
dowództwem majora Czutiego. Zaskoczeni powstań-
cy zdołali jednak odeprzeć atak przeciwnika i zmu-
sić go do wycofania się. W zwycięskiej walce poległo 
lub zmarło w wyniku odniesionych ran 27 powstań-
ców (piszemy o tym szerzej na str. 8).

Nadleśnictwo Staszów przy poparciu lokalnej 
społeczności uczciło ich pamięć poprzez wybudowa-
nie pomnika na urokliwej polanie u podnóża wzgó-
rza Rybnicy. Uroczystości rozpoczęły się od montażu 
historyczno-patriotycznego w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej z Nawodzic. Następnie Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera powi-
tał wszystkich i krótko przybliżył historię powsta-
nia i miejsca bitwy. Podczas uroczystej mszy kilka 
słów o ważności powstań narodowych i o pamięci 
do uczestników uroczystości powiedział i modlitwę 
w koncelebrze poprowadził ksiądz kapelan doktor 
Marek Kozera z Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu wraz z proboszczem z Olbie-
rzowic ks. Zbigniewem Kurasem. Po skończonej 
mszy uroczyście poświęcono pomnik poległych po-
wstańców bitwy pod Rybnicą i odsłonięcia pomnika 
dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam 
Lubera, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam 
Bień, Leśniczy Leśnictwa Smerdyna Zdzisław Ko-
ryciński. Po poświęceniu pomnika okolicznościowe 
przemówienia wygłosili min. Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Adam Bień, Poseł na Sejm RP - An-
drzej Bętkowski, Zastępca Dyrektora RDLP Radom 
Piotr Kacprzak, autor projektu pomnika Adam 
Węglarz, prof. dr hab. Marek Chmielewski - Wi-
ceprezes Polskiej Akademii Nauk. Delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki oraz zapaliły znicze. Na koniec 
z armaty została oddana salwa honorowa przez Cho-
rągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej. 

Po części oficjalnej Nadleśniczy Adam Lube-
ra podziękował wszystkim sponsorom a przede 
wszystkim Ryszardowi Adamowi Bieniowi - Wój-
towi Gminy Klimontów za współpracę w przygoto-
waniu uroczystości oraz zaprosił wszystkich uczest-

150 ROCZNICA POWSTANIA
Członkowie Stowarzyszenia Nawodzice Dzieciom 

w ramach projektu „Międzypokoleniowa edukacja” 
dotowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, 

realizujący Program „Działaj Lokalnie” Polsko–
Amerykańskiej Fundacji Wolności – PAFW 

organizują spektakl  teatralny 
pt. „Kopciuszek”, który odbędzie się 

2 lutego 2013 r. o godz 16:00  
w świetlicy wiejskiej w Nawodzicach

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ników na grochówkę. Pomnik zaprojektowany przez 
Adama Węglarza powstał z inicjatywy Nadleśnic-
twa Staszów. Przy pomniku wartę honorową pełni-
li strzelcy ze Związku Strzeleckiego Strzelec oraz 
Rycerze z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej. 
Uroczysty ton rocznicy obchodów nadała oprawa 
muzyczna Kapeli Klimontowskiej i trębacza z Nad-
leśnictwa Staszów.

Dodatkowo Gmina Klimontów odrestaurowała 
zniszczone mogiły powstańców styczniowych, któ-
re następnie zostały uroczyście poświęcone. 22 paź-
dziernika br. na cmentarzu w Olbierzowicach po-
święcono pomnik poległych w bitwie pod Jurkowi-
cami, natomiast 24 października br. na cmentarzu 
w Klimontowie – pomnik poległych powstańców bi-
twy pod Rybnicą.
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W tym roku obchodziliśmy 150 rocznicę wybuchu po-
wstania styczniowego, które odbiło się głębokim echem na 
terenie kraju, jak i w naszym regionie, o czym świadczyć 
mogą dwie bitwy, jakie miały miejsce na naszym terenie – 
pod Rybnicą i Jurkowicami.

