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PASTERKA 
W OSSOLINIE

W Ossolinie pod Klimontowem po raz kolejny odbędzie się 
wyjątkowa Pasterka w Kaplicy Betlejemskiej, 

której przewodniczył będzie JE Biskup Sandomierski 
Krzysztof Nitkiewicz. 

Podczas uroczystości w ścianie kaplicy umieszczona 
zostanie urna z ziemią przywiezioną z miejsc związanych 

z działalnością Jezusa Chrystusa.

Na tą Niezwykłą Pasterkę zapraszamy 
24 grudnia 2016 r. o godz. 22:30

Szczegóły na stronie 2

SyLWESTER 
W KLImONTOWIE

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie 
zapraszają Mieszkańców Gminy Klimontów 

na tradycyjne spotkanie w Noc Sylwestrową
w godz. 23:00–1:00 na Rynku w Klimontowie

W programie:
23:00		 –	zabawa	z	DJ
23:55		 –	życzenia	Wójta	Gminy	Klimontów	Marka	Goździewskiego
24:00		 –	pokaz	fajerwerków	i	tradycyjna	lampka	szampana
		1:00		 –	zakończenie

Do	sieGo	roKu	2017

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 2017 Roku

życzą 
Wójt i Rada Gminy
oraz pracownicy UG

Anna Piątkowska

Radość świętowania
Zaśpiewamy „Bóg się rodzi”
w nasze progi radość przychodzi,
Zabrzmi radośnie kolęda.
Ja z kochającymi przy stole będę.

Może mi się Jezus przyśni?
Choinka światełkami zabłyśnie,
a żłobek będzie bez atłasu.
i mój zegar nie przyśpieszy czasu.

Zaraz wzejdzie pierwsza Gwiazda.
dzieci moje wyszły z gniazda.
Choć świętować z nami chciały,
Jak gwiazdy przez okno zajrzały.

Króluje biel opłatka na stole,
Znowu poprosiłam Ciebie Boże:
Żeby zniknęły odległości,
Żeby Bóg w sercu zagościł.

Cienie światełek pełzały,
„Lulajże Jezuniu” wszyscy zaśpiewali.
i tak było też przed rokiem…
Mam łzę tęsknoty pod okiem.

nowy Rok lepszy nadejdzie,
Z Panem otucha przybędzie.
wielu bliskich jest już w niebie
a ja Jezu czekam na ciebie.

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

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

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
zaprasza 22 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 

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

Hej kolęda, kolęda!!!

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie odbywają się cyklicznie od 
września (raz w miesiącu) koncerty kameral-
ne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu mu-
zyków Filharmonii Świętokrzyskiej z Kielc.
Koncert pt. ”Świąteczne kolędowanie”, jaki 
odbył się w GOK-u 15 grudnia br., zawierał 
gwiazdkowe przeboje i piękne kolędy, które 
oddawały czar przygotowań do magicznych 
świąt Bożego Narodzenia i do powitania 
Nowego Roku. 

Cały cykl (do 10 spotkań rocznie) 
z zawodowymi muzykami Filharmo-
nii Świętokrzyskiej pomyślany jest tak, by 
uczestnicy poznawali instrumenty, kompo-
zytorów i ich utwory oraz uczyli się słuchać 
muzyki klasycznej. Naszą ambicją jest, by te 
koncerty stanowiły uzupełnienie lekcji mu-
zyki i sztuki oraz innych przedmiotów hu-
manistycznych.

W Ossolinie pod Klimontowem po raz kolejny odbędzie 
się wyjątkowa Pasterka w Kaplicy Betlejemskiej. Przewod-
niczył jej będzie biskup sandomierski Krzysztof Nitkie-
wicz. Podczas uroczystości w ścianie kaplicy umieszczona 
zostanie urna z ziemią przywiezioną z miejsc związanych 
z działalnością Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy pasterki zgromadzą się o godz. 22:30 na 
centralnym placu miejscowości. Będzie odczytany stosow-
ny fragment Ewangelii, a następnie św. Józef i Matka Boża 
na osiołku w oprawie śpiewanych i granych kolęd wyruszą 
do kaplicy. Zatrzymają się w zbudowanej przy niej drew-
nianej szopie z żywymi końmi, kucykami, owcami, koza-
mi i ptactwem.

– W rolę pastuszków i aniołów tradycyjnie wcielą się 
uczniowie miejscowej szkoły podstawowej – mówi Rafał Sta-
szewski, prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Osso-
lin” – Pasterka rozpocznie się w Wigilię, 24 grudnia, o godz. 
23, o tej porze w Betlejem jest już północ i rozpoczynają się 
święta Bożego Narodzenia. Czas odprawienia pasterki to 
taka nasza symboliczna łączność z Ziemią Świętą.

W trakcie uroczystej mszy świętej ksiądz biskup doko-
na poświęcenia urny z ziemią, którą w grudniu przywieźli 
z nad Jordanu pielgrzymi z Gorzyc. Urna wmurowana zo-
stanie następnie w ścianę ołtarzową kaplicy. To wydarzenie 
nawiązywać ma do popularnego podania, które głosi, że 
domniemany fundator „Betlejki”, kanclerz Jerzy Ossoliń-
ski, sprowadził ziemię z miejsca narodzin Chrystusa i ka-
zał usypać z niej kopiec ponad kaplicą. Nawet jeśli to tylko 
legenda, wiadomo z całą pewnością, że ziemia z Betlejem 
sprowadzana była później do Ossolina co najmniej dwu-

krotnie – raz jeszcze w XIX wieku, a ostatnio w roku 1996, 
czyli dokładnie 20 lat temu.

Po odprawieniu liturgii, dla uczczenia faktu przyjścia 
na świat Zbawiciela, w niebo wystrzelą fajerwerki. Tłem 
muzycznym ich pokazu będzie piosenka „Święta noc” na-
grana specjalnie na tę okazję przez Cezarego Makiewicza 
i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie (o tym nagra-
niu piszemy na ostatniej stronie). Uczestnicy uroczystości 
będą łamali się opłatkiem. Pojawi się również święty Miko-
łaj, który obdaruje wszystkich słodkościami.

Każdego roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasze 
dziedzictwo Ossolin”, w trakcie uroczystości zbierają dat-
ki na renowację Kaplicy Betlejemskiej. W ubiegłych la-
tach, kosztem ponad 36 tysięcy złotych udało się odnowić 
barokową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która stoi na 
skwerze przed kaplicą oraz rozpocząć prace związane z re-
nowacją fasady obiektu. Dotychczasowy ich koszt wyniósł 
ok. 30 tys. zł.

– W przyszłym roku chcielibyśmy zakończyć ten etap 
remontu. Do odnowienia pozostały jeszcze m.in. portal, 
pilastry i masywne parapety na szczycie frontowej elewa-
cji – dodaje Rafał  Staszewski – Koszt planowanych robót 
to ponad 28 tys. zł, dlatego ponownie liczymy na ofiarność 
uczestników pasterki. Każdy, kto wspomoże ten cel nawet 
drobnym datkiem, otrzyma okolicznościową kartkę świą-
teczną.

Organizatorami bożonarodzeniowych uroczystości 
w Ossolinie są: Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Osso-
lin”, Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie oraz Parafia 
Wniebowzięcia NMP w Goźlicach. 

Kaplica w Ossolinie została wybudowana w XVII wie-
ku na wzór groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Zgod-
nie z lokalnymi przekazami ziemia na jej usypanie była 
przywieziona ok. 1640 roku z Ziemi Świętej, a fundato-
rem obiektu był wówczas podkanclerzy koronny, a później 
kanclerz wielki Jerzy Ossoliński. Z dokumentów historycz-
nych wynika jednak, że kaplica powstała w 1690 roku z ini-
cjatywy starosty wiślickiego Franciszka Teodora Denhoffa. 
W połowie XIX wieku pielgrzymi z Radomia przywieźli do 
Ossolina urnę ziemi z Betlejem, którą zamurowano w ka-
plicy. Po raz drugi ziemia z nad Jordanu trafiła do Ossoli-
na w roku 1996. 

