
GŁOS
KLIMONTOWA

październik-grudzień 
2014

Nr 123

MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Wioleta Nowakowska

BOŻE NARODZENIE
Nadchodzi raz w roku taki magiczny czas,
na który z wielką radością czeka każdy z nas.
To zaczarowany okres Świąt Bożego Narodzenia,
gdzie Dzieciątko Jezus swymi łaskami opromienia.
Pragniemy wtedy bliskości z najbliższą rodziną,
niech te cudowne chwile tak szybko nie miną.
Wracamy myślami i patrzymy na puste miejsce przy stole,
wspominamy osoby, których brakuje w naszym rodzinnym kole.
Chociaż ich z nami nie ma i bardzo tęsknimy,
to zostaje nadzieja na spotkanie w niebie z nimi.
Życzymy by te święta piękne grudniowe,
przyniosły każdemu sercu jakąś nową odnowę.
Niech wytrwają te nasze dobre postanowienia,
i niech się spełnią wszystkie najskrytsze marzenia.
 Starajmy się pielęgnować tradycje świąteczne niechaj nie zaginą,
bowiem wszyscy jesteśmy jedną wielką na tym świecie rodziną.
Niech ta gwiazdka betlejemska, która zwiastuje zmrok,
wprowadzi szczęście i pokój w nadchodzący Nowy Rok.

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 Nowym 2015 Roku

życzą 
Wójt i Rada Gminy
oraz pracownicy UG

Marek Goździewski odbiera od Przewodniczącego Gminnej Komi-
sji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Klimontów. 
Relacja z pierwszej sesji Rady Gminy i ślubowania nowego wójta na str. 2.

 Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Klimontów,
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za świadomy udział w wyborach 

samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku. Spełniając swój obywatelski 
obowiązek, dokonaliście Państwo wyboru swojego wójta i radnych do Rady Gminy 
Klimontów. Chcę podziękować wszystkim Wyborcom za to, że oddaliście swój głos 
na moją osobę. To zaufanie, jakim mnie obdarzyliście świadczy o tym, że oczekujecie 
Państwo zmian i będziecie je mieli. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się 
kadencja samorządu będzie  szczególna i pomyślna dla naszej gminy i jej mieszkańców 
oraz że wspólnie z wybranymi przez Was radnymi będziemy właściwie nią  gospodarzyć, 
rozwijać i ubogacać.

Równocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – szczególnego 
czasu skłaniającego  do zadumy i refleksji – które powodują, że patrzymy na to co 
dobre, a nie na to co nas dzieli, kiedy chętniej wyciągamy do siebie przyjazne i pomocne 
dłonie, proszę przyjąć moje  serdeczne  życzenia, aby w tym szczególnym  okresie nie 
zabrakło Państwu miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła, aby atmosfera tych pięknych 
i radosnych Świąt przepełniła Państwa pozytywną energią i nadzieją na Nowy Rok.

Wójt Gminy Klimontów
Marek Goździewski

MAREK GOŹDZIEWSKI
WYBRANY WÓJTEM 
GMINY KLIMONTÓW
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Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach w poniedziałek 1 grud-
nia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Klimontowie kadencji na 
lata 2014–2018. Nowo wybrani radni z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
odebrali zaświadczenia o zdobyciu mandatów. 

Po wręczeniu zaświadczeń radni złożyli ślubowanie. Pod nadzorem komisji skrutacyj-
nej dokonano wyboru nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy 
w Klimontowie. Na Przewodniczącego nowej Rady Gminy w Klimontowie wybrano Cze-
sława Fijałkowskiego. Zastępcami zostali Halina Aly Amer oraz Piotr Lipiec. 

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2014

We wtorek 9 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Gminy w Klimontowie, podczas któ-
rej złożył ślubowanie Wójt Elekt Marek Goździewski i tym samym oficjalnie objął stano-
wisko Wójta Gminy Klimontów.

Po ślubowaniu nowy Wójt otrzymał liczne gratulacje od kierowników jednostek orga-
nizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, stowarzyszeń i innych organizacji z terenu gmi-
ny Klimontów.

W trakcie sesji radni podjęli m.in. uchwały o wyborze przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej i składach stałych Komisji Rady Gminy w Klimontowie.

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I MAJĄTKU GMINY 
– przewodniczący:  Grzegorz Gwizdoń
członkowie: Gustaw Borycki, Jerzy Cukrowski, 
Halina Hakamäki, Piotr Lipiec, Robert Orłowski, Jan Rębacz

KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
– przewodnicząca: Mieczysława Krasowska
członkowie: Gustaw Borycki, Andrzej Ciach, Rafał Król, 
Piotr Lipiec, Grzegorz Mucha, Jan Rębacz

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY I KULTURY
– przewodniczący: Grzegorz Mucha
członkowie: Halina Aly Amer, Marek Bargiel, Andrzej Ciach, 
Jerzy Cukrowski, Mieczysława Krasowska, Rafał Król

KOMISJA REWIZYJNA – przewodniczący: Robert Orłowski,
członkowie: Marek Bargiel, Grzegorz Gwizdoń, 
Halina Hakamäki, Mieczysława Krasowska, Rafał Król.

PIERWSZA SESJA ŒLUBOWANIE WÓJTA

RADA GMINY KLIMONTÓW 
ALY AMER Halina Władysława
BARGIEL Marek
BORYCKI Gustaw
CIACH Andrzej
CUKROWSKI Jerzy
FIJAŁKOWSKI Czesław
GWIZDOŃ Grzegorz Piotr
HAKAMÄKI Halina Zofia
KRASOWSKA Mieczysława Grażyna
KRÓL Rafał
LIPIEC Piotr
MUCHA Grzegorz
RĘBACZ Jan Walenty
ORŁOWSKI Robert
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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

Gmina Klimontów informuje, że zakończyła zadanie 
zaplanowane na 2014 r. pn. „Realizacja programu usuwania 
materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, 
przy udziale środków udostępnionych przez:

• WFOŚ i GW w Kielcach :   11 949,47 zł
• NFOŚ i GW w Warszawie: 17 070,67 zł
• Gminę Klimontów:        5 121,20 zł

na podstawie Umowy Dotacji nr 104/14 z dnia 25.06.2014 r.

Z radością informujemy że od 1 września 2014 r. 
rozpoczęła działalność opiekuńczo-wychowawczą 
świetlica środowiskowa „Klimontowski Promyk”, któ-
ra jest prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Naj-
świętszego Imienia Jezus – Przedszkole Sióstr Imienia 
Jezus przy ul. Krakowskiej 1 w Klimontowie.

Świetlica jest w całości finansowana ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach programu FIO.