Po utracie przez Polskę niepodległości w 1795 r. wybu-
chały powstania w celu odzyskania wolności i niepodległo-
ści i tak też stało się w styczniu 1863 r. Powstanie to miało 
charakter partyzancki – do objętego powstaniem zaboru ro-
syjskiego (Królestwa Polskiego) docierali ochotnicy z pozo-
stałych zaborów, a najwięcej z Galicji zaboru austriackiego. 
W październiku 1863 r. zza Wisły z Puszczy Sandomier-
skiej w kierunku granicy ruszył płk Dionizy Czachowski 
na czele oddziału powstańczego, który liczył ok. 650 ludzi 
i formowany był od lipca w okolicach Mielca. W jego skład 
wchodziło 6 kompani piechoty (po 90 żołnierzy), 4 plutony 
jazdy (po 20 jezdnych) i pluton żandarmerii (20 konnych). 
19 października 1863 r. płk Czachowski w okolicach Bara-
nowa skierował się ku granicy i po krótkiej potyczce z pa-
trolującym granicę oddziałem austriackim dotarł do Wi-
sły pod Małym Dymitrowem. 20 października przed świ-
tem powstańcy przeszli w brud Wisłę, a patrolujące grani-
cę oddziały kozackie nie podjęły walki, zaalarmowały jed-
nak wojsko stacjonujące w miasteczku Osiek. Na przedmie-
ściach Osieka doszło do starcia powstańców z Rosjanami, 
dragoni rosyjscy ustąpili i wycofali się porywając jednak 
za sobą 15–letniego powstańca – Kacpra Satorę. Za oddzia-
łem płk Czachowskiego ruszyli w pościg Rosjanie z 2 ro-
tami halickiego pułku piechoty i szwadronem noworosyj-
skiego pułku dragonów, którymi dowodził mjr Czuti. Po-
wstańcy maszerując przez lasy Osieckie, po 12 km mar-
szu dotarli około 14-tej do Rybnicy. Po krótkim odpoczyn-
ku idąc w kierunku pół.–zachodnim przez wioskę w pobli-
żu stawu i młyna około godziny 15-tej zostali zaatakowa-
ni przez Rosjan. Na początku bitwy jazda powstańcza idą-
ca w awangardzie zaczęła walkę z Kozakami, a piechota 
rosyjska ostrzeliwała ze wzgórza kolumnę kosynierów pol-
skich i resztę piechoty. Powstańcy rozpoczęli walkę na ba-
gnety i kosy i zdobywali wzgórze z którego byli ostrzeliwa-
ni – bohaterstwem okazał się oddział kosynierów dowodzo-
ny przez księdza kapitana Elgett–Wieniawę. Rosjanie (pie-
chota) zaczęli się wycofywać, a jazda kozacka została ze-
pchnięta w dolinę na mostek przy młynie, który załamał się 
i część Rosjan utonęła. Pod koniec bitwy płk Czachowski 
z około 100 osobowej grupy jeźdźców odłączył się od pie-
choty i udał się omijając Klimontów do Przybysławic. Pie-
chota powstańcza pod dowództwem kapitana Augusta Ro-

snera (Gustawa – Różę) po zwycięskiej bitwie kierowała się 
przez Rybnicę dalej w kierunku na Dzięki (dzisiejsza Kolo-
nia Wiązownica) i Jurkowice.

Po bitwie zarówno w prasie powstańczej jak i rosyj-
skiej były podane różne straty, a mianowicie według Po-
laków zabito 40 Rosjan (13 pozostawiono na placu boju) 
a 40 było rannych – samych powstańców miało zginąć 13, 
a 21 było rannych. Rosjanie natomiast twierdzili że ich stra-
ty to 19 zabitych i 21 rannych. Ranni w bitwie po Rybnicą 
zarówno powstańcy jak i Rosjanie zostali przewiezieni do 
Klimontowa, gdzie mieścił się szpital, zabitych – również 
furmankami – zwożono do miasteczka. Burmistrz Lechow-
ski powołał komisję z kilku mieszczan (m.in. Józef Lindek, 
ks.  Jan Krupiński i jeden dominikanin z klasztoru), zabi-
tych układano koło kościoła i po oględzinach specjalnej ko-
misji policyjnej z Sandomierza lub Staszowa zaczęły się po-
chówki powstańców. 23 października około 10 rano ks. Jan 
Krupiński w towarzystwie organisty Jana Karwacińskiego 
i dziada szpitalnego Łukasza Witkowskiego sporządził akt 
zgonu 27 powstańców poległych pod Rybnicą – wśród po-
ległych był również dowódca kosynierów ks. kapitan Woj-
ciech Elgett – Wieniawa.

W wyniku tej bitwy w kolejnych dniach i miesiącach 
zmarło jeszcze kilkunastu ciężko rannych powstańców 
w szpitalach w Klimontowie i w Górkach Klimontowskich 
(22 października zmarł porucznik Waligórski, 7 powstań-
ców zmarło bezpośrednio po walce i jeszcze 15 do końca 
grudnia).

W 1924 r. z inicjatywy mecenasa Adama Bartkowskie-
go mieszkańcy zebrali 540 mln marek polskich i ufundowa-
li pomnik poległym powstańcom w bitwie pod Rybnicą.

Po podziale oddziału powstańczego jazda z płk Cza-
chowskim po noclegu w Przybysławicach skierowała się 
21 października 1863 r. przez Ossolin, Goźlice, Słoptów 
w kierunku Konar, gdzie mieli połączyć się z piechotą. Pie-
chota powstańcza, po noclegu w Dziękach i dotarciu kurie-
ra od płk Czachowskiego, kierowała się do Konar przez Jur-
kowice. Rosjanie postanowili zagrodzić drogę powstańcom 
– przybyły wojska rosyjskie ze Staszowa i Opatowa w sile 
1300 ludzi pod dowództwem płk Golubowa i zaatakowały 
około 9 rano w Jurkowicach około 400 powstańców dowo-
dzonych przez kapitana Augusta Rosnera. Major Czuti po 
noclegu w okolicach Jurkowic został rano wsparty posiłka-
mi żołnierzy ze Staszowa (rotą halickiego pułku i szwadro-
nem dragonów) i zaatakował powstańców idących kolumną 
do Samotni. Od początku bitwy Rosjanie przeważali liczeb-
nie, jednak powstańcy nie dawali za wygraną. Wywiązała 

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
W NASZYM REGIONIE

się walka na bagnety, dzielnie radzili sobie strzelcy i kosy-
nierzy kpt. Popowskiego, którzy schowali się w opuszczo-
nej karczmie i bronili przed wrogiem, inni powstańcy z kpt. 
Rosnerem schronili się w dworskiej owczarni i do momen-
tu, kiedy Rosjanie nie podpalili słomianego dachu, stawia-
li twardy opór i kontratakowali. Niestety po przybyciu ko-
lejnych oddziałów rosyjskich dowiezionych na furmankach 
spod Opatowa przewaga nad powstańcami była ogrom-
na, tym bardziej że na plac boju nie przybyło kilkudziesię-
ciu powstańców z mjr Liwoczą, którzy podobno zabłądzili 
w lesie. Powstańcy bronili się w dworskich zabudowaniach, 
chłopskich dworach i stodołach, części udało się opuścić 
plac boju i oddalić w kierunku Konar. Około 150 powstań-
ców zostało wziętych do niewoli, 52 zostało zabitych i spa-
lonych, a 50 było ciężko rannych. Rosjanie przyznali się do 
strat w wysokości kilkudziesięciu zabitych i rannych.