Pasterka 2016 OssOlin

Terminarz spotkań z muzyka poważną:
• styczeń – karnawałowe szaleństwo

Sprawdźmy razem, jakie tańce i zabawy 
taneczne królują w różnych zakątkach glo-
bu. Będzie rytmicznie, hucznie i wesoło!
S. Joplin, P. Restecki – puzon, gitara aku-
styczna, fortepian.

• luty – taneczym krokiem
Czy wiecie, które tańce były najpopular-
niejsze w XIX i XX wieku? Tańczyliście 
może walca, tango lub kankana? A może 
wiecie, dlaczego niektóre z nich budziły 
wielkie emocje i kontrowersje?
J. Strauss, J. Offenbach – klarnet, skrzyp-
ce, fortepian.

• marzec – abc polskiej opery
Opera od wieków cieszy się niezmienną 
popularnością. Dowiedzmy się, jak rodzi-
ła się w Polsce, jaka tematyka w niej domi-
nowała, z jakim odbiorem się spotykała. 
St. Moniuszko, K. Kurpiński, M. Kamień-
ski – śpiew, wiolonczela fortepian.

• kwiecień – blaszane historie
Opowieści o instrumentach, w których 
zaklęta jest jakaś siła, czyli dużo humoru 
i muzycznego hałasu w wykonaniu puzo-
nu i tuby.
J. Haydn, G.F. Telemann, J. Offenbach. – 
puzon, tuba, fortepian. 

• maj – kraina łagodności 
Zapraszamy do wiosennej wędrówki, któ-
rej towarzyszy muzyka opisująca budzą-
cą się przyrodę, podkreślająca jej subtelny 
urok i rozbrzmiewająca ciepłymi, rozświe-
tlonymi kolorami. 
F. Chopin, W. Żeleński, E. Grieg, J. Brahms 
– śpiew, klarnet, fortepian. 

• czerwiec – na wprost i w poprzek
Sprawdźmy, jak różne instrumenty kryją 
się pod nazwą flet. Jak duże są podobień-
stwa i różnice w ich budowie oraz brzmie-
niu, do jak odmiennej muzyki wykorzy-
stują je twórcy.

Zapraszamy dzieci i młodzież do korzy-
stania z naszej oferty – jednocześnie infor-
mujemy, że bilet na koncert kosztuje 2 zł.

Pasterka w Ossolinie gromadzi każdego roku tłumy wier-
nych z całego regionu. Aktorzy grający główne role w bożo-
narodzeniowej inscenizacji: Maryja – Maja Jabłońska, św. 
Józef – Piotr Wójcik, Trzej Królowie: Waldemar Chuch-
nowski, Marcin Mucha, Piotr Leszczyński. 

Tel. kontaktowy do organizatorów: 601 860 203. 

Świąteczne kolędowanie
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Projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przy-
łączami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska – Adamczo-
wice i ul. Partyzantów, gm. Klimontów”, znalazł się na liście wybra-
nych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 
RPSW.04.03.00-IZ-00-26-027/15 w ramach działania 4.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa” Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kultu-
rowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu – 3 058 608,57 zł
Wydatki kwalifikowane – 2 292 550,11 zł
Przyznana kwota dofinansowania EFRR (PLN) – 1 834 040,09 zł
Procent dofinansowania – 80%
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Klimontów poprzez zwiększenie dostępności do zbiorczego 
systemu kanalizacji sanitarnej dzięki rozbudowie sieci wodno-kanali-
zacyjnej na terenie gminy. Projekt realizowany będzie na terenie aglo-
meracji, zgodny z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master pla-
nem. Wpisuje się w Program ochrony środowiska WŚ w priorytet Zaso-
by wodne i gospodarka wodna. Długość planowanej do wybudowania 
kanalizacji sanitarnej wynosi 2.52 km, długość planowanej do wybudo-
wania sieci wodociągowej wynosi 1.42 km.

Trwa budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach:  
Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice – gm. Klimontów.
Umowa na realizacje zadania została podpisana w dniu 20.10.2016 r.
Wykonawca zadania: Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych „AKWEDUKT”, 
Andrzej Kowalik, ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.08.2017 roku.
Długość planowanej do wykonania sieci wodociągowej: 9.472 m.
Wartość zadania: 635.632,76 zł.
Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy.

Wójt Gminy Klimontów pragnie Państwa poinformować, 
iż Gmina zakończyła prace związane z opracowaniem  „Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Klimontowa”.

Przejęcie opracowanego dokumentu Uchwałą Rady Gminy w Klimon-
towie umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach planowa-
nego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Po pozytywnym uzgodnieniu LPR przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska oraz przez Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Kielcach, Program umieszczony będzie na stronie www.kli-
montow.pl

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wójt Gminy 
Klimontów
informuje

Dobiega końca realizacja ostatnich 
w tym roku inwestycji drogowych

Do realizacji zamówienia wybrano Zakład Remontowo-Budowlany 
„DARBUD” Darowski Adam, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany.

„Remont drogi gminnej w m. Kroblice Pęchowskie nr ewid. dz. 229, 
221 od km 0+000 do km 0+534” – wartość inwestycji: 173.403,43 zł, 

w tym 90 tys. zł dotacji.

„Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Górki-
Pęchów Kolonia Gać nr ewid. dz. 313 od km 0+000 do km 0+250 

– wartość inwestycji: 104.488,50 zł, w tym 80 tys. zł dotacji.

6 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofi-
nansowanie Projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego reprezen-
towała Barbara Bilska – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II. Ze stro-
ny Instytucji Zarządzającej umowę podpisali marszałek Adam Jarubas 
i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

Poddziałanie „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowa-
niu kompetencji kluczowych” przewiduje m. in.: dofinansowanie do-
datkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
a także dofinansowanie na doposażenie bazy dydaktycznej i pracow-
ni szkolnych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na meto-
dzie eksperymentu, ale też doskonalenie umiejętności zawodowych 
nauczycieli oraz wsparcie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi, a także organizacja dodatkowych zajęć realizowa-
nych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodar-
czego szkół.

Szkoła zaprasza chętnych uczniów do udziału w projekcie pn. 
„Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”,  w którym realizo-
wane będą m.in. dodatkowe zajęcia matematyczno–przyrodnicze, in-
formatyczne i językowe.

W poniedziałek, 21 listopada, marszałek Adam Jarubas podpisał z dy-
rektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem 
Urbanowskim umowy na pozyskanie dotacji na 12 inwestycji, wśród 
których jest powstanie obwodnicy Klimontowa. 

Ta ważna inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu na drodze, którą 
codziennie porusza się wiele ciężarówek do i z kopalni w gminie Bogo-
ria.  Koszt tej inwestycji to 27 milionów złotych.
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Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację 
projektu „Moja firma – mój sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działa-
nie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych 
i bezzwrotnych.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 
3 595 045,59 PLN. Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzo-
nych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo. Bezpośrednim rezultatem projektu bę-
dzie podjęcie aktywności zawodowej w formie samozatrudnienia przez 75 uczestników 
projektu. Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, piń-
czowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego. Okres reali-
zacji projektu: od 27.10.2016 do 30.09.2018 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby, któ-
re ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy po-
przedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
• osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobot-
ne, niskowykwalifikowane,

• osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich ro-
dzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych.

W ramach projektu zapewniamy:
– Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno–prawnych aspektów uru-

chamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
– Dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysoko-

ści nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowią-
zujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% 
ww. wydatków brutto (około 25 tys. zł).

– Wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy, zgodnie z regu-
laminem przyznawania wsparcia, wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości do 
1.800 zł miesięcznie.

– Doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowo założonych w ramach projektu firm.
Nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu prowadzony będzie w trzech terminach:
I   – 9-20 stycznia 2017 r.
II  – 10-21 kwietnia 2017 r.
III  – 10-21 lipca 2017 r.
Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz zasad przyznawania środków finansowych przeka-

zywane będą na stronie projektu: www.mojafirmamojsukces.pl 
Informacji o projekcie udziela: Anna Zając-Nogaj, kierownik projektu, tel. 15 833 34 06, 

e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Moja firMa 
– Mój sukces

Krzysztof Dywan reprezentujący woje-
wództwo Świętokrzyskie zajął piąte miej-
sce w finale konkursu w ramach projektu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowa-
nego przez Fundację Rozwoju Kultury Fi-
zycznej, która odbyła się 19 grudnia 2016 r. 
na warszawskim Torwarze podczas Ogól-
nopolskiej Konferencji bilansującej wyko-
nanie projektu „Lokalny Animator Spor-
tu” spośród 16 najlepszych animatorów 
z całego kraju. Wygrał  Piotr Oleksik z Ło-
dzi drugie miejsce zajął Marek Ostrowski 
z województwa warmińsko-mazurskiego, 
a trzecie Paweł Daniec z Małopolski.

Krzysztof Dywan na co dzień jest 
nauczycielem wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej w Goźlicach i Osso-
linie, Animatorem Sportu na Orliku w Kli-
montowie oraz sędzią piłkarskim Święto-

Rejon nr KI 105 – w całości stanowiący 
teren pozamiejski zawierający 35 miejsco-
wości, o łącznej powierzchni 99,24 km². 
Na terenie gm. Klimontów zamieszkuje 
ok 8.450 osób, gęstość zaludnienia to oko-
ło 85 osób na km².

Przez teren Gminy Klimontów przebiega 
główny ciąg komunikacyjny – droga krajo-
wa K9. Miejscowość Klimontów jest najwięk-
szą aglomeracją na terenie gminy, posiada 
zwartą zabudowę i infrastrukturę o charak-
terze miejskim. Do miejsc zagrożonych zali-
czyć należy: rejon targowiska w Klimontowie 
– targ odbywa się w każdy wtorek tygodnia, 
rejon drogi K9, rejon stacji paliw oraz rejon 
ulicy Rynek w Klimontowie. Teren jest miej-
scem bezpiecznym, w ograniczonym stopniu 
występuje przestępczość pospolita (drobne 
kradzieże, włamania). W 2015 roku policjan-
ci w tym rejonie interweniowali z różnych po-
wodów 912 razy.

Zadaniem priorytetowym w okresie od 
lipca 2016 r. do grudnia 2016.r. jest ograni-
czenie wybryków chuligańskich na terenie 
miejscowości Klimontów w rejonie ul. Ry-
nek, oraz spożywania alkoholu.

nasz dzielnicowy

asp. Tomasz Luzak 
rejon nr KI 105 ( pozamiejski)

Policjant na stanowisku dzielnicowego 
od 2012 r. W 2014 r. odbył szkolenie w za-
kresie pracy dzielnicowego w SP Katowice. 

aniMator orlika 
z kliMontowa 
Piąty w Polsce 

krzyskiego Związku Piłki Nożnej. Pan 
Krzysztof  aby znaleźć się w tak zacnym 
gronie musiał przejść trzy etapy konkursu 
i w Warszawie przedstawić swoją pracę na 
orliku w formie prezentacji. 

Za docenienie wkładu Krzysztofa Dy-
wana w rozwój sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży został mu przyznany pamiąt-
kowy dyplom oraz bon o wartości 1500 zł 
na zakup sprzętu sportowego na swojego 
orlika. 

Wiceminister Sportu i Turystyki Jaro-
sław Stawiarski w swoim wystąpieniu po-
kreślił rolę i znaczenie projektu dla roz-
woju aktywności fizycznej polskiego spo-
łeczeństwa, a także zapowiedział potrzebę 
dokonania w nim pewnych zmian moder-
nizacyjnych dla jeszcze lepszego funkcjo-
nowania w latach następnych.



GŁOS KLIMONTOWA 5

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie odbyła 
się uroczysta promocja nowej książki Rafała Staszewskiego, 
regionalisty, dziennikarza „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Publikacja pt. „Świętokrzyskim szlakiem – cz. II” jest 
kontynuacją książki, która ukazała się przed rokiem.  To 
zbiór historycznych reportaży, które w ciągu minionych 
kilkunastu lat drukowane były na łamach prasy lokalnej 
i ogólnopolskiej. Znaleźć w niej można wiele informacji 
m.in. na temat dziejów ziemiaństwa na Sandomierszczyź-
nie. Większość wykorzystanych w książce tekstów pisana 
była w oparciu o niedostępne ogólnie źródła, m.in. groma-
dzone przez autora niepublikowane wspomnienia, pamięt-
niki, archiwalne dokumenty i fotografie.

W książce przedstawione zostały losy kilku dawnych 
siedzib ziemiańskich, z których część przetrwała wszyst-
kie dziejowe zawieruchy i dziś żyje nowym życiem, pod-
czas gdy po innych nie ma już nawet śladu.

– Podam tylko dwa przykłady: Przybysławice i Jurkowi-
ce. W pierwszej z tych miejscowości znajduje się słynny obec-
nie dwór na „Wichrowym Wzgórzu”, który przez nowych 
właścicieli został uratowany od zupełnej ruiny i przystoso-
wany do pełnienia nowych funkcji. To miejsce stało się waż-

Z Wikipedii: 
Rafał Staszewski (ur. 1977 w Klimontowie) – polski dziennikarz, regionalista, dzia-

łacz społeczny, autor tekstów piosenek. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Re-
gionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku związany z „Tygodnikiem 
Nadwiślańskim”. Publikował również na łamach „Gościa Niedzielnego” i „Niedzie-
li”. Laureat „Złotego Pióra” – nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego 
oraz wyróżnienia „Mater Verbi”. W 2012 roku otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kul-
tury II stopnia[1]. Jest pomysłodawcą i organizatorem Pikniku Rycerskiego w Ossoli-
nie, gali „Kryształowego Berła” oraz kwesty na rzecz ratowania zabytkowych na-
grobków na cmentarzu parafialnym w Goźlicach pod Sandomierzem. Dwukrotnie 
– w 2012 i 2013 roku – otrzymał „Dyliżans”, najważniejszą nagrodę w polskim coun-
try za teksty utworów które wybrane zostały piosenkami roku. Piosenki jego autor-
stwa kilkakrotnie nagradzane były również na Międzynarodowym Festiwalu Piknik 
Country w Mrągowie. W swoim repertuarze mają je m.in. zespół Babsztyl oraz Ceza-
ry Makiewicz. W 2015 roku ukazała się jego książka „Świętokrzyskim szlakiem – lu-
dzie, miejsca, wydarzenia”. Rafał Staszewski jest prezesem zarządu Stowarzyszenia 
„Nasze dziedzictwo Ossolin” oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Regionu „Na sty-
ku trzech krain”.

Promocja książki rafała staszewskiego
ną oazą kultury. Odbywają się tu ciekawe koncerty czy wy-
stawy malarskie, bywają gwiazdy muzyki i filmu.  Nie wszy-
scy wiedzą, że również z tą odległą historią przybysławickie-
go dworu wiążą się nazwiska kilku postaci bardzo zasłużo-
nych i powszechnie znanych. Inaczej obszedł się los z dwor-
kiem w nieodległych Jurkowicach, który przed wojną należał 
do rodziny Kukszów. Dziś to miejsce żyje już tylko we wspo-
mnieniach najstarszych mieszkańców wioski. Dzięki uprzej-
mości wnuczki ostatnich właścicieli majątku, otrzymałem 
kilkanaście fotografii dworu i jego lokatorów, a także infor-
macje, które pozwoliły na spisanie familijnej sagi Kukszów, 
którzy skoligaceni byli m.in. z legendarnym majorem Henry-
kiem Dobrzańskim „Hubalem” i pewnym arabskim księciem 
– mówi Rafał Staszewski.