Celem świetlicy jest zapewnienie wychowankom 
zorganizowanej opieki dydaktyczno–wychowaw-
czej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowo-
ści. Z tego celu wynikają zadania jakie realizowane są 
w świetlicy „Klimontowski Promyk”:
• zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej 

opieki wychowawczej, pomoc w nauce oraz two-
rzenie warunków do nauki własnej, rekreacji i roz-
wijania własnych zainteresowań;

• organizacja zajęć z dziećmi mającymi trudności 
w nauce i zachowaniu, celem próby eliminowania 
niepowodzeń szkolnych;

• dawanie wsparcie psychologiczno-pedagogicz-
nego;

• organizacja wsparcia rówieśniczego dla wychowan-
ków osamotnionych, w tym szczególnie ze środo-
wisk dysfunkcyjnych i zagrożonych demoralizacją;

• organizacja rekreacji poprzez  gry, konkursy i zaba-
wy ruchowe;

• stwarzanie warunków do uczestnictwa w kultu-
rze, kształtowanie nawyków kulturalnego życia co-
dziennego;

• organizacja co miesiąc imprezy urodzinowej tzw. 
„Wesołą Akademię Urodzinkową” oraz występy ar-
tystyczne, recytatorskie, teatralne  dla szkół, przed-
szkoli, Gminnego Domu Kultury i innych środowisk 
lokalnych.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 
„KLIMONTOWSKI PROMYK” 

ZAPRASZA

Od tego roku szkolnego 2014/2015 obowiązuje w szkołach podstawowych nowy 
sprawdzian szóstoklasisty. Zmieniają się nie tylko zasady, ale również zakres badanych 
umiejętności i wiadomości posiadanych przez uczniów. Aby pomóc dzieciom przygo-
tować się do tej zmiany od 1 września br. w Szkole Podstawowej w Goźlicach, prowa-
dzonej przez Stowarzyszenie  Ziemia Goźlicko-Ossolińska, rozpoczęła się realizacja 
projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości”, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 Od-
dolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych z zakresu kompe-
tencji kluczowych poprzez organizację zajęć przyrodniczo–naukowych, j. angielskie-
go i matematyki z zastosowaniem multimedialnych narzędzi. Adresatami projektu są 
uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Goźlicach.

W ramach projektu sfinansowane zostały:
• pozalekcyjne zajęcia przyrodniczo–naukowe (30 godz.) na których uczniowie poprzez 

badanie i eksperyment poszerzają swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych;
• pozalekcyjne zajęcia matematyczne (30 godz.) w trakcie których uczniowie mogą 

zgłębiać wiedzę matematyczną;
• pozalekcyjne zajęcia języka angielskiego (60 godz.) podczas których mogą doskona-

lić umiejętności językowe.
Pomieszczenia dydaktyczne zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

multimedialny (np. Tablicę interaktywną, wraz z oprogramowaniem do nauki j. angiel-
skiego, matematyki i przyrody) odpowiednio do potrzeb i zaplanowanych zajęć.

Przystąpienie do projektu „Mały człowiek – wielkie możliwości” to ogromna szan-
sa dla uczniów naszej szkoły, którzy mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich for-
mach zajęć pozalekcyjnych, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w środowisku wiej-
skim, gdzie jest wyjątkowo trudny dostęp do zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, mo-
gących wspierać uczniów i poszerzać ich wiedzę.

Czas trwania projektu 1.09.2014 – 31.05.2015

W ramach świetlicy Klimontowski Promyk realizo-
wane są inne rodzaje zajęć, ujęte w ścieżki, których 
celem jest rozwijanie umiejętności twórczych i pre-
zentacja ich w środowisku:
• ścieżka lokalnych odkrywców dziejów,
• ścieżka teatru kukiełkowego,
• ścieżka wolontariatu.

Świetlica będzie działać do 31 maja 2015 r. Ser-
decznie zapraszamy do uczestnictwa w naszej 
świetlicy „Klimontowski Promyk” uczniów ze Szko-
ły Podstawowej oraz do działalności w wolontaria-
cie młodzież gimnazjalną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biu-
rze projektu, które mieści się w budnku Przedszko-
la Sióstr Imienia Jezus przy ul. Krakowskiej  1 w Kli-
montowe.

S. JOANNA BARTOSZCZYK

MAŁY CZŁOWIEK – WIELKIE MOŻLIWOŚCI
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Dobiegł końca remont XVII-wiecznej fi-
gury Matki Bożej z Dzieciątkiem przy Ka-
plicy Betlejemskiej w Ossolinie.

Pod koniec października odnowiona fi-
gura wróciła z pracowni konserwatorskiej 
na swoje dawne miejsce. Wróciła mocno 
odmieniona, bo w trakcie renowacji przy-
wrócono jej kształt zbliżony do pierwotne-
go. Jest dość prawdopodobne, że kamienny 
wizerunek Matki Bożej jest nieco starszy 
niż usytuowana po sąsiedzku, unikatowa 
na skalę kraju, podziemna Kaplica Betle-
jemska zbudowana na wzór Groty Narodze-
nia Chrystusa. Historycy sztuki nie są jed-
nomyślni co do tego, kiedy wzniesiono ory-
ginalną budowlę. Jedni przypisują fundację 
obiektu kanclerzowi wielkiemu koronnemu 
Jerzemu Ossolińskiemu i datują jej powsta-
nie na rok 1640. Inni przekonują, że kaplica 
jest o pół wieku młodsza i że polecenie jej 
budowy wydał około 1690 roku starosta wi-
ślicki Franciszek Teodor Denhoff. Gdyby za 
prawdziwą przyjąć tę drugą wersję, okaza-
łoby się, że figura Matki Bożej, pochodząca 
najpewniej z połowy XVII wieku, jest rze-
czywiście starsza od kaplicy. Przemawia za 
tym również to, że stoi ona pod trudnym do 
wytłumaczenia kątem w stosunku do słyn-
nego „Betlejka”.

Jak zaznacza Marcin Gruszczyński, 
konserwator dzieł sztuki, który wykonał 
renowację figury, postać Madonny z Dzie-
ciątkiem zwrócona ostatnimi czasy fron-
tem w stronę kaplicy pierwotnie skierowana 
była twarzą do drogi prowadzącej z Osso-
lina w kierunku Opatowa. – Cechy stylo-
we rzeźby i ornamentyka wskazują na wcze-
snobarokowy charakter pomnika – dodaje 
M. Gruszczyński. 