Po tej bitwie ten oddział powstańczy przestał istnieć – 
część powstańców zdezerterowała, część udała się do płk 
Czachowskiego i innych dowódców kierujących się w kie-
runku Gór Świętokrzyskich. Oprócz powstańców zginęli 
w Jurkowicach – zabici przez kozaków – także ziemianin 
Władysław Białoskórski i lekarz Melchior Dowgiałło, który 
udzielał pomocy rannym powstańcom. Po przybyciu Komi-
sji Policyjnej ze Staszowa ks. Niezabitowski z sołtysem Jur-
kowic Ludwikiem Bryłą i radnym Janem Paprockim spo-
rządzili akty zgonu. 52 zmasakrowanych i nagich powstań-
ców pochowano 23 października na cmentarzu w Olbierzo-
wicach, a rannych przewieziono do Klimontowa, Górek, 
Sulisławic i Kurozwęk. 

Powstanie styczniowe upadło ale stało się symbolem 
walk o niepodległość kolejnych pokoleń Polaków żyjących 
w niewoli. Wtedy jak i dziś musimy pamiętać o swojej prze-
szłości, korzeniach, historii, bo naród, który nie pamięta 
o swojej przeszłości przestaje być suwerennym, niepodle-
głym narodem.

PIOTR LIPIEC

Pracownicy bibliotek powiatu 
sandomierskiego spotykają się raz 
w roku w jednej z bibliotek, oma-
wiając miniony rok, osiągnięcia 
i sukcesy placówek oraz zagroże-
nia na nie czyhające. 

W tym roku bibliotekarze spo-
tkali się w naszej nowej, pięknej 
placówce. Wśród zaproszonych go-
ści była p. Małgorzata Grodzicka 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Kielcach, opiekun meryto-
ryczny bibliotek. Zaszczycił nas też 
swoją obecnością p. Piotr Lipiń-
ski, sekretarz gminy Klimontów. 

Program seminarium obejmo-
wał historię Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Klimontowie oraz hi-
storię Gminy Klimontów. Małgo-
rzata Grodzicka przedstawiła pre-
zentację multimedialną „Bibliote-
ki niemieckie – co nas różni”. Ko-
leżanki z sąsiednich bibliotek oglą-
dały naszą nową placówkę i zbiory 
nie szczędząc pochwał. Na zakoń-
czenie nasz lokalny przewodnik, 
p. Stanisław Tarnawski oprowa-
dził gości po zabytkach sakralnych 
Klimontowa.

SEMINARIUM BIBLIOTEKARZY
Młodzież pasjonująca się foto-

grafią realizowała w naszej biblio-
tece projekt „Fotografia – nasza 
pasja”, konkurs na inicjatywy mło-
dzieżowe „Wygraj w Tysiąca – edy-
cja 2013” finansowany przez Fun-
dację Fundusz Lokalny SMK.

W ramach projektu młodzi pa-
sjonaci zorganizowali warsztaty, 
plener oraz konkurs fotograficzny. 
Po warsztatach i plenerze uczestni-
cy przygotowali się merytorycznie 
i praktycznie do konkursu fotogra-
ficznego pt. „Targowe życie”. Za-
daniem konkursowym było uchwy-
cić na zdjęciu fragment życia na 
wtorkowym, klimontowskim tar-
gu, przygotowania do niego oraz 
prace porządkowe po jego zakoń-
czeniu.

Dostarczone prace zostały oce-
nione przez komisję konkursową, 
dla najlepszych były dyplomy i bar-
dzo atrakcyjne nagrody. Wszystkie 
prace wzięły udział w wystawie po-
konkursowej w naszej bibliotece.

Projekt rozwiną zainteresowa-
nia młodzieży, pozwolił na warto-
ściowe spędzenie wolnego czasu.

FOTOGRAFIA – NASZA PASJA
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Edmund Taczanowski urodził się 
w Wieczynie w powiecie pleszewskim 
w 1822 roku. Swoją młodość związał z ro-
dzinną Chorynią w powiecie kościańskim. 
To właśnie w tym miejscu przeżył jako 
młodzieniec Powstanie Listopadowe w la-
tach 1830-1831, kiedy to jego najbliższa ro-
dzina w rodzinnym dworze gościła Adama 
Mickiewicza.