Dla czytelników interesujące mogą być przedstawione 
w książce opowieści o ciekawych, choć często zapomnia-
nych nieco postaciach związanych z naszym regionem. Jed-
ną z nich jest urodzony w Byszowie Mieczysław Frenkiel, 
uznawany za najwybitniejszego aktora polskich scen prze-
łomu XIX i XX wieku. Ciekawostką jest fakt, że Frenkiel 
poza aktorstwem miał jeszcze jedną pasję – pisywał krótkie 
utwory literackie, nowele i opowiadania. Za życia nie po-

zwalał na ich publikację. Dopiero gdy zmarł, jego syn, Tade-
usz Frenkiel, wydał kilka z nich drukiem. Akcja tych opo-
wiadań osadzona jest głównie w rodzinnych stronach ak-
tora. Na ich kartach pojawiają się często znajomo brzmiące 
nazwy miejscowości: Sulisławice, Goźlice czy Szczeglice.

Jeden z rozdziałów książki zawiera historie wyszpera-
ne przez autora w starych, często jeszcze XIX-wiecznych 
czasopismach. Jest tu mowa choćby o wielkim pożarze Sta-
szowa w 1874 roku, który pozbawił dachu nad głową prze-
szło 3 tysiące osób, o tragedii w Koprzywnicy, która wyda-
rzyła się w lutym 1934 roku, czy o relacjonowanym szero-
ko przez przedwojenną prasę zabójstwie klimontowskiego 
Żyda Szachny Ungera.

W drugim tomie „Świętokrzyskim szlakiem” znajduje się 
także bonus w postaci kilku opowieści z drugiej strony Wi-
sły. W książce opisane są m.in. losy pochodzącego z Wie-
lowsi Jana Brzęczki, bosmana na słynnym polskim okręcie 
podwodnym ORP „Orzeł”.

W klimontowskiej promocji publikacji uczestniczyli sa-
morządowcy, dziennikarze i mieszkańcy regionu. W imieniu 
marszałka województwa Adama Jarubasa, gratulacje autoro-
wi złożył radny świętokrzyskiego sejmiku Andrzej Swajda.
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W ostatni sobotni wieczór listopada, w murach klasz-
toru podominikańskiego w Klimontowie, odbył się IV 
koncert charytatywny pod nazwą „Spotkanie z Piosen-
ką Turystyczną”. Organizatorem było Stowarzyszenie na 
Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Dobro” 
i Szkolne Koło Turystyczne „Piechur” działające przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.

Na zaproszenie organizatorów życzliwie odpowiedzia-
ła publiczność z Tarnobrzega, Sandomierza oraz Stalo-
wej Woli, a mieszkańcy Klimontowa stanowili najmniej-
szą grupę uczestników. Szkoda, gdyż spotkanie przebie-
gało w miłej dla ucha i oka atmosferze, było też okazją 
do finansowego wsparcia dwóch przedsięwzięć: remontu 
obiektu klasztornego oraz organizacji tradycyjnego Rajdu 
Klimontowskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Klimon-
tów. W blasku świec rozpraszającym półmrok klasztornej 
rozmównicy rozbrzmiewały utwory Agnieszki Osieckiej, 
Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy oraz bar-
dziej i mniej znane szlagiery turystyczne w wykonaniu  
bardów związanych z PTTK w Sandomierzu. 

Organizatorzy mają nadzieję, że za rok znów uda się 
zorganizować kolejny koncert, który spotka się z więk-
szym zainteresowaniem klimontowskiego społeczeństwa, 
bo „Jak byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem 
powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” 
(Papież Franciszek).

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Klimontowie przy współpracy uczniów klas szó-
stych odbył się 26 września br. Europejski Dzień Języków, 
mający za zadanie rozbudzenie oraz poszerzenie świado-
mości językowej pośród uczniów oraz ich rodziców.

Europejski Dzień Języków został zorganizowany po raz 
pierwszy w 2001 roku przez Radę Europy oraz Unię Euro-
pejską. Jego głównymi celami jest uświadomienie znacze-
nia procesu nauki języka w życiu, promowanie idei wielo-
języczności i różnorodności kulturowej, a także unaocznie-
nie konieczności wzbogacania oferty językowej w szkołach. 
Dzień ten obchodził swoją dziesiątą rocznicę 26 września 
2011 roku, a w jej celebrację otwarcie zaangażowana była 
Rada Europy oraz 47 państw członkowskich.

W ramach lokalnych obchodów uczniowie w trakcie 
przerw brali udział w konkursie z nagrodami. Odpowiadali 
na pytania związane z krajami wchodzącymi w skład Zjed-
noczonego Królestwa oraz kulturą brytyjską. Poprawne 
odpowiedzi nagradzane były wykonanymi odręcznie ko-
tylionami. Nauczyciele, którzy koordynowali akcję to mgr 
Anna Bzdyra oraz Przemysław Malec.

koncert charytatywny w klasztorze

EuropEjski DziEń języków
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W Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Pokrzywianka odbyły się 26 listopada 2016 r. 
gminne obchody 150. rocznicy powstania pierwszego koła zrzeszającego kobiety wiejskie.

W uroczystościach wzięli udział: Maria Sokal – Prezes Rejonowego Związku Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu, Urszula Kowalczyk – Wiceprezes Rejono-
wego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu, Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski, Radny Powiatowy Leszek Galata, Radni Gminy Klimontów, 
osoby współpracujące z kołami, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, ale przede 
wszystkim członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Pokrzywianki, Górek, Wilkowic, Kro-
bielic, Beradza, Byszowa, Zakrzowa, Konar i Konary-Kolonii, Olbierzowic, Grabiny, By-
szówka i Borek Klimontowski, Nawodzic, Pęchowa, Nowej Wsi, Płaczkowic, Kroblice. 

Gości przywitała Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych 
Janina Luzak a następnie przedstawiła krótką historię powstania Kół Gospodyń Wiej-
skich. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski na ręce Janiny Luzak i Marii Sokal, 
symbolicznymi bukietami kwiatów, złożył gorące podziękowania i gratulacje za bardzo 
owocną współpracę. Maria Sokal również podziękowała wszystkim paniom za wspaniałą 
postawę i pracę na rzecz kultywowania lokalnej tradycji. Na zakończenie części oficjalnej 
Janina Baran z Koła Gospodyń Wiejskich z Beradza zaśpiewała piosenkę z okazji 150 rocz-
nicy powstania Kół Gospodyń Wiejskich, którą sama ułożyła na tę okoliczność. 

Organizatorem uroczystości był Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych przy wsparciu KGW Pokrzywianka. Panie składają serdeczne podziękowania Wój-
towi Gminy Klimontów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Klimontowie za wsparcie finansowe oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimonto-
wie za oprawę muzyczną.

150 lat 
Kół Gospodyń WiejsKich

W Hali Sportowej w Kielcach odbyła się 15 listopada br. Konferencja „Dziecięca Pił-
ka Ręczna” zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Urząd Marszałkowski w Kielcach. 

Głównym celem konferencji było wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie podno-
szenia jakości oferty zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz 
promocja aktywności fizycznej wśród uczniów klas I–III szkoły podstawowej poprzez po-
pularyzację dziecięcej piłki ręcznej.

W konferencji uczestniczyło 103 szkoły podstawowe z województwa świętokrzyskiego 
zgłoszone do tego programu. Każda ze szkół otrzymała sprzęt sportowy do dziecięcej pił-
ki ręcznej sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Każda szkoła zgłoszona 
do programu musiała uczestniczyć w konferencji w trzy osobowym składzie: dyrektor, na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wychowania fizycznego. 

Z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w konferencji uczestniczy-
ła dyrektor Elżbieta Czajkowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Małgorzata Baran 
oraz nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Saniawa.