Kto był autorem figury? Trudno na to 
pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Zda-
niem doktora Michała Wardzyńskiego z In-
stytutu Historii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego, wykonanie pomnika przypi-
sać można jednemu z rzeźbiarzy skupio-
nych w środowisku cechowym Pińczowa. 
Jest nim Jacek Napora vel Naporski, działa-

jący w II połowie XVII w. To on m.in. nad-
zorował odbudowę sadzawki św. Stanisława 
przy kościele Paulinów na Skałce w Krako-
wie. Wykonał ją w latach 1683–89 na zle-
cenie zakonników, według pomysłu bisku-
pa Jakuba Zadzika. Cechy warsztatu Jac-
ka Napory zaobserwować można również 
w innych obiektach powstałych w II poło-
wie XVII w. Są to chociażby przedstawienia 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy dawnym 
kościele ojców dominikanów w Klimonto-
wie, przy parku dworskim w Smogorzowie 
w gminie Stopnica (w XVII w. właścicie-
lem tamtejszego dworu był Jan Chryzostom 
Pasek) oraz przedstawienie św. Floriana ze 
Stopnicy. Charakterystyczne dla kompozy-
cji słupowych kapliczek z warsztatu Jac-
ka Napory było zdobienie trzonu kolumny 
reliefową lub wypukłą dekoracją w formie 
wici roślinnej lub winorośli. Prawdopodob-
nie takie zdobienie posiadał również nieza-
chowany przed konserwacją trzon kolumny 
pomnika w Ossolinie. Trzon został zapew-
ne uszkodzony w wyniku działania czyn-
ników atmosferycznych lub podczas dzia-
łań wojennych. Na najstarszej zachowanej 
rycinie kaplicy i figury z roku 1885 już go 
nie widać. Matka Boża stoi na dziwnej, nie-
kompletnej kolumnie, której głowica wyra-
sta bezpośrednio z bazy.

Podczas zakończonej właśnie konserwa-
cji figury trzon został odtworzony. W trak-
cie czyszczenia kamiennych elementów 
rzeźby okazało się też, że pierwotnie była 
ona kolorowa i barwy te zostały również 
przywrócone.

Remont figury wykonany został dzięki 
wsparciu księdza Stanisława Wdowiaka – 
proboszcza parafii Goźlice i zabiegom Sto-
warzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, 
które pozyskało z Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Kielcach środki 
finansowe niezbędne do przeprowadzenia 
prac konserwatorskich. W sumie odnowie-
nie XVII-wiecznego monumentu kosztowa-
ło ponad 36 tysięcy złotych.

RAFAŁ STASZEWSKI

BAROKOWY KLEJNOT W OSSOLINIE ODZYSKAŁ BLASK

Na zdjęciach: po lewej – figura Matki Bożej przy Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie 
przed remontem i po odnowieniu; u góry – tak przebiegały prace renowacyjne.

FOT. R. STASZEWSKI
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Boże Narodzenie jest świętem rodzinnym. Chcemy je 
spędzić wśród grona rodziny. Tradycja świąt sięga dawnych 
czasów, a obrzędy mają swoje korzenie w czasach słowiań-
skich. Do wieczerzy wigilijnej siadano, gdy zabłysła pierw-
sza gwiazda, dzielono się opłatkami i składano sobie życze-
nia. Do dziś kultywujemy tę tradycję. Dla wszystkich to naj-
piękniejszy wieczór w roku. Dzieci i dorośli czekają na pre-
zenty, błyszczą kolorowe lampki na choince.

W dawnych czasach w okolicznych chatach stawiano 
snopy zboża w czterech kątach pomieszczenia tam, gdzie 
spożywano wigilię. Wszyscy wtedy wierzyli, że o półno-
cy zwierzęta mówią ludzkim głosem. Nie można było tego 
podsłuchiwać, bo to przynosiło nieszczęście. Obyczajem 
było, kładzenie sianka pod białym obrusem.

Najważniejszy moment do dziś to dzielenie się opłat-
kiem. Staropolskie opłatki były piękne, kolorowe, ozdobne. 
Dzisiaj są białe. Sama nazwa „opłatek” wywodzi się z ła-
cińskiego słowa „oblatum”, co znaczy dar ofiarny. Pieczo-
no, też chleb przaśny, niekwaszony, taki używał Pan Jezus 
przy ostatniej wieczerzy. Tradycja wywodzi się z czasów bi-
blijnych, jeszcze od Mojżesza. Dzisiaj opłatki są białe, cien-
kie – nebula, czyli mgiełka.

Bardzo pięknym zwyczajem jest również zaproszenie na 
Wigilię ludzi samotnych, stąd jeden dodatkowy talerz dla 
wędrowca. Nikt nie może być w tym dniu samotny.

Nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia 
jest pięknie przystrojona choinka. Ta tradycja jest najmłod-
szą tradycją. Na początku wieszano wierzchołek drzewka 
u sufitu, to miało chronić dom przed złymi mocami. Cho-
inka stojącą w domu przyjęła się w Polsce w XVIII w. i ten 
zwyczaj przyszedł z Niemiec. Choinkę wnosi się do domu 
w dniu imienin Adama i Ewy, stroi się ją barwnie, dobrze, 
gdy wiszą też jabłka, które są symbolem zdrowia. Gwiazda 
na szczycie choinki jest symbolem gwiazdy betlejemskiej, 
która prowadziła Trzech Króli do Jezusa.

Ważne dla Świąt Bożego Narodzenia jest kolędowanie. 
Dotyczy to pieśni oraz chodzenia po domach z życzenia-
mi świątecznymi i noworocznymi. Najdawniejsze kolędy 
pochodzą z XV wieku, a najpopularniejsza to „Anioł pa-

sterzom mówił”. Najwięcej pieśni kolędowych powstało 
w XVII i XVIII wieku. Wtedy powstały takie jak: „Wśród 
nocnej ciszy”, Lulajże Jezuniu”, „ Bóg się rodzi”.

Ważnym elementem są także potrawy wigilijne. Powin-
ny znaleźć się w nich wszystkie płody ziemi, a potraw ma 
być 12. Każdej z nich należy spróbować, bo to zapewnia 
szczęście na cały rok. Najbardziej popularny to barszcz czer-
wony z uszkami, ryby, kapusta z grochem, kluski z miodem. 
Wszystkie potrawy wigilijne według polskiego zwyczaju 
muszą być postne, bez mięsa i tłuszczów zwierzęcych.

To jest wyjątkowy dzień w życiu Polaka. Wigilijny wie-
czór kończy się uroczystą mszą o północy zwaną paster-
ką. Według tradycji upamiętnia ona przybycie do Betlejem 
pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd Chrystusowi. Ten 
zwyczaj pojawił się w kościele w V wieku, a do Polski do-
tarł wraz z chrześcijaństwem.

Święta Bożego Narodzenia nastrajają wszystkich ra-
dośnie, zapominamy o troskach i zmartwieniach, przy-
krościach i biedzie. Czujemy bliskość Narodzonego Jezu-
sa, który jednoczy ludzi. On nie potrzebował przecież atła-
sów i bogactwa, urodził się w Stajence Ubogiej. Przyniósł 
nam miłość i pojednanie. Nikt nie może o tym zapomnieć 
bez względu na to, gdzie los go rzucił. Zaśpiewajmy więc 
z wiarą:

„W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A słowo ciałem się stało
i mieszkało między nami.”
Moją osobistą prośbę na Święta Bożego Narodzenia 

wyrażę w słowach:
„Zaświeć Gwiazdo na niebie 
Cały rok czekałam na Ciebie,
Zajrzeli przez okno Trzej Królowie
I zachwycili się Aniołowie.”

ANNA PIĄTKOWSKA

Rosamond
Drogiej Kuzynce 

Jadwidze Czechowskiej–Hesink

JESIENNE MARZENIA

Gdy marzyłem o konwalii i fiolkach,

Jesień w parku na ławce usiadła.