Nie możemy zapomnieć, że w Choryni 
powstała słynna „Reduta Ordona” polskie-
go wieszcza rozpoczynająca się od słów: 
„Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na 
działo, dwieście armat grzmiało”. To w ro-
dzinnym pałacu w Choryni Edmund Tacza-
nowski podjął pierwsze lekcje nauki, któ-
re następnie kontynuował w słynnym po-
znańskim Gimnazjum Marii Magdaleny. 
Z zachowanej korespondencji wynika, że 
już w tym momencie Edmund Taczanowski 
zasłynął jako młody patriota. Studia wojsko-
we w Berlinie dały Edmundowi Taczanow-
skiemu nie tylko szlify oficerskie, ale także 
podstawę taktyki wojennej do walki o wolną 
Ojczyznę. Edmund Taczanowski nigdy nie 
chciał być pruskim oficerem, czego przy-
kładem była jego walka w Pogrzybowie nie-
daleko rodzinnego Sławoszewa w powiecie 
pleszewskim podczas Wiosny Ludów, a tak-
że walka u boku Giuseppe Garibaldiego 
o wolność państwa włoskiego w 1848 roku. 
Wśród wielu bitew Powstania Styczniowe-
go w 1863 roku nie możemy zapomnieć ta-
kich miast i wsi jak: Pyzdry, Ignacew, Sę-
dziejowice, czy Kruszyna niedaleko Czę-
stochowy, gdzie przywódcą wojsk powstań-
czych był generał Edmund Taczanowski. 
Jego działania zbrojne relacjonowała także 
prasa czeska.

Generał Edmund Taczanowski pozostał 
w pamięci potomnych w licznych nagrob-
kach weteranów Powstania Styczniowego, 
którzy zawsze pamiętali o swoim dzielnym 
dowódcy, a także w licznych tablicach pa-
miątkowych. Także w czeskim Hradec Kra-
love w 1933 r. w związku z rocznicą Po-
wstania Styczniowego pamiętano o sztan-
darze generała Edmunda Taczanowskie-
go. Niestety, jedyna krótka wzmianka pra-
sy poznańskiej błędnie zapisała nazwisko 
wielkopolskiego bohatera podając informa-
cję o generale „Kaczanowskim”.

Zwycięska bitwa pod Pyzdrami zawsze 
była w cieniu klęski generała Edmunda Ta-
czanowskiego pod Ignacewem. Obecnie nie 
podkreśla się faktu, że w 1905 roku podczas 
rewolucji w Łodzi organizacja PPS związa-
na z Marszałkiem Józefem Piłsudskim upa-
miętniła na lokalnym cmentarzu w Pyz-
drach bohaterską postawę żołnierzy z od-
działu Edmunda Taczanowskiego.

Ciekawe były losy pomnika ku czci ge-
nerała Edmunda Taczanowskiego posta-

wionego pod Ignacewem. Pierwotny po-
wstał jeszcze podczas I. wojny światowej 
w 1917 r. w niemieckim zaborze Królestwa 
Polskiego i sfinansowany był przez Bank 
Rzeszy Niemieckiej emitujący marki pol-
skie. Władze pruskie potrzebujące polskie-
go poparcia w walce z Rosjanami, w lokal-
nej gazecie łódzkiej zaprezentowały wspo-
mnienia jednego z weteranów Powstania 
Styczniowego z oddziału generała Edmun-
da Taczanowskiego. Lokalna polska trady-
cja z sąsiedniego Sompolna nie była przy-
chylna budowie w Ignacewie pomnika, bę-
dąc równocześnie pod wpływem nieprzy-
chylnej generałowi Edmundowi Taczanow-
skiemu rosyjskiej propagandzie. W odsło-
nięciu pomnika w Ignacewie uczestniczyli 
mieszkańcy pobliskiego Skulska. Następnie 
identyczny został w tym miejscu postawio-
ny w 1933 r. a oficjalnie odsłonięty został 
w 1935 r. przez ówczesne władze samorzą-
dowe. Ostatniego odsłonięcia pomnika pod 
Ignacewem dokonały władze PRL w związ-
ku z komunistycznym świętem państwo-
wym w dniu 22.VII.1953 r. W poprzednim 
systemie nadmiernie podkreślano wymiar 
klęski Edmunda Taczanowskiego w tym 
miejscu, zapominając, że właśnie w Igna-
cewie narodził się lokalny patriotyzm Pola-
ków, doceniony dopiero w okresie między-
wojennym XX wieku.

Podobne ciekawe były losy pomnika po-
stawionego na cmentarzu w Sędziejowi-
cach. Mieszkańcy Warszawy w 1874 roku 
a więc jeszcze za życia generała Edmunda 
Taczanowskiego postawili pomnik ku czci 
niemieckiego rotmistrza von Grabbe, któ-
ry walczył wraz z innymi niemieckimi na-
jemnikami w służbie rosyjskiej podczas Po-
wstania Styczniowego w Sędziejowicach. 
Niemiecki rotmistrz był przecież adiutan-
tem Rosjanina wielkiego księcia Konstan-
tego, który w Warszawie zadbał, by postać 
Edmunda Taczanowskiego oczernić w ów-
czesnej zrusyfikowanej prasie. 

Prasa warszawska nie wspomniała, że 
w bitwie pod Sędziejowicami zginęła ko-
bieta - rosyjski szpieg, która podawała się 
za bliską krewną pastora Boernera, który 
nota bene poparł generała Edmunda Tacza-
nowskiego, nie mając nic wspólnego z Ro-
sjanką. Prasa warszawska nie nagłaśnia-
ła bohaterskiej postawy kapucyna z Lądu 
– ks. Maxa Tarejwy, który wspomagał po-
wstańczy oddział generała Edmunda Ta-
czanowskiego, a w wieży kościoła ukrył ar-
chiwum dotyczące zwycięskiego dowód-
cy spod Pyzdr. O kapucynie z Lądu pisa-
no w prasie warszawskiej tylko w kontek-
ście polskiego kapłana, który popierał pol-
skich bandytów.