Paweł Saniawa

konferencja ProMująca Świętokrzyski PrograM 
wsPierania rozwoju aktywnoŚci fizycznej 

– „dziecięca Piłka ręczna”
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Klimontowskie uroczystości związane z Jubileuszem 
Chrztu Polski zorganizowane przez członków Stowarzysze-
nia na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne Do-
bro” i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Klimonto-
wie, we współpracy z ks. proboszczem Henrykiem Hendz-
lem, odbyły się 30.09–02.10.br. w ramach realizowanego 
projektu pod hasłem „1050. Urodziny Narodu, Kościoła 
i Państwa nad Wisłą”. To zadanie publiczne było współfi-
nansowane ze środków Gminy Klimontów w ramach Pro-
gramu Współpracy Gminy Klimontów z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2016 r.

Program był bardzo bogaty. W środę 28 września 
w klasztorze podominikańskim odbył się konkurs poezji 
patriotyczno-religijnej pt. „Wiersze o Ojczyźnie”. Do kon-
kursu zgłosiło się ponad 100 uczniów w pięciu kategoriach 
wiekowych. Dwa zespoły jurorów wyłoniły zwycięzców 
wśród przedszkolaków, uczniów kl. I-III, kl. IV–IV szkół 
podstawowych z Ossolina, Goźlic, Konar i Klimontowa oraz 
Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Laure-
aci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątki za udział w kon-
kursie (stosownie do wieku uczestników). Przeprowadzo-
no też konkurs fotograficzny pt. „Tu się wszystko zaczęło – 
miejsce mojego chrztu” z nagrodami, uwieńczony wystawą 
zdjęć wykonanych przez uczestników. W konkursie uczest-
niczyło 11 uczniów Gimnazjum, ZSP i Szkoły Podstawowej 
w Klimontowie.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury wysłuchano 
30 września dwóch prelekcji „Posłanie Apostolskie jako 
wypełnienie misji Jezusa Chrystusa związane z tajemni-
cą łaski chrztu i przekazem wiary – na podstawie Drzwi 
Płockich” ks. dr Andrzeja Rusaka i „Narodziny Para-
fii Klimontów” Mirosława Kwapińskiego. Spotkanie za-
kończyło się widowiskiem artystycznym pt. „Tak się za-
częła Polska Mieszka” w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Sala GOK wy-
pełniona była po brzegi, bowiem w spotkaniu z historią 
chrześcijańskiej Polski uczestniczyła młodzież 5. i 6. klas 
szkół podstawowych naszej Gminy, wybrane klasy z Gim-
nazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z na-
uczycielami i dyrektorami oraz zaproszeni goście i miesz-
kańcy Klimontowa.

Sobotnie popołudnie 1 października  upłynęło pod ha-
słem „Odnowienie łaski Chrztu Świętego”. W tym dniu miał 
miejsce Dzień Wspólnoty Małżeństw, któremu przewodni-
czył ks. dr Tomasz Cuber – Dyrektor Duszpasterstwa Mał-
żeństw i Rodzin oraz małżonkowie z Ostrowca Św., którzy 
dali świadectwo swej wiary i radości budowania wspólno-
ty małżeńskiej i rodzinnej. Obecny był Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski z żoną. W czasie Mszy św. od-
nowiono przyrzeczenia małżeńskie. Przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem nastąpiło zawierzenie rodzin 
Matce Bożej w modlitwie różańcowej, a na zakończenie od-
mówiono Modlitwę Jubileuszową 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski, pod przewodnictwem jednej z rodzin naszej parafii. 
Spotkanie przy herbatce i cieście przygotowanym przez or-
ganizatorów, w atmosferze miłych, rodzinnych rozmów za-
kończyło ten dzień wspólnoty.

Niedziela 2 października to był dzień odpustu NMP Ró-
żańcowej czczonej od wieków w klasztorze podominikań-
skim w obrazie „Matki Bożej z Dzieciątkiem”. Sumie odpu-
stowej przewodniczył i homilię głosił ks. Augustyn Łyko – 
Diecezjalny Duszpasterz ds. Kół Żywego Różańca. Dzięki 
apostołowaniu członków Akcji Katolickiej wśród parafian, 
zawiązana została Róża Różańcowa Rodziców za Dzieci. 
Dwadzieścia rodzin rozpoczęło modlitwę różańcową, po 
uprzednim zawierzeniu się Niepokalanej Dziewicy Maryi 
– Królowej Rodzin, Królowej Pokoju, Królowej Różańca 
Świętego, podczas Mszy św. o godz. 10:30.

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” prowadziło tradycyj-
nie loterię fantową, z której środki wspomagają prace reno-
wacyjne w klasztorze.

jubileusz 
chrztu 
Polski
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Z radością informujemy, że Przedszkole Samorządowe w Klimontowie realizuje projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego „Kraina Malucha”. Realizacja projektu odbywa się w Klimontowie od 15.07.2016 
do 31.08.2017. Zainteresowanie naszą ofertą programową było tak duże, że został utwo-
rzony nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci. W rezultacie wychowaniem przedszkol-
nym objęto ponad 100 dzieci z terenu gminy Klimontów. Od tego roku funkcjonujemy jako 
cztery grupy wiekowe, a każda z nich dostała odmienną nazwę podczas uroczystości paso-
wania i nadania imienia grupie: Misie, Krasnoludki, Biedronki i Motylki.

Dzięki funduszom z Unii Europejskiej pracę w naszej placówce znalazło 8 osób. Przed-
szkole zostało doposażone w nowe meble, zabawki, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce audio-
wizualne, dydaktyczne i plastyczne. Mamy już nowy plac zabaw, który wiosną ucieszy 
dzieciaki.

Dobierając zajęcia dodatkowe staraliśmy się, aby przedszkolaki mogły wykazywać się 
i udzielać twórczo poszerzając przy tym swoje zdolności i odkrywając drzemiące w nich 
talenty. Może to wpłynąć na późniejsze wybory dotyczące dalszego kształcenia. Ponadto 
zajęcia wyzwalają w maluchach takie zdolności jak kreatywność, elastyczność oraz odwagę 
do podejmowania wyzwań, które dziecko wykorzysta z pewnością w dalszym życiu i roz-
woju. Wśród oferty zajęć dodatkowych wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia z rytmi-
ki, plastyki, teatru, logopedii i gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej. Szeroki wachlarz 
możliwości rozwojowych trafia w gusta każdego przedszkolaka i sprawia, że popołudnia 
w naszym przedszkolu są atrakcyjne i nie pozwalają się nudzić. Zajęcia mają też ogromny 
wpływ na pełniejsze ukształtowanie rozwoju socjalizacyjnego u maluchów. Sprawiają, że 
dzieci stają się bardziej otwarte na inne dzieci, a także na dorosłych. Uczą również tego, że 
czas wolny wcale nie musi oznaczać nudy czy komputera, ale może stać się czymś napraw-
dę pozytywnym. Terapią logopedyczną objęte zostały głównie dzieci z występującymi za-
burzeniami rozwoju mowy z grupy najmłodszej. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy 
i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dla każdego dziecka dobierane są od-
powiednie zestawy ćwiczeń korygujących i wspomagających rozwój mowy.

Program „Kraina Malucha” stanowi również olbrzymie wsparcie dla zapracowanych 
rodziców, którzy wyrażają zadowolenie z wysokiego poziomu świadczonych usług przez 
naszą placówkę. Takie rozwiązanie jest dużo lepsze i bardziej pozytywne dla dziecka, niż 
sytuacja gdy musi ono siedzieć w domu przed telewizorem czy malować te same kolo-
rowanki. Poprzez zajęcia pomagamy rodzicom w efektywnym wypełnieniu czasu wolne-
go dziecka. Ostatnią wspólną wyprawą  z dziećmi była wycieczka do Wioski św. Mikoła-
ja w Bałtowie. Było to niezapomniane wrażenie, które na długo pozostanie w pamięci na-
szych maluszków i wprowadzi ich w cudowny, magiczny, świąteczny nastrój.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, Rodzice i Dzieci z Przedszkola Samorządowego wszystkim Czytelni-
kom „Głosu Klimontowa” składają najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta będą pełne 
magii, radości i rodzinnego ciepła!

B.F.