Wiatr kankana tańczy na wierzchołkach

Olch szumiących, na czarnych mokradłach.

Stary dworek spowity jesienią,

Ganek w dzikim winie zatopiony.

Twoje oczy serce me odmienią.

Przyszła miłość. Wrócił maj zielony.

Płacze wiatr, śpiewają słowiki...

Z marzeniami lecą kormorany.

Paganini – mistrz cudnej muzyki,

Gra na skrzypcach – w Tobie zakochany.

Gdy marzymy o jesiennych różach,

O cudownych kwiatach herbacianych,

Nadzieja i miłość otuliły wzgórza –

Ogłupiając wszystkich zakochanych.

Już po raz jedenasty w Ossolinie pod 
Klimontowem odbędzie się Niezwykła Pa-
sterka w Kaplicy Betlejemskiej. Uroczy-
stość każdego roku ma bardzo oryginalną 
oprawę i należy do najciekawszych wyda-
rzeń rozpoczynających święta Bożego Na-
rodzenia w regionie świętokrzyskim.

Uczestnicy pasterki zgromadzą się 
o godz. 22:30 na centralnym placu miej-
scowości. Będzie odczytany stosowny frag-
ment Ewangelii, a następnie św. Józef i Mat-
ka Boża na osiołku w oprawie śpiewanych 
i granych kolęd wyruszą do kaplicy. Zatrzy-
mają się w zbudowanej przy niej drewnianej 
szopie z żywymi końmi, kucykami, owca-
mi, kozami i ptactwem. 

– W rolę pastuszków i aniołów wcielą 
się uczniowie miejscowej szkoły podstawo-
wej – mówi Rafał Staszewski, prezes Sto-
warzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”. 

–  Chwilę potem z trzech różnych kierunków 
miejscowości do szopy przybędą monar-
chowie. Ich orszaki, oświetlone pochodnia-
mi, przed kaplicą połączą się w jeden. Każ-
dy z królewskich orszaków tworzyć będą 
mieszkańcy innej miejscowości. Kacprowi 
towarzyszyć będą przedstawiciele Ossolina 
i Wilkowic, Baltazarowi mieszkańcy Dziew-
kowa, a Melchiorowi reprezentanci Węgrc 
Szlacheckich.

Pasterka rozpocznie się w Wigilię, 
24 grudnia, o godz. 23:00 – o tej porze 
w Betlejem jest już północ i rozpoczynają 
się święta Bożego Narodzenia. – Czas od-
prawienia pasterki to taka nasza symbolicz-
na łączność z Ziemią Świętą – dodaje Rafał 
Staszewski.

Po odprawieniu liturgii, dla uczczenia 
narodzin Chrystusa, w niebo wystrzelą fa-
jerwerki. Uczestnicy uroczystości będą ła-

PASTERKA W OSSOLINIE 
– ZAPRASZAMY

RODZINNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

mali się opłatkiem. Pojawi się również 
Święty Mikołaj, który obdaruje wszystkich 
słodkościami.

W ubiegłym roku przedstawiciele sto-
warzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” 
w trakcie uroczystości zbierali datki na od-
nowienie barokowej figury Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, która stoi na skwerze przed 
kaplicą. Prace związane z renowacją figury 
zakończone zostały w październiku. Całe 
zadanie kosztowało ponad 36 tys. złotych 
i zostało zrealizowane dzięki dotacji przy-
znanej przez Wojewódzki Urząd Ochro-
ny Zabytków w Kielcach. W tym roku gru-
pa wolontariuszy ze Stowarzyszenia zbie-
rać będzie ofiary na remont fasady Kapli-
cy Betlejemskiej. Każdy, kto wspomoże ten 
cel nawet drobnym datkiem, otrzyma oko-
licznościową kartkę świąteczną z motywem 
ossolińskiej pasterki.

Organizatorami bożonarodzeniowych 
uroczystości w Ossolinie są: Stowarzysze-
nie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, Gminny 
Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Para-
fia Wniebowzięcia NMP w Goźlicach.

Kaplica w Ossolinie została wybudowa-
na w XVII wieku na wzór groty Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Zgodnie z lokalny-
mi przekazami ziemia na jej usypanie była 
przywieziona ok. 1640 roku z Ziemi Świę-
tej, a fundatorem obiektu był ówczesny pod-
kanclerzy koronny, a później kanclerz wiel-
ki Jerzy Ossoliński. Z dokumentów histo-
rycznych wynika jednak, że kaplica powsta-
ła w 1690 roku z inicjatywy starosty wiślic-

kiego Franciszka Teodora Denhoffa. W po-
łowie XIX wieku pielgrzymi z Radomia 
przywieźli do Ossolina urnę ziemi z Betle-
jem, którą zamurowano w kaplicy. Po raz 
drugi ziemia z nad Jordanu trafiła do Osso-
lina w roku 1996. 

Aktorzy grający główne role w bożona-
rodzeniowej inscenizacji: Maryja – Patry-
cja Leszczyńska, św. Józef – Piotr Wójcik, 
Trzej Królowie – Waldemar Chuchnow-
ski, Marcin Mucha i Piotr Leszczyński.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie zaprosiła do siebie Świętego Mikołaja oraz dzieci z oddziałów przed-
szkolnych z Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie. Ponieważ ma on bardzo dużo prezentów do rozdania od-
wiedził naszą bibliotekę już 4 grudnia.

Interaktywna zabawa połączona została z mini spektaklem, w którym dzieci dowiedziały się o tajemnicach z życia św. 
Mikołaja. Oczekiwanie na zacnego Gościa wypełniła zabawa. Dzieci bawiły się świetnie i z zainteresowanie słuchały opo-
wieści elfów. Finałem spotkania było wręczenie prezentów oraz dużej kartki świątecznej z autografem Św. Mikołaja.

„GDZIE JESTEŚ ŚWIĘTY MIKOŁAJU?”

Święty Mikołaj urodził się ok. 270 r. w Grecji w zamoż-
nej rodzinie, po której odziedziczony spadek rozdał wśród 
ubogich. Jest patronem zakochanych, podróżnych żeglarzy 
i cudotwórcą dla dzieci, który spełnia ich marzenia i obda-
rowuje prezentami.

W kościele Podominikańskim w Klimontowie, w polu 
głównym wielkiego ołtarza widnieje postać Św. Jacka Od-
rowąża – patrona świątyni, zaś na zasuwie widoczna jest 
ikonografia Świętego Mikołaja, biskupa Miry (Azja Mniej-
sza – dzisiejsze terytorium Turcji). Obraz przedstawia Bi-
skupa wychodzącego ze świątyni, któremu asystują do po-
sługi dwaj diakoni. Inne postacie tego pięknego obrazu na-
malowanego w stylu włoskim, przedstawiają troje małych 
dzieci siedzących w miedzianym cebrzyku, którym Świę-
ty Mikołaj wręcza  złote jabłuszka. W tle obrazu widoczna 
jest panorama miasta Miry z romantycznymi, słonecznymi 
wzgórzami, na których rosną cudowne szmaragdowe palmy 
i słodkie oliwki.