W takiej sytuacji nie możemy się dzi-
wić, że podczas II wojny światowej sprawą 
bitwy generała Edmunda Taczanowskiego 
zainteresował się Heinrich Himmler. Po-
mnik polskich ofiar bitwy pod Sędziejowi-
cami powstał dopiero w 1963 roku, choć 
bez większego rozgłosu w momencie, gdy 
odbywały się na polskiej ziemi manew-
ry wojsk Układu Warszawskiego. Wojska 
te pod nadzorem Rosjan maszerowały tak-
że w 1963 roku przez rodzinną wieś gene-
rała Choryń w kierunku ówczesnej NRD-
-owskiej granicy.

Bitwa pod Kruszyną, choć zakończona 
klęską, doceniona została dopiero w 1983 
roku z ramienia poznańskiej organizacji 
ZBoWiD. Na lokalnym cmentarzu ku czci 
generała Edmunda Taczanowskiego po-
stawiono tablicę pamiątkową, a podobną 
z identyczną treścią w Klasztorze Jasnogór-
skim w Częstochowie. W 1983 roku spra-
wa miała związek także z miastem Pyzdry, 
gdzie na gmachu Urzędu Miasta i Gminy 
umieszczono tablicę pamiątkową z informa-
cją, że w tym miejscu stacjonował sztab ge-
nerała Edmunda Taczanowskiego. W 1983 
roku sprawa tablic pamiątkowych ku czci 
Edmunda Taczanowskiego uszła uwadze 
szerszej opinii społecznej. 

Prasa lokalna w momencie śmierci Ed-
munda Taczanowskiego dała liczne dowody 

pamięci. Wspomnienie pośmiertne dał tak-
że w prasie wielkopolskiej pułkownik Ed-
mund Calier, który walczył obok swojego 
dowódcy. Także gazeta niemiecka „Posener 
Zeitung” zauważyła, że Edmund Taczanow-
ski był dowódcą insurekcji w Polsce. Jedna 
z gazet czeskich zauważyła, że zmarł: „Ed-
mund szlachcic Taczanowski”.

W 1922 roku w Wyższej Szkole Wojsk 
Łączności w Zegrzu niedaleko Warszawy 
pojawił się bliżej nam nieznany człowiek 
podający się, że jest „generałem Edmundem 
Taczanowskim”. Do Szkoły przybył odwie-
dzić uczące się wnuki. Było to w 100-tną 
rocznicę urodzin autentycznego generała 
z Choryni. Rzecz w tym, że Szkołę w Ze-
grzu kończyli „Białorusini z Baranowicz”: 
major Stanisław Taczanowski pseudonim 
„Dowgierd”, kapitan Kazimierz Taczanow-
ski i porucznik Józef Taczanowski. Infor-
macja została nagłośniona w formie wspo-
mnień w Radiu „Wolna Europa” z oddziału 
w Nowym Jorku.

W latach 1930-1939 generał Edmund 
Taczanowski został mianowany patronem 
Fortu IX, dawnej pruskiej budowli obron-
nej na zewnętrznym pasie umocnień Po-
znania.

W 1938 roku przewieziono prochy gene-
rała Edmunda Taczanowskiego z rodzinnej 

Choryni na warszawskie Powązki. W ów-
czesnej prasie zaznaczono, że Edmund Ta-
czanowski był przeniesiony do Panteonu 
chwały wraz z przemarszami weteranów 
Powstania Styczniowego ku jego czci na 
ziemi konińskiej, co miało swój wydźwięk 
antyniemiecki w kontekście zbliżającej się 
wojny. W 1939 roku na frontonie kościoła 
w Choryni wmurowano tablicę, która in-
formowała, że w tym miejscu przez wie-
le lat spoczywały prochy generała Edmun-
da Taczanowskiego. Tablica z 1939 roku 
miała swój specyficzny wydźwięk w kon-
tekście przekazania w ręce niemieckie ko-
palń Władysława Taczanowskiego w Biele-
wie w 1912 roku, co zatarło pamięć gene-
rała Edmunda Taczanowskiego w rodzinnej 
Choryni, utożsamianego niesłusznie z jego 
synem Władysławem.

Generał Edmund Taczanowski był ska-
zany na karę śmierci przez władze pruskie 
za działalność powstańczą. Skonfiskowano 
także jego majątek Wola Książęca w 1864 
r. Dopiero w 1870 roku mógł powrócić do 
rodzinnej Choryni. Przyczyniła się do tego 
amnestia kanclerza Otto von Bismarc-
ka. W 1871 r. nabył majątki: Broniszewi-
ce w powiecie pleszewskim i Jerkę w po-
wiecie kościańskim. W 1876 r. generał Ed-
mund Taczanowski mieszkał także w Po-
znaniu przy ul. św. Marcin 1.