Co słyChać 
w 

„KRaINIE 
MaLUCha”
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 12 listo-
pada 2016 r. odbył się I Wojewódzki Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej i Religijnej pod hasłem „W pieśni historia zaklęta”.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Świętokrzy-
ski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik, Wójt Gminy 
Klimontów – Marek Goździewski.

Przegląd pieśni zrealizowano dzięki wsparciu Woje-
wództwa świętokrzyskiego. Nad prawidłowym przebie-
giem imprezy czuwało jury w składzie: Małgorzata Kordy-
ka, Jerzy Cielecki i Marcin Śledź.

W przeglądzie uczestniczyli soliści w czterech katego-
riach wiekowych. W najmłodszej kategorii wiekowej głów-
ną nagrodę – „Złotą nutkę” - wywalczyły śpiewające w du-
ecie Jagoda Gruszecka i Apolonia Staszewska z Ossoli-
na. W kategorii wiekowej 10-15 lat „Złotą nutkę” wyśpie-
wały Gabriela Papaj z Ostrowca Świętokrzyskiego, Nata-
lia Pyszczek z Pęchowa, Weronika Winiarska z Bodzenty-
na, Gabriela Dziuba z Dwikóz oraz Olga Mazur z Goźlic. 
W kategorii wiekowej 16-20 lat „Złotą nutkę” wywalczyła 
Patrycja Jasieniak z Nawodzic. Nagrodę w postaci zareje-
strowania swojej piosenki w profesjonalnym studiu nagrań 
przygotowało Stowarzyszenie „Muzyczne Regiony” z Wól-
ki Gieraszowskiej, z którym współpracujemy. Ta nagroda 
przypadła Jagodzie Gruszeckiej, Apolonii Staszewskiej, 
Oldze Mazur oraz Patrycji Jasieniak – Gratulacje! 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom. Dzięki ich 
hojności ten konkurs mógł się odbyć, nabrał blasku i za-
chęcił młodzież do uczestnictwa w nim. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do: Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – za wsparcie finansowe prze-
glądu, Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskie-
go – za wsparcie rzeczowe oraz do pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie – za pomoc tech-
niczną. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli 
na I Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej 
pod hasłem „W pieśni historia zaklęta”, życzmy dalszych 
sukcesów i zapraszamy za rok.

Organizatorzy: 
Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”

i wojewódzki Przegląd PieŚni 
Patriotycznej i religijnej 

Adam Nowakowski, 11-letni uczeń ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie, wystąpił w fi-
nale XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”.

Konkurs odbył się w Stróżewie w województwie mazowieckim i był częścią jubileuszo-
wego, dwudziestego zlotu szkół noszących imię autora „Chłopów”. W myśl regulaminu, 
uczestnikami recytatorskich zmagań mogą być jedynie uczniowie placówek, którym pa-
tronuje Władysław Reymont. Adam Nowakowski mógł zaprezentować się w konkursie, 
mimo, że szkoła do której uczęszcza nie spełnia tego kryterium. Jego przepustką do Stró-
żewa był znakomity występ podczas finałowej odsłony Powiatowego Konkursu Pięknego 
Czytania, który odbył się 3 lipca w Ossolinie.

Konkurs ten ma już kilkuletnią tradycję. Każdego roku jego uczestnicy interpretują 
prozę innego autora, związanego z regionem świętokrzyskim. Tym razem ich zmaganiom 
przyświecało hasło „Reymontiada”. Adam został zwycięzcą w swojej kategorii wiekowej 
i od kierującej pracami jury wybitnej aktorki Emilii Krakowskiej, otrzymał zaproszenie do 
udziału w konkursie „Mówimy Reymontem”. W komisji oceniającej występy jego uczest-
ników również zasiadała odtwórczyni roli Jagny Borynowej w ekranizacji „Chłopów”, a jej 
skład uzupełniali ponadto Kazimierz Chrapka – prezes Fundacji im. Wł. S. Reymonta 
w Toronto, aktor Tomasz Kozłowicz i Danuta Łaska, prezes Fundacji im. W. Reymonta 
w Lipcach Reymontowskich.

Występ piątoklasisty z Ossolina został nagrodzony gorącymi brawami. Uczestnicy fi-
nału otrzymali również upominki rzeczowe. Opiekunką Adama Nowakowskiego przygo-
towującą go do udziału w obu konkursach była Ilona Kosiarska.

Rafał Staszewski

uczeń z ossolina w konkursie reyMontowskiM
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Dobiegł końca drugi etap prac związanych z remontem fasady XVII-wiecznej Kaplicy 
Betlejemskiej w Ossolinie (gm. Klimontów) – jednego z najciekawszych obiektów sakral-
nych na ziemi sandomierskiej.

Fundację kaplicy przypisuje się powszechnie kanclerzowi Jerzemu Ossolińskiemu, jed-
nak historyczne dokumenty zdają się jednoznacznie wskazywać, że budowlę wzniósł ok. 
1690 roku jeden z kolejnych właścicieli miejscowości Franciszek Teodor Denhoff.

Od kilku lat Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” prowadzi działania mające 
na celu renowację unikatowego zabytku. Jesienią ubiegłego roku odnowiona została cegla-
na część fasady kaplicy. Do wypełnienia środkowej części przedniej elewacji obiektu, uży-
to przed wiekami cegły bardzo złej jakości. Przez stulecia, poddawana działaniu czynni-
ków atmosferycznych, niemal zupełnie ona sczerniała, Pojawiły się także liczne ubytki i 
wykruszenia, które podczas prac konserwatorskich zostały uzupełnione. Wykonano rów-
nież nowe fugowanie pomiędzy kolejnymi warstwami cegły, Całość została wyczyszczo-
na i zaimpregnowana.

Początkiem października ruszył kolejny etap prac konserwatorskich. Tym razem, dzię-
ki dotacji pozyskanej przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, odnowiona została kamienna część fasady, a także kilka cen-
nych detali architektonicznych, m.in. trzy tablice inskrypcyjne. Jedna z nich, umieszczo-
na nad wejściem do kaplicy, upamiętnia kanclerza Jerzego Ossolińskiego oraz Józefa Sale-
zego Ossolińskiego, który początkiem II połowy XVIII wieku wyremontował obiekt. Dwie 
kolejne, znajdujące się w przedsionku budowli, poświęcone są pamięci Jana Kantego Osso-
lińskiego i jego żony Teresy ze Stadnickich Ossolińskiej – dziadków słynnego podróżnika i 
pisarza Jana Nepomucena Potockiego, autora m.in. „Rękopisu znalezionego w Saragossie”.

Wszystkie tablice były w katastrofalnym stanie. Umieszczone na nich napisy przestały 
być czytelne. Można powiedzieć, że ratunek dla nich przyszedł w ostatniej chwili. Dzięki 
zabiegom konserwatorskim udało się odtworzyć kompletną treść inskrypcji. W przyszłym 
roku Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” planuje zakończyć prace związane z re-
montem fasady Kaplicy Betlejemskiej. Do odnowienia pozostały jeszcze pilastry, parapety 
i portal wejściowy. Na ich odnowienie potrzeba ok. 30 tys. złotych. Koszt dotychczas wyko-
nanych prac konserwatorskich w obrębie kompleksu kaplicowego to prawie 65 tys. zł.

Rafał Staszewski

betlejek odzyskuje blask
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W Gminie Klimontów obchody 98 rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczy-
stej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, 
którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz kli-
montowskiej parafii. W nabożeństwie uczestniczyły liczne 
poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanc-
kich, straży pożarnych. Po Mszy św. uczestnicy przemasze-
rowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. An-
toniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 
1939-1945, gdzie delegacje władz samorządowych, straży 
pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportowców, 
partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce.