XVIII–wieczny obraz namalowany w stylu rococo 
(ostatnia faza baroku), pomimo że namalowany jest farba-
mi olejnymi, sprawia wrażenie farb pastelowych, lekko wy-
blakłych, o miękkich fałdach szat czyli płaszcza biskupiego, 
okrywającego postać Świętego Mikołaja.

Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia ok. 345 lub 352 roku. 
Jego prochy zostały sprowadzone z Miry do Rzymu i zło-
żone w krypcie kościoła pod Jego wezwaniem. Święty Mi-
kołaj należy do grona świętych Kościoła Katolickiego i Pra-
wosławnego, gdzie tytułowany jest mianem Świętego Mi-
kołaja – Cudotwórcy. W ikonografii św. Mikołaj przedsta-
wiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego, 
często w towarzystwie Jezusa i Maryi. Jego atrybutami są 
m.in. anioł z mirtą, chleb, trzy złote kule na księdze, trzy 
jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w ce-
brzyku, kotwica, okręt, pastorał i worek prezentów. 

Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków 
w formie niespodzianek, choć obecnie zwyczaj ten jest czę-
sto łączony z baśniową postacią Św. Mikołaja.

ROSAMOND

Rosamond

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Ukochany cudotwórca był biskupem Miry,
Lubił słuchać śpiewu ptaków i anielskiej liry.

Drogi Święty Mikołaju dzieci Cię kochają, 
Bo wszyscy od Ciebie prezenty dostają.

Do Świętego Mikołaja dzieci piszą listy,
Renifery ciągną sanie, chociaż grudzień dżdżysty.

Do Stajenki Betlejemskiej pójdziemy z pokłonem,
Upadniemy na kolana przed Jezusa tronem.

Od Świętego Mikołaja szczęście dostaniemy, 
Połamiemy się opłatkiem i pierogi zjemy.

Dziś Wigilia – Bóg się rodzi, złota gwiazda świeci,
Pod choinką upominki dla dorosłych i dla dzieci.

OBRAZ ŚW. MIKOŁAJA 
W KLIMONTOWSKIM  

KOŚCIELE
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W południe 11 listopada, w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Klimontowie, odpra-
wiona została przez ks. Henryka Hendzela – proboszcza parafii św. Józefa w Klimonto-
wie – Msza św. w intencji Ojczyzny w 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 
W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, stowarzyszeń, 
partii politycznych i straży pożarnych. 

Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, 
płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939–1945, gdzie dele-
gacje władz samorządowych, straży pożarnych, szkół, partii politycznych złożyli wiązan-
ki kwiatów i wieńce. 

O godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury zastały wręczone odznaczenie dla druhów 
OSP i uroczyście przekazano sprzęt pożarniczy Jednostkom Ochotniczych Straży Pożar-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

nych z terenu Gminy Klimontów. Następnie uczestnicy obchodów wysłuchali okoliczno-
ściowego montażu słowno–muzycznego w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Po wysłuchani programu zgromadzeni 
pojechali na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po odśpie-
waniu „Roty” modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowa-
dził ks. Henryk Hendzel. W następnej kolejności odśpiewano Hymn Państwowy, po którym 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego, poległych w Bitwie pod Konarami. 

Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wia-
rus. Po części oficjalnej wszyscy zebrani mogli posilić się gorącą grochówką.

fot. J. Przybylski
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ZŁOTE GODY
W niezwykle uroczystej oprawie 27 par żyjących na terenie gmi-

ny Klimontów świętowało 26 października br. jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towa-
rzyszyli znamienici goście na czele z Wicemarszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Kazimierzem Kotowskim, Wójtem Gminy Klimon-
tów Ryszardem Adamem Bieniem oraz Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Klimontów Janem Rębaczem wraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. 
Józefa w Klimontowie, odprawioną przez proboszcza miejscowej para-
fii, ks. kanonika Henryka Hendzela, podczas której homilię wygłosił 
ksiądz emeryt Adam Nowak. W trakcie mszy małżonkowie odnowili 
swoje ślubne przyrzeczenia.

Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Wszystkich gości przywitał 
Kierownik USC Adam Przybylski. – Mija 50 lat od chwili, gdy związa-
liście się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną mi-
łość i wiarę, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, 
że będziecie dzielić razem dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwi-
lach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzy-
maliście mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Było na pewno w ciągu 
tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych. Było też może i wiele dni 
smutnych, przykrych a nawet tragicznych. Wszystkie te przeżycia, radości 
i smutki, troski i obowiązki związały Was jeszcze bardziej…

Z rąk Wicemarszałka, który w tym momencie reprezentował Pre-
zydenta RP i Wójta Gminy Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody 
otrzymali medale za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszy-
scy Jubilaci zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez Gmi-
nę Klimontów. Do życzeń Wójta dołączyli się Kierownik USC w Kli-
montowie Adam Przybylski, Wicemarszałek Kazimierz Kotowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Jan Rębacz.

Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeń-
skiej. W imieniu małżonków głos zabrała Henryka Markot – była Kie-
rownik USC Klimontów, dziękując Wójtowi za pamięć o Jubilatach i za 
zorganizowanie uroczystości. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uro-
czyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par oraz obej-
rzeliwystępy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Klimontowie. Uroczyste spotkanie zostało umilone 
melodiami kapeli Klimontowskiej.
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Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

• Krystyna i Stanisław Baran z Pokrzywianki

• Genowefa i Jerzy Szczypińscy z Klimontowa

• Zofia Ewa i Stanisław Góreccy z Pęchowa

• Janina i Józef Pacholczakowie z Byszowa

• Marianna i Józef Kurzępa z Goźlic

• Kazimiera i Kazimierz Paciura z Nasławic

• Irena i Stanisław Dąbek z Klimontowa

• Halina i Jan Beraś z Pęchowa

• Marianna i Jerzy Kołacz z Konary-Kolonii

• Jadwiga i Mieczysław Puto z Klimontowa

• Stanisława i Edward Piórkowscy z Nowej Wsi

• Zofia i Józef Wiatrowscy z Górek

• Anna i Kazimierz Gradzikowie z Nawodzic

• Teresa i Jan Gruszeccy z Szymanowic Dolnych

• Henryka i Józef Markotowie z Klimontowa

• Daniela i Henryk Trojanowscy z Wilkowic

• Janina i Mieczysław Skowronowie z Górek

• Janina i Marian Czech z Nawodzic

• Jadwiga i Kazimierz Sadowscy z Pęchowa

• Barbara i Stanisław Piotrowiczowie z Goźlic

• Stanisława i Zygmunt Kargulewiczowie z Konar

• Krystyna i Wiesław Bieniek z Nawodzic

• Aleksandra i Marian Bednarz z Pęchowa

• Zofia i Jan Orłowscy z Nawodzic

• Weronika i Zygmunt Mazur z Kępia

Diamentowe Gody świętowali Zofia i Jan Mucha z Nawodzic

Szmaragdowe Gody świętowali Sławomir i Anna Hamerscy z Klimontowa
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Na zalewie w Szymanowicach 10-12 października br. Okręg PZW w Tarnobrzegu wraz 
z miejscowym Kołem Wędkarskim zorganizował Ogólnopolskie Spławikowe zawody węd-
karskie, zamykające cykl zawodów Grand Prix Polski.