Obecnie nie wolno nam pominąć, że po 
generale Edmundzie Taczanowskim, zmar-
łym w 1879 roku, pozostały liczne lokal-
ne wiersze, w tym Marii Konopnickiej opi-
sujące bitwy pod Pyzdrami i Ignacewem, 
czy wiersz weterana Powstania Stycznio-
wego Mamerta Wandalli, dwa obrazy Ju-
liusza Kossaka z Krakowa ukazujące wy-
marsz oddziału powstańczego z Pyzdr i bi-
twę pod Ignacewem, ułana z oddziału po-
wstańczego generała Edmunda Taczanow-
skiego, a także bitwę stoczoną przez tę oso-
bę pod Walewicami autorstwa Stefana Lu-
bicz-Pajączkowskiego z Poznania, czy por-
tret generała namalowany przez Kazimie-
rza Białkowskiego z Konina. Obraz Juliu-
sza Kossaka dotyczący bitwy pod Pyzdra-
mi wystawiany był w paryskim Luwrze, 
a jego kopia znajduje się obecnie w Pyz-
drach. Nie możemy także zapomnieć o po-
stumencie generała, jaki wyrzeźbił artysta-
-rzeźbiarz Władysław Marcinkowski, który 
pochodził z Mieszkowa z dóbr posła w Ber-
linie Władysława Taczanowskiego (1825-
-1893) brata generała Edmunda.

Gazeta australijska „The Brisbane Co-
urier” odnotowała, że Edmund Tacza-
nowski powieszony został w Mieripolis 
w 1878 r. Problem polegał na tym, że „Pra-
žský denník” zauważył, że Edmund Tacza-
nowski zginął w Turcji, w mieście Czorlu 
w 1878 r.

Moniteur Universel” relacjonował na 
podstawie najbardziej sprawdzonych in-
formacji z „Dziennika Hamburskiego”, że 
Edmund Taczanowski zginął w Ichtamas 
w 1878 r. Dopiero po dłuższym czasie zo-
rientowano się, że generał Edmund Ta-
czanowski jeszcze żył w swoich dobrach 
w Choryni.

Generał Edmund Taczanowski na trwa-
łe utrwalił się w historii Polski i kolejne po-
kolenia czczą Jego pamięć, czego wyrazem 
są także różne lokalne Uroczystości. Ge-
nerał Edmund Taczanowski pozostał pa-
tronem ulic w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, 
Kościanie i Łodzi, a także mostu w Kole na 
przełomie 1938/1939 roku.

KAZIMIERZ TACZANOWSKI

EDMUND TACZANOWSKI (1822-1879) 

WSPOMNIENIE
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Pieszy rajd po ziemi klimontowskiej 
i okolicach rozpoczął się 2 lipca bieżące-
go roku. Rajd został zorganizowany przez 
koło turystyczne „Piechur” działające przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-
montowie we współpracy ze stowarzysze-
niem na rzecz podominikańskiego klaszto-
ru w Klimontowie „Wspólne Dobro” w ra-
mach projektu programu polsko-amerykań-
skiej fundacji wolności „Działaj lokalnie” 
pn. „Zakochaj się w ziemi sandomiersko- 
klimontowskiej”.

Piąty raz wędrujemy po naszej gminie 
i okolicach, aby odkrywać nieznane nam za-
kątki naszego regionu.  Wyruszyliśmy kil-
kunastoosobową grupą pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry nauczycielskiej z samego 
serca gminy, z Klimontowa. Pierwszy etap 
przebiegał przecudną aleją kasztanową.

Pierwszego dnia rajdu przeszliśmy tra-
sę z Klimontowa do Domoradzic. Po drodze 
odwiedziliśmy ruiny zamku w Konarach 
wybudowanego w XIII wieku przez rycerza 
Konara. Choć trasa ta nie była długa i cięż-
ka to jednak każdy był zmęczony gdy dotar-
liśmy na miejsce. Pogoda była ładna, a pro-
mienie słońca muskały nasze twarze i umi-
lały naszą wędrówkę. Kiedy już dotarliśmy 
na miejsce wzięliśmy się za rozkładanie na-
miotów po czym mogliśmy odpocząć. Na 
zakończenie tego dnia zrobiliśmy wspólne-
go grilla towarzyszyły nam dźwięki gitary, 
lecz długo to nie potrwało ponieważ każdy 
był zmęczony i poszedł spać do namiotów.

Następnego ranka wstaliśmy bardzo 
wcześnie aby nie iść w takim skwarze nad 
Chańczę. Zapowiadał się ciężki dzień było 
bardzo gorąco i do tego czekała nas długa 
trasa. Złożyliśmy namioty, posprzątaliśmy 
pole namiotowe i ruszyliśmy w drogę. Idąc 
podziwialiśmy przepiękne lessowe wąwozy, 
wszak na naszej ziemi jest ich nieskończe-
nie wiele. Przechodząc przez Bogorię wsłu-
chiwaliśmy się w szepty przodków tej zie-
mi, opowiadających nam o czasach, kiedy 
to właścicielami owych terenów był ród Bo-
goriów ze Skotnik Naszym miejscem doce-
lowym była Chańcza. Kiedy dotarliśmy nad 
zalew, byliśmy bardzo zmęczeni. Ostatkiem 
sił rozłożyliśmy namioty, a potem już wy-
tęskniona kąpiel w ogromnej wannie, którą 

był chańczowski zalew. Piękna pogoda Cie-
pła woda i gorący piasek to było to, czego 
potrzebowaliśmy po dwóch dniach wędrów-
ki. Zebraliśmy się wszyscy przy wspólnym 
ognisku i piosence turystycznej.