Po występie przygotowanym przez uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie uczestnicy obchodów udali się na cmen-
tarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchow-
skich. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego modlitwę 
w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski po-
prowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy Ma-
rek Goździewski w słowach skierowanych do zebranych 
powiedział: „…Dzień 11 Listopada to symbol wiary i sym-
bol zwycięstwa, a także miłości do naszego kraju, którego 
dzieje to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. 
W przeszłości częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła 
groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wol-
ność. Państwo polskie zniknęło z map Europy na 123 lata 
– mocarstwa zaborcze bardzo silnie i krwawo tłumiły na-
sze zrywy powstańcze, skazywały na prześladowania i tu-
łaczkę. Jednak Polacy nigdy nie stracili ducha i wiary, że od-
zyskają niepodległość. Kiedy w 1918 roku historia stworzyła 
szansę na zwycięstwo, wtedy pod wodzą Marszałka Piłsud-
skiego umiejętnie ją wykorzystaliśmy. (…) Jako Wójt Gmi-
ny Klimontów zapewniam, że cały czas przykładam należy-
tą wagę do nowych inwestycji i działań gospodarczych, któ-
re są podstawą do lepszej przyszłości i stabilizacji mieszkań-
ców gminy. Nie zapominam również o tak ważnych elemen-
tach jak nasza lokalna historia, duma narodowa i warto-
ści ogólnoludzkie. Czując odpowiedzialność – także za przy-
szłe młode pokolenia – czynimy starania, by pamięć za tych 
którzy przelali krew za wolność i niepodległość Ojczyzny 
nie została zapomniana. Jednym z dowodów niech będzie 
fakt, iż w ostatnim czasie zakończono remont tego pomni-
ka i jego otoczenia, alejek, ogrodzenia. Na ten cel pozyska-
liśmy fundusze w kwocie 40 000 zł z Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz 9 510 zł ze środków Pani Wojewo-
dy Świętokrzyskiego. W kwietniu bieżącego roku gościliśmy 
delegację z Węgier rodzin których dziadowie walczyli i po-
legli w bitwach wyzwoleńczych 1915 r. na naszych ziemiach. 
Na pobliskich grobach Beradz II i Płaczkowice Las wko-
pali krzyże węgierskie – kopiafy jako dowód pamięci walk 
i ofiar przodków. Czynimy również starania o odtworzenie 
cmentarza żołnierzy przy drodze wojewódzkiej na wysoko-
ści miejscowości Przybysławice.

Szanowni Zebrani na tej Uroczystości! Kończąc pra-
gnę podziękować Wszystkim za obecność pod pomnikiem 
w dniu najważniejszego święta narodowego Polaków. Pra-
gnę podziękować księdzu proboszczowi, księżom za odpra-
wioną mszę świętą i wspólną modlitwę za Ojczyznę. Dzię-
kuję strażakom, pocztom sztandarowym, dyrektorom, kie-
rownikom i wszystkim przedstawicielom jednostek podle-
głych urzędowi, przedstawicielom stowarzyszeń i partii po-
litycznych. Dziękuję Pani Dyrektor Elżbiecie Czajkowskiej 
i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie za przygotowany program 
artystyczny, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za 
oprawę medialną. Dziękuję Wszystkim przybyłym Gościom 
i mieszkańcom za udział w dzisiejszej uroczystości, za to że 
jesteśmy razem i mamy możliwość wspólnie manifestować 
swój patriotyzm.”

Licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla zło-
żyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Legioni-
stów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konara-
mi. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legiono-
wych w wykonaniu zespołu Wiarus. Po zakończeniu części 
oficjalnej obchodów Święta Niepodległości wszyscy zebra-
ni mogli się poczęstować gorąca grochówką.

ObchOdy Święta 
Odzyskania 

niepOdległOŚci
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halleRczycy  - cz. Xii

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Alpy – fot. Szymon Nadgrodkiewicz

Rozdział XII
Wojskowy transport pod dowództwem sierżanta Le-

onarda Tarnawskiego – komendanta straży konwojowej 
i jego zastępcy kapitana Władysława Szablińskiego oraz 
dwunastu strzelców wyborowych – ochotników z Kanady, 
przejechał tunel w przełęczy Świętego Gotarda w Alpach 
i znalazł się na terytorium Włoch, gdzie romantyczni Ma-
karoniarze kradli bez opamiętania.

Podczas postoju na stacji kolejowej utalentowani włoscy 
złodzieje, niezauważeni przez eskortujących pociąg żołnie-
rzy, włamali się do jednego z towarowych wagonów, w któ-
rym wycięli dziurę w dachu i wyjęli kilka paczek wojskowej 
bielizny tj. koszul i kaleson, pakowanej po sto sztuk w pu-
dełku. Straty były niewielkie, lecz dowódca transportu, zo-
bowiązany był do napisania raportu w celu powiadomienia 
Sztabu Wojskowego we Francji.

Niebawem hallerczycy zostali zaatakowani przez duży 
gang bandycki, nieźle uzbrojony i celnie strzelający, ale żoł-
nierze Leonarda nie byli przecież grzecznymi harcerzami 
lecz frontowymi snajperami wyposażonymi w długie, ame-
rykańskie sztucery marki Winchester.

Dowódca odłożył swój ulubiony pistolet i wziął też do 
ręki długi sztucer, niewątpliwie tak samo uczynił jego za-
stępca kapitan Szabliński, doświadczony oficer frontowy, 
któremu nieraz śmierć zaglądała w jasno–błękitne oczy.

Podczas zaciętej walki pociąg jechał całym pędem, 
a żołnierze w niebieskich mundurach, strzelali do agre-
sywnych bandytów z okien wagonów. Dwóch żołnierzy zo-
stało lekko rannych, a kilku włoskich bandytów snajperzy 
wysłali do królestwa niebieskiego, do którego z wysokich, 
pięknych Alp mieli  przecież już nie daleko.

Po kilku dniach jazdy opuścili malownicze, włoskie 
Alpy spowite śniegiem i jesiennymi, srebrnymi mgłami. 
Pociąg wjechał na terytorium Austrii i zmierzał w kierun-
ku jej sławetnej stolicy.

Wreszcie ujrzeli piękny i dumny Wiedeń, który urze-
kał i zachwycał swymi cudownymi zabytkami architektury 
świeckiej i sakralnej, ale smutek zranił ich żołnierskie ser-
ca, gdy na stacji kolejowej zobaczyli liczną gromadę głod-
nych dzieci, które głośno krzyczały w języku niemieckim: 
Brot, Brot, Brot! Dowódca transportu nie miał chleba, ale 
podarował tym biednym, głodnym dzieciom duży karton 
wojskowych sucharów, którego zawartość znikła błyska-
wicznie w ustach małych Wiedeńczyków.

Nazajutrz pociąg miał kilkanaście godzin postoju, do-
wódca transportu rozstawił wartę do pilnowania wagonów 
z cennym towarem, kapitan Szabliński pozostał z żołnierza-
mi, natomiast komendant Tarnawski udał się do miasta. Jak 
zawsze zauroczony Wiedniem spacerował po mieście, podzi-
wiał katedrę św. Stefana wzniesioną w stylu gotyckim, może 
wstąpił do romantycznej kafejki z niezwykle uroczymi da-

mami, które czarowały oficerów wspaniałym uśmiechem. 
Niestety obowiązki służbowe wzywały komendanta Leonar-
da do powrotu na stację kolejowa, gdzie pozostawił swych 
żołnierzy i transport, za który odpowiadał przecież głową.

Niewątpliwie w głowie szumiało mu stare czerwone 
wino i młode  urocze dziewczęta, ponadto klimat wyjąt-
kowego miasta nad pięknym i modrym Dunajem. Leonard 
nie był wcale pewny, czy na swą stację zmierza we właści-
wym kierunku? Dlatego, gdy zobaczył idącego w jego kie-
runku austriackiego porucznika, oddal mu honor, przed-
stawił  się i poprosił go o wskazanie drogi na jego stację, 
której nazwę pamiętał. Nie miał tez najmniejszego proble-
mu porozumienia się z tym porucznikiem, ponieważ znał 
biegle język niemiecki.