W zawodach wzięło udział 90 zawodników, w tym 18 kobiet i 17 juniorów.
Patronat honorowy nad zawodami sprawował Prezydent Tarnobrzega Norbert Masta-

lerz, który wraz z Wójtem Gminy Klimontów Ryszardem Bieniem uczestniczył w cere-
monii otwarcia i zakończenia zawodów wręczając zwycięzcom puchary, medale oraz pa-
miątkowe dyplomy.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
– seniorzy: Wojciech Kamiński z Siedlec,
– kobiety: Kamila Justa Kowalska z Gdańska,
– juniorzy: Kamil Pochylski z Poznania.
Drużynowo zawody wygrał zespół Trapera Siedlce przed OKW Katowice i Sensasem 

Białobrzegi.
W ciągu dwóch dni rywalizacji złowiono ponad 1.300 kg ryb. Dla naszego lokalnego 

środowiska to duża promocja i zaszczyt goszczenia wędkarzy z całej Polski.

GRAND PRIX POLSKI

Aby poznać dzieje Włostowa należy spojrzeć na dzieje 
Klimontowa w kontekście pewnych wydarzeń ogólnopol-
skich, wielostronnej działalności jego sławnych właścicieli, 
m. in. rodów Ossolińskich, Ledóchowskich i Karskich, któ-
rzy zapisali się na trwałe w mozaice historycznej Klimonto-
wa i jego najbliższych okolic – miasteczek, osad, wiosek.

Dobra klimontowskie nabył od Ledóchowskich w 1881 r. 
Stanisław Karski (1838–1890) ziemianin, działacz społecz-
ny i gospodarczy, powstańczy naczelnik powiatu opatow-
skiego i sandomierskiego. Był on dziedzicem Włostowa 
i przyległości. Nabyte dobra pod koniec życia podzielił mię-
dzy dwóch synów: Michał (1869–1928) otrzymał majątek 
we Włostowie i pobliskim Kurowie i okolicy oraz w 1901 
r. od Jerzego Ossolińskiego zakupił Ossolin, Włodzimierz 
(zm. 1942 r.) otrzymał klimontowszczyznę i on zamiesz-
kał w pałacu w Górkach. Projektodawcą i budowniczym 
pałacu był jeden z najwybitniejszych architektów w Polsce 
owych czasów, Włoch z pochodzenia Henryk Marconi, któ-
ry wznosił także rezydencję dla rodziny Karskich we Wło-
stowie. Efektem jego prac były pałace zbudowane na rzucie 
wydłużonego prostokąta, ograniczonego od frontu wieżami 
według wzorów renesansu i baroku. Parki założono na wzór 
angielski z rzeźbami romantycznymi, mostkami i stawami. 
Wybudowano bramę i stróżówkę i kute ogrodzenie.

Z inicjatywy Zysmana i Karskich zaczęto w Klimonto-
wie brukować ulice, chodniki i place, z kapitałów panów 
Karskich (10 tys. rubli) wybudowano szosę poprowadzoną 
przez Goźlice, dzięki niej uzyskano dobre połączenie z ryn-
kiem opatowskim. Z inicjatywy Jakuba Zysmana, Włodzi-
mierza i Michała Karskich, Stefana Chajenckiego został za-
łożony drugi sklep katolicki pod nazwą Spółki Komandy-
towej oraz jego filią w Koprzywnicy (w roku 1935 – sklep 
z nasionami, narzędziami rolniczymi i wszelkimi innymi 
rzeczami dla gospodarstwa).

Powołali też w 1898 r. w Klimontowie Towarzystwo Po-
życzkowo–Oszczędnościowe, skupiało ono najpierw 981 

członków, a w 1909 r. już 1.348 członków. Po kilku latach 
Towarzystwo Oszczędnościowo–Pożyczkowe dysponowało 
milionowymi obrotami i było na tyle bogate, że przed I woj-
ną św. rozpoczęło budowę własnego banku naprzeciw Fary, 
którą ukończono po wojnie.

Z inicjatywy Zysmana, braci Karskich i ks. Wawrzyńca 
Kuklińskiego założono Szkołę Macierzy w opuszczonym 
gmachu klasztornym, który odrestaurowano i szkołę otwar-
to. Założono również Bibliotekę Ludową – do której książ-
ki zakupiono staraniem Karskich z funduszy Towarzystwa 
Oszczędnościowo Pożyczkowego.

Niewątpliwie zaletą opracowania „My z Pałacu” jest po-
kazanie życia ziemian rodziny Karskich na przestrzeni I i II 
wojny światowej, a także ich trudne życie w Polsce w ustro-
ju socjalistycznym. Ponadto obserwujemy z ciekawością ży-
cie ludności wiejskiej pracującej u Karskich w polu, w obej-
ściu, parku, oranżerii, w pałacu, w kuchni, a także ich po-
stawy wobec pańskiej własności, gdy w PRL-u pozbawiono 
ich własności ziemskiej i dachu nad głową, a rodzina Kar-
skich rozpoczęła tułacze życie.

Większa część ludności dobrze wspomina Karskich jako 
gospodarzy, ludzi społeczników we Włostowie, okolicz-
nych miejscowościach i w kraju. Oni wybudowali czwora-
ki dla służby, szkołę, szpital dla środowiska. Polecam czy-
telnikom to opracowanie, a poszerzą swoja wiedzę o sław-
nym rodzie Karskich i ich zasługach dla kraju na przestrze-
ni wieków.

Dużą zaletą opracowania są zdjęcia rodzinne Karskich, 
a także fotografie zabytkowego pałacu, kaplicy, czwora-
ków, szpitalika, szkoły, pokazanych w okresie świetności 
i w okresie zniszczenia rękami ludności Włostowa.

Z ciekawością słuchamy opowieści o życiu Karskich 
w rezydencji osnute na wspomnieniach stangreta, ogrodni-
ka, pokojówki, kucharki, sprzątaczki, nauczycielki i major-
domusa – lokaja i innych mieszkańców Włostowa, którzy 
wówczas byli dziećmi, a poznali wnętrza pałacowe, bo do-

stali się tam dzięki swoim krewnym, którzy w owym pała-
cu pracowali.