Dzień trzeci rozpoczęliśmy ciepłym po-
rankiem nad Chańczą w pięknych okolicz-
nościach przyrody. Po smacznym śniadaniu 
wybraliśmy się w stronę Rakowa – ariań-
skiego miasteczka. Idąc brzegiem wody, 
później lasem podziwialiśmy przecudne wi-
doki. Po powrocie znów pobiegliśmy na pla-
żę. Spędziliśmy tam czas opalając się, plu-
skając w wodzie pogłębiając przez to nowe 
znajomości. Po południu dowiedzieliśmy 
się że czeka nas miła atrakcja zaplanowana 
przez opiekunów. Okazało się że w planach 
mamy jeszcze spływ kajakowy, pływanie 
rowerkiem wodnym, a dla odważnych ba-
nanowe szaleństwo. Nie obyło się bez drob-
nych uderzeń wiosłami, ale co się nie robi 
dla dobrej zabawy...

Ostatni dzień od początku zapowiadał 
się wyjątkowo, gdyż wiedzieliśmy, że to już 
koniec naszego pobytu na klimontowskim 
rajdzie. Do południa niedługa wędrówka 
malowniczym brzegiem Chańczy, a po po-
łudniu zaczęliśmy się pakować i składać na-
mioty. Po wspólnej rozmowie i kilku pa-
miątkowych zdjęciach przyszedł czas na 
pożegnanie. Zostaliśmy obdarowani przez 
opiekunów pamiątkowym zdjęciem i słowa-
mi pełnymi otuchy „Do zobaczenia znów na 
rajdowym szlaku”...

Podsumowując tegoroczny rajd przeby-
liśmy łącznie 60 km w ciągu 4 dni. Każdy 
z nas był bardzo zadowolony, że początek 
wakacji mogliśmy w tak atrakcyjny sposób.

Wszystko to nie odbyło by się, gdyby nie 
organizatorzy, którym chcemy bardzo po-
dziękować: oddziałowi PTTK w Sandomie-
rzu i Urzędowi Gminy Klimontów. Dzięku-
jemy naszym opiekunom: przewodnikowi 
p. Markowi Łygasowi, p. Arturowi Wasz-
czykowi, p. Marzenie Kaczor, p. Marzan-
nie Kwiecień oraz za pomoc w transporcie 
p. Józefowi Komisarkowi i p. Helenie Gła-
dysz.

Zachęcamy wszystkich do brania czyn-
nego udziału w takiego typu imprezach tu-
rystycznych.

„ZAKOCHAJ SIĘ W ZIEMI KLIMONTOWSKO-SANDOMIERSKIEJ”

V 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
601-760-862

W dziedzinie karate na terenie Gminy Klimontów wiele się dzie-
je. Członkowie sekcji karate „Hanshi” przed zawodami zaprosili 
Wójta na spotkanie podczas którego pokazali strój, w którym będą 
reprezentować Gminę Klimontów na zawodach wagi Mistrzostw 
Karate Clicker (walka bez kontaktu) oraz Kata w Radymnie.

Na zawody pojechała 24 osobowa reprezentacja, która wywal-
czyła kilkanaście medali, co przerosło oczekiwania wszystkich. 
Dwa razy całe podium było zajęte przez członków sekcji. Wszyscy 
członkowie Kadry godnie i walecznie reprezentowali Klimontów.

Zdobyte medale i puchary:
• w kategorii Kata dla najmłodszych: Antoni Figacz (7 lat) 
• w kategorii Kata 10 i 9 kyu: Kuba Ziomek – 2 miejsce, Adrian 

Goździewski – 3 miejsce, Piotr Bogdański – 4 miejsce
• w kategorii Kata 10 i 9 kyu seniorów: Jowita Szwed – 1 miejsce, 

Ola Kasprowicz – 2 miejsce, Sylwia Burczyńska – 3 miejsce, 
Mirosław Bryła – 4 miejsce

• w kategorii Kata 8 kyu chłopcy: Karol Pyśniak – 4 miejsce
• w kategorii Clicker dziewczęta: Dominika Adamczyk – 3 miej-

sce, Ola Kasprowicz – 4 miejsce
• w kategorii Cliker seniorzy mężczyźni: Mirosław Bryła 4 miejsce
• w kaategorii Clicker seniorzy kobiety: Sylwia Burczyńska – 

1 miejsce, Magda Zielińska-Figacz – 2 miejsce, Anna Gorycka 
– 3 miejsce, Dominika Chmielewska – 4 miejsce

• wyróżnienie dla Dominiki Chmielewskiej w formie pucharu za 
technikę

Zdobyte medale i puchary to podziękowanie dla wszystkich 
przychylnych osób sekcji Karate. To podziękowanie dla Wójta, ca-
łego Zarządu LKS „Klimontowianka”, a w szczególności dla Pre-
zesa Piotra Lipińskiego, dla Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Klimontowie, dla Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie Marii Kubik, dla ro-
dziców oraz wszystkich, którzy trzymali za nas kciuki.

SUKCES SEKCJI HANSHI NA ZAWODACH KARATE

Kolejny Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej odbył się 6 grudnia 
2013 roku. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów 
Ryszard Bień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Moje Boisko Orlik oraz PSP Klimontów. W turnie-
ju wzięło udział 5 zespołów chłopców i 2 zespoły dziewczynek. 
Wśród chłopców najlepszą drużyną okazała się drużyna SP Goźli-
ce, natomiast wśród dziewczynek PSP Klimontów. Łącznie w tur-
nieju wzięło udział 60 dzieci. Tradycyjnie po rozgrywkach spor-
towych wszystkich zawodników i zawodniczki odwiedził i rozdał 
prezenty święty Mikołaj. Trenerami drużyn byli: Krzysztof Dy-
wan, Cezary Pyszczek, Szczepan Ewiak.