Opracowanie oparte jest w dużej mierze na wspomnie-
niach Juliusza Karskiego – opowiada on o powiązaniach ro-
dzinnych, o dzieciństwie, o drodze dzieci do kariery zawodo-
wej, o ich patriotyzmie lokalnym i działalności na rzecz śro-
dowiska we Włostowie, Kurowie, Opatowie, Sandomierzu, 
Klimontowie, o patriotycznym reprezentowaniu Polski za 
granicą. Poznajemy też starania Juliusza o odzyskanie prawa 
do pałacu i majątku ziemskiego, których bezprawnie ich po-
zbawiono. Jednak w PRL nie doczekali się sprawiedliwości, 
pominęła ich też sprawiedliwość Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasie II wojny światowej najpierw uciekli z Wło-
stowa przed Niemcami, gdy dowiedzieli się, że likwidują 
ziemian – wyjechali na wschodnie rubieże do majątku Za-
mojskich. Tam z radia dowiedzieli się, że 17 września 1939 
r. Armia Rosyjska przekroczyła granicę i zajmuje Polskę. 
Znów musieli uciekać, powrócili do Włostowa. Część pa-
łacu zajęła generalicja Wermachtu i SS. Gdy Niemcy odda-
li majątek Karskich pod zarząd zniemczonego Ślązaka, ro-
dzina musiała opuścić pałac – dom rodzinny. Wyjechali do 
Warszawy – tam przeżyli Powstanie Warszawskie, po któ-
rym powrócili do Włostowa.

Pałac stał zasiedlony lokatorami, którzy dewastowa-
li budowę. Ponadto nastały nowe porządki. Majątek Kar-
skich przejęło państwo – z części majątku ziemskiego nada-
no chłopom ziemie, a z części utworzono PGR – Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, w którym zatrudniono biedotę wiej-
ską mieszkającą w czworakach.

Karscy musieli opuścić gniazdo rodzinne i rozpoczę-
li tułacze życie w socjalistycznej ojczyźnie. Przenosili się 
z miasta do miasta, aż dotarli na ziemie odzyskane, z na-
dzieją, że tu się osiedlą, ale gdy podejmowali prace i wy-
chodziło na jaw ich ziemiańskie pochodzenie, tracili źródło 
utrzymania i zmieniali miejsce pobytu.

DANUTA JANISZEWSKA

„MY Z PAŁACU”
RECENZJA Z OPRACOWANIA ANDRZEJA NOWAKA–ARCZEWSKIEGO
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ
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 Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się 5 grud-
nia br. IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt w mini piłce nożnej. 
Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Nasz Orlik, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie. W turnieju wzięło udział 50 dzieci ze szkół z Klimontowa, Goźlic, Osso-
lina i Nawodzic. Łącznie starowało 7 zespołów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA DZIEWCZĄT:
• Goźlice-Nawodzice: 2-1
• Klimontów- Goźice: 5-1
• Nawodzice – Klimontów: 2-1

1 miejsce – SP Nawodzice
2 miejsce – PSP Klimontów
3 miejsce – SP Goźlice

KLASYFIKACJA KOŃCOWA CHŁOPCÓW:
• Goźlice-Ossolin: 2-1
• Klimontów-Nawodzice: 5-0
• Ossolin – Klimontów: 1-6
• Goźlice – Nawodzice: 5-0
• Nawodzice – Ossolin: 0-1
• Goźlice- Klimontów: 2-0

1 miejsce – SP Goźlice
2 miejsce – SP Klimontów
3 miejsce – SP Ossolin
4 miejsce – SP Nawodzice

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kli-
montowie odbył się 4 grudnia br. Turniej 
Tymbark Piłki Nożnej chłopców i dziew-
cząt w mini piłce nożnej powiatu sando-
mierskiego. Organizatorami turnieju byli: 
Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Nasz Orlik, Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Klimontowie, Świętokrzyski Związek 
Piłki Nożnej oraz firma Tymbark. 

Wśród dziewcząt najlepszą drużyna zo-
stała PSP Klimontów, natomiast wśród 
chłopców w finale spotkali się zawodnicy 
z Klimontowa kontra połączone szkoły Goź-
lice–Ossolin. Po zaciętym i pełnym emocji 
meczu wygrała drużyna PSP Klimontów 
2-0. Trenerami naszych zespołów byli: Ce-
zary Pyszczek i Krzysztof Dywan. Finało-
wy mecz posędziował Tomasz Szmuc. 

Zwycięskie zespoły będą reprezentowa-
ły powiat sandomierski w finale wojewódz-
kim w Kielcach.

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

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ FINAŁ TURNIEJU 
TYMBARK

W S.P. w Nawodzicach odbył się 16 grudnia br. już po raz kolejny Gminny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców, do którego 
przystąpiły cztery szkoły podstawowe z terenu naszej gminy: S.P. w Ossolinie, S.P. w Goźlicach, S.P w Klimontowie oraz organizator turnieju 
S.P. w Nawodzicach. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach, tj. gra pojedyncza (singiel) oraz gra podwójna (debel), zaś 
turniej rozegrany został systemem pucharowym zgodnie z przepisami ITTF. O przebiegu turnieju można również przeczytać na stronie inter-
netowej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach: www.pspnawodzice.edupage.org, gdzie można zobaczyć zdjęcia i komentarze z turnieju.

Wszystkim uczestnikom Dyrektor S.P. w Nawodzic mgr Wiesława Latała oraz trener zwycięskiej drużyny mgr Szczepan Ewiak życzą 
dalszych sukcesów i zapewniają o dalszych sukcesach swoich podopiecznych (wkrótce bowiem Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego). Organi-
zatorami Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego byli S.P. w Nawodzicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

TABELA PUNKTOWA:

Miejsce 
punkty

Gra pojedyncza  chłopcy Gra pojedyncza dziewczęta Gra podwójna chłopcy Gra podwójna dziewczęta

I
3 pkt

Sebastian Golonka  
(S.P. Nawodzice)

Emilia Figacz 
(S.P. Goźlice)

Sebastian Golonka, Bartłomiej Lasota 
(S.P. Nawodzice)

Emilia Figacz, Martna Kordyka 
(S.P. Goźlice)

II
2 pkt

Bartłomiej Lasota 
(S.P. Nawodzice)

Sandra Golonka 
(S.P. Nawodzice)

Maciej Siudak, Kacper Orłowski
(S.P. Nawodzice)

Aleksandra Walicka, Sandra Golonka 
(S.P. Nawodzice)

III
1 pkt

Patryk Konecki 
(S.P. Goźlice)

Martyna Kordyka 
(S.P. Goźlice)

Piotr Wiatrowski, Łukasz Szafirowski
(S.P. Goźlice)

Agata Bieniek, Gabriela Sajda 
(S.P. Nawodzice)

IV
1 pkt

Adrian Burczyński 
(S.P. Klimontów)

Paulina Dąbrowska 
(S.P. Klimontów)

Mateusz Wójcik, Bartłomiej Kusal 
(S.P. Ossolin)

Paulina Dąbrowska, Patrycja Zioło 
(S.P. Klimontów)

Klasyfikacja końcowa: 1 miejsce – S.P. NAWODZICE (15 pkt.), 2 miejsce – S.P. GOŹLICE (9 pkt.), 3 miejsce – S.P. KLIMONTÓW 
(3 pkt.), 4 miejsce – S.P. OSSOLIN (1 pkt.).

NAWODZICE NAJLEPSZE W TENISIE STOŁOWYM

W Przybysławicach w Dworze na Wichrowym Wzgórzu stanęło 7 grudnia do startu 
i ukończyło bieg 72 osoby, byli to biegacze oraz osoby uprawiające Nordic Walking. Trasa li-
czyła 8,5 km. W pierwszej wersji do przebycia była równa „Dziesiątka”, bo tak została na-
zwana impreza, ale ze względu na warunki pogodowe dystans został lekko skrócony i uby-
ło 1.500 metrów. 

Trasa rozpoczynała się startem na Wichrowym Wzgórzu, biegła przez Przybysławice do 
Ossolina, potem do kapliczki Betlejem, gdzie nawracała i kończyła się metą także na Wi-
chrowym Wzgórzu. Najlepszym biegaczom pokonanie tego dystansu zajęło niespełna pół 
godziny. Zwycięzcą okazał się Dawid Kubiec ze Starachowic, drugi był Sylwester Lepiarz 
z Wronowa, trzeci – Michał Wojciechowski z Tarnobrzegu. Wśród kobiet zwyciężyła Edy-
ta Goździowska z Tarnobrzegu, druga była Teresa Sołtys ze Stalowej Woli, a trzecia – 
Agnieszka Włodarczyk z Tarnobrzegu. Zawody otwierał gość honorowy, dwukrotny olim-
pijczyk oraz wielokrotny mistrz Polski w biegach długich Leszek Bebło oraz przewodniczą-
cy Rady Gminy Klimontów Czesław Fijałkowski. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i upominki w formie prezentów mikołajkowych, dodatkowo wzięli udział w losowaniu 
nagrody głównej – zaproszenia na Sylwestera na Wichrowym Wzgórzu. 

Podczas imprezy zawodnicy mogli liczyć na gorący i syty poczęstunek dzięki głównemu 
sponsorowi Jarosławowi Paczkowskiemu – właścicielowi Dworu na Wichrowym Wzgó-
rzu. Obsadę techniczną wykonywali sędziowie: Zdzisław Nowakowski, Krzysztof Dywan 
i Cezary Pyszczek a obsługę medyczną – Marek Dywan. Nad bezpieczeństwem na trasie 
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Goźlic, Ossolina i Zakrzowa pod dowództwem Bogu-
sława Pawlika oraz Powiatowa Policja z Sandomierza i Posterunek Policji z Koprzywnicy. 
Prowadził i błyskotliwie komentował kolega Adam Maślanka. Sponsorami, bez których 
bieg by się nie odbył, to wspomniany już Dwór na Wichrowym Wzgórzu – Jarosław Pacz-
kowski, sklep „Victor” – Mieczysław Cichoń oraz sklep „Siódemka” – Marek i Marlena 
Bargiel. Zorganizował i koordynował całą imprezę Marek Bargiel. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na drugą edycję biegu za rok.

Kolejna edycja seminarium pod tytu-
łem „Sport i zdrowie” odbyła się 6 grud-
nia br. w Dworze na Wichrowy Wzgó-
rzu. Gościem honorowym spotkania był 
Leszek Bebło – dwukrotny olimpijczyk 
i wielokrotny mistrz Polski w biegach 
długich. 

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją na 
temat zdrowego żywienia, głównym te-
matem były kasze i ich dobrodziejstwa. 
Prelegentem zdrowej żywności był Ja-
kub Bargiel, uczeń gimnazjum. Kolej-
nym tematem były kontuzje sportowe 
i bóle kręgosłupa. W dalszej części spo-
tkania olimpijczyk z Barcelony i Atlanty 
zapoznał obecnych ze swoją karierą spor-
tową oraz ciekawymi zdarzeniami z wy-
jazdów mistrzowskich. Interesującym te-
matem poruszonym przez gościa był tre-
ning i odżywianie się przez najszybszych 
ludzi z kontynentu afrykańskiego. Le-
szek Bebło odpowiadał również na py-
tania obecnych gości. Na zakończenie 
organizator Marek Bargiel i gospodarz 
Jarosław Paczkowski zaprosili wszyst-
kich zebranych na herbatę i degustację 
zdrowej żywności.

SPORT I ZDROWIEI BIEG „MIKOŁAJKOWA DZIESIĄTKA” ZA NAMI
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Ku końcowi zbliża się realizacja projektu pn. „Senior w Klubie”, wdrażanego przez 
Kółko Rolnicze w Nawodzicach w ramach otrzymanej dotacji od Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
2014-2020). 

Wielkość wsparcia finansowego i osobowego (prace woluntarystyczne) na projekt wy-
niosła ogółem 172 800 PLN, zaś jego realizacja rozpoczęła się od 1 maja 2014 r. i będzie 
trwać do końca roku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

KÓŁKO ROLNICZE W NAWODZICACH NA RZECZ SENIORÓW
Projekt ten powołał i wdrożył interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miejsco-

wościach: Nawodzice, Klimontów, Grabina oraz Konary. Międzypokoleniowe Kluby ofero-
wały udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo, gip-
siarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp. oraz zajęcia kuli-
narne. Obecnie trwają przygotowania do uroczystego tzw. „świętowania projektu”, które 
będzie w formie spotkania opłatkowego. Spotkanie to poprzedzi warsztat kulinarnych tra-
dycji wigilijnych, poprowadzony przez regionalistę. Spotkanie to wieńczy projekt i będzie 
okazją do wspólnej integracji uczestników projektu. Uświetni je pokaz i prezentacja prac ar-
tystycznych poszczególnych Klubów.

Projekt ten wniósł wiele w życie seniorów z terenu Gminy Klimontów. Zorganizowa-
ne w ramach projektu wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Lublina, akcje nasadzania 
drzewek, ogniska i biesiady, szkolenia z podstaw obsługi komputera, aparatu cyfrowego 
i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe prowadzone przez fizjoterapeutę 
dodały wiele pozytywnej energii tej grupie społecznej.

Danuta Potocka – na co dzień pracownik samorządowy Gminy Klimontów – tak mówi 
o projekcie: „To bardzo cenna inicjatywa na rzecz seniorów naszej Gminy. Ważne jest by tej 
grupy społecznej nie pomijać w codziennym życiu publicznym. Pozostawienie tych ludzi na 
pastwę czasu było by czymś niestosowanym, dlatego z pewnością sięgniemy po każde środ-
ki budżetowe i pozabudżetowe, które pomogą nam kontynuować zadania wsparcia seniorów. 
Zadowolenie uczestniczących w projekcie osób starszych można wyczytać z ich twarzy pa-
trząc, jak są zafascynowani możliwością wzajemnego spotkania się i realizowania pasji w po-
staci chociażby robótek artystycznych. To nas umacnia w przekonaniu, że było warto!”.

Oczekiwać można, że Kółko Rolnicze w Nawodzicach nie pozostanie bierne wobec se-
niorów i ich problemów. Trzymamy kciuki za tą organizację pozarządową i życzymy wię-
cej tak trafnych pomysłów na rzecz społeczności lokalnej i dobra wspólnego.