Wyniki spotkań:
• Goźlice – Ossolin   2-2
• Klimontów I – Nawodzice 1-3
• Klimontów II – Goźlice  1-6
• Ossolin – Klimontów I  3-1
• Nawodzice – Klimontów II 2-0
• Goźlice – Klimontów I  4-1
• Ossolin – Nawodzice  0-3
• Goźlice – Nawodzice  3-0
• Ossolin – Klimontów II  2-1
• Klimontów I – Klimontów II 0-3
• Dziewczęta PSP Klimontów I – PSP Klimontów II 2-1

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
KLIMONTÓW 2013

TABELA KOŃCOWA
1. SP Goźlice        10 pkt   15/4
2. SP Nawodzice        9 pkt      8/4
3. SP Ossolin          7 pkt     7/7
4. PSP Klimontów II      3 pkt    5/10
5. PSP Klimontów I      0 pkt    3/13
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 Fundacja Fundusz Lokalny SMK 
w partnerstwie z Gminą Klimontów od 
1 października 2013 r. rozpoczęła wdra-
żanie projektu pn. „Konsultacje Społecz-
ne w Gminie Klimontów”. Projekt realizo-
wany jest w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego,  Priorytet V – Dobre rzą-
dzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału 
III sektora, Podziałanie 5.4.2 – Rozwój dia-
logu obywatelskiego. Finansowanie projek-
tu dokonuje się przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej.

Udział w projekcie biorą dwie gru-
py społeczne: samorządowców (urzędni-
ków gminy, radnych, sołtysów, kierowni-
ków i dyrektorów jednostek podległych sa-
morządowi lokalnemu) oraz liderów sekto-
ra pozarządowego (NGO) z terenu Gminy 
Klimontów.

Projekt wnosi z sobą spektrum dzia-
łań szkoleniowo–praktycznych oraz dorad-
czych, ukierunkowanych na tworzenie pla-
nistycznych dokumentów społeczno-stra-
tegicznych. Wszystko to ma się dokonać 
w oparciu o zastosowanie interdyscyplinar-
nych i modelowych rozwiązań konsultacyj-
nych. Szkolenia będą mieć charakter wyjaz-
dowych oraz stacjonarnych i będą realizowa-
ne w obszarze narzędzi i technik służących 
efektywnemu prowadzeniu konsultacji spo-
łecznych. Treści merytoryczne nabyte pod-
czas szkoleń mają mieć przełożenie prak-

tyczne na tworzenie programów współpra-
cy, strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych lub też innych, ważnych z punktu 
rozwoju lokalnego dokumentów planistycz-
nych. Udział doświadczonych moderatorów 
i doradców dodatkowo ma wzmocnić jakość 
prowadzonych działań na rzecz powstawa-
nia tychże dokumentów. Dodatkowym wa-
lorem wdrażanego projektu będzie aktuali-
zacja samorządowego portalu informacyj-
nego o zakładkę prezentującą działania or-
ganizacji społecznych oraz umożliwiającą 
w sposób aktywny bieżące konsultowanie 
ważnych dla lokalnych społeczności doku-
mentów programowych.

Projekt idealnie wpisuje się w obecny 
okres budowania i ewaluowania założeń 
pod kątem dalszego rozwoju społecznego 
gminy z wykorzystaniem środków pomo-
cowych Unii Europejskiej. Dzięki projekto-
wi dofinansowanemu z PO KL liderzy spo-
łeczni z Gminy Klimontów, we współpra-
cy z ekspertami zatrudnionymi przez Fun-
dację Fundusz Lokalny SMK, wypracują 
niezmiernie ważne, społeczne dokumen-
ty strategiczne, zaś ich wdrażanie przypad-
nie już na okres kolejnego kontraktowania 
środków akcesyjnych. Dokumenty te sta-
nowić będą również postawę do pozyski-
wania funduszy unijnych na rzecz wdraża-
nia inicjatyw modyfikujących strategiczne 
obszary rozwoju w nich zawarte.

Człowiek – najlepsza inwestycja

CZAS NA KONSULTACJE SPOŁECZNE 
W GMINIE KLIMONTÓW

W Klimontowie przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimon-
towie odbyło się 22 listopada br. uroczyste przekazanie hydraulicznego ze-
stawu ratownictwa technicznego oraz sprzętu ratownictwa medycznego 
dla OSP Klimontów, a także ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego 
dla OSP Krobielice. Sprzęt dla strażaków z Klimontowa został sfinanso-
wany ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w War-
szawie i został uroczyście przekazany przez Świętokrzyskiego Komendan-
ta PSP nadbryg. Zbigniewa Muszczaka. Natomiast samochód ratowni-
czo–gaśniczy dla OSP Krobielice został sfinansowany ze środków Urzę-
du Gminy w Klimontowie, a przekazania dokonał Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Adam Bień. Ponadto zestaw ratownictwa medycznego który 
był wcześniej na wyposażeniu Jednostki z Klimontowa został przekazany 
dla OSP Konary, natomiast zestaw hydrauliczny został przekazany straża-
kom z OSP Krobielice.

SAMOCHÓD DLA OSP 
KROBIELICE

GMINNA SIŁOWNIA 
ZAPRASZA

Już od Nowego Roku wszystkich chętnych zapraszamy 
do Gminnej Siłowni na zajęcia pod okiem instruktorów. 
Siłownia znajduje się w Świetlicy GOK.