Austriacki porucznik stacjonujący w Wiedniu, oka-
zał się bardzo uprzejmym człowiekiem, ponieważ zamiast 
wskazać Leonardowi kierunek drogi na stację, o którą py-
tał, osobiście pofatygował się i zaprowadził go na tę stację 
z jego bezcennym transportem dla polskiego wojska jadą-
cego z Paryża do Warszawy. Komendant straży konwojo-
wej – sierżant Leonard Tarnawski – chcąc okazać serdecz-
ną wdzięczność nadzwyczaj miłemu porucznikowi, zapro-
sił go do swego przedziału, otworzył butelkę francuskiego 
wina, konserwę mięsną, suchary, czekoladę i zaproponował 
polską gościnność znaną w całym świecie.

Wtedy sympatyczny porucznik rozpłakał się i oznajmił 
stanowczo Leonardowi, że niczego nie będzie jadł, ani pił! 
Wtedy zdziwiony gospodarz zapytał go dlaczego? Porucz-
nik  odpowiedział , iż kieruje się wyrzutami sumienia, które 
nie pozwalają  mu poddać się gościnności, Ponadto porucz-

nik dodał: „Ty masz wszystko! Wyborne konserwy mięsne, 
wino, papierosy, a nawet francuską czekoladę, natomiast 
moi koledzy – oficerowie – cierpią głód w koszarach i pra-
gną papierosa, a nawet niedopałki z ziemi zbieramy.

Leonard, który sam był namiętnym palaczem papie-
rosów, wiedział co znaczy głód nikotynowy spowodowa-
ny brakiem upragnionego papierosa na wojnie. W tym cza-
sie był żołnierzem Błękitnej Armii, ale wcześniej przez dwa 
lata służył w armii austriackiej, ponadto w Wiedniu zdał 
maturę, dzięki czemu został awansowany do stopnia star-
szego sierżanta – podchorążego.

Leonarda ogarnęło współczucie, znalazł wojskowy ple-
cak, do którego włożył kilka mięsnych konserw, suchary, 
papierosy, czekoladę i kilka butelek wina i zwrócił do po-
rucznika tymi słowami: „Panie poruczniku, to jest prezent 
dla twoich kolegów w koszarach. Ja mam wszystko, ponie-
waż jestem dowódcą wojskowego transportu, na który cze-
kają moi głodni koledzy w Polsce. Natomiast ta żywność, 
papierosy i wino, którymi serdecznie obdarowałem twoich 
kolegów, to są moje racje żywnościowe, których po prostu 
nie spożyłem i nie wypiłem, więc daję Ci to ze szczerego 
serca, ale teraz chciałbym się z Tobą napić wina, coś prze-
kąsić i zapalić papierosa. Wtedy porucznik uśmiechnął się, 
twarz mu się rozpogodziła i skorzystał z gościnności miłe-
go gospodarza, którym był Leonard. Przy butelce czerwo-
nego wina i w dymie francuskich papierosów opowiadali 
swe dramatyczne, wojenne przeżycia i snuli romantyczne 
wspomnienia pomimo młodego wieku.

sPotkanie z PodróżnikieM

Niecodzienne spotkanie odbyło się 9 grudnia w Szkole Podstawowej w Ossolinie. Jego 
gościem był doktor Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tomasz Wites jest pracownikiem naukowym Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych, a także członkiem m.in. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Pol-
skiej Akademii Nauk, Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych i sekretarzem Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. To również podróżnik, który od-
wiedził już wszystkie kontynenty, poza Antarktydą. Prowadził badania m.in. w Meksyku, 
Gwatemali, Belize, Panamie, Kostaryce, Brazylii, Ekwadorze, Argentynie, Algierii, Maro-
ku, Ugandzie, Kenii, Tanzanii, Izraelu, Jordanii, Indiach, Indonezji, Malezji, Wietnamie, 

Nowej Zelandii, Brunei Darussalam, Japonii, Chinach, na Wyspach Galapagos, a przede 
wszystkim na dalekim wschodzie Rosji i na Kołymie, które to regiony leżą w sferze jego 
najściślejszych zainteresowań naukowych. 

W Ossolinie dr Wites zaprezentował otwarty wykład pt. „Chiny – dlaczego fascynu-
ją i przerażają”. Prelekcja była bardzo bogato ilustrowana zdjęciami. Nasz gość odwiedził 
Chiny dwukrotnie. Przemierzył niemal wszystkie zakątki tego kraju, łącznie z Tybetem. 
Uczestnicy wykładu mieli okazję m.in. spróbować tradycyjnych chińskich słodyczy, zada-
wać gościowi pytania, a także wziąć udział w przygotowanym przez niego konkursie. 

Iwona Staszewska
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Chłopcy z klasy II i III PSP w Klimontowie wzięli udział 28 października br. w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej w Niedźwicach. W turnieju uczestniczyły drużyny ze szkół w Ob-
razowie, Koprzywnicy, Klimontowie, Goźlic, Złotej, Skotnik oraz  Niedźwic. Nasza szko-
ła wystąpiła w składzie: Jakub Kończak, Igor Adamczyk, Kacper Nowak, Jan Nowak, Da-
mian Mroczek, Ignacy Pawłowski i Maciej Wójcik. Opiekunem grupy był Paweł Saniawa.

W środę 26 października 2016 r. został rozegrany II Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char Rektora Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie. Miejscem rozgrywek była sala 
sportowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Turniej był skierowany do 
dzieci i  młodzieży wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Klimontów.

Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podomini-
kańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” i życzliwych osób, bez których trudno byłoby 
zrealizować omawiane wydarzenie sportowe.

Proboszcz Parafii Klimontów ks. Henryk Henzel  o godz. 9:00 rozpoczął spotkanie 
swym wystąpieniem, a po powitaniu wszystkich ogłosił otwarcie imprezy sportowej. Roz-
poczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało także o kolejności rozgry-
wek w poszczególnych kategoriach.

W turnieju udział wzięło 77 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Kli-
montów, a sędziami przy poszczególnych stołach była młodzież z ZSP w Klimontowie. 
Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji 4 stołów do tenisa stołowego. W każdej z grup za-
wodników do końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju a emocje udzie-
lały się nawet doświadczonym graczom.

Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicz-
nym, do którego niewątpliwie przyczyniło się bardzo dobre przygotowanie uczestników. 
Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników – co bar-
dzo cieszyło organizatorów – oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

Zawody rozegrano systemem turniejowym według przepisów PZTS. Ustalono także, że 
ostatecznymi decyzjami będą decyzje sędziego głównego obecnego przy każdym ze stołów.

W hali Ośrodka Spory i Rekreacji w Staszowie odbył się 12 listopada br. IV otwar-
ty Turniej Tenisa Stołowego w 3 kategoriach, tj. kat. chłopców i dziewcząt szkół podsta-
wowych, kat. chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz kat. open od 17 roku życia 
wzwyż. Uczestnikami turnieju byli zawodnicy, którzy zapisali się w dniu zawodów do swo-
ich kategorii wiekowych oraz rozlosowali miejsca kolejnych gier, zaś zawody rozegrane zo-
stały w systemie gier „pucharowym” do dwóch wygranych setów zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. Do turnieju zgłosiło się 54 zawodników i zawodniczek z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego, dwóch zawodników reprezentujących klub sportowy Jeziorko Tar-
nobrzeg oraz czterech zawodników z Ukrainy. Naszą gminę reprezentowała Szkoła Podsta-
wowa Nawodzice, oraz dwoje uczniów z Gimnazjum w Klimontowie, pochodzących z Na-
wodzic i trenujących pod okiem Szczepana Ewiaka.

Nasza młodzież, jako jedyna w całym turnieju wywalczyła aż 8 miejsc na podium i to aż 
w dwóch kategoriach tj. dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych (6 miejsc na podium) 
a byli to wśród dziewcząt: Marta Dąbrowska (I miejsce), Marta Bieniek (II miejsce), Nata-
lia Orłowska (III miejsce), Gabriela Sajda (IV miejsce), a wśród chłopców: Bartosz Walic-
ki (I miejsce), Jakub Rębacz (II miejsce), Wiktor Orłowski (III miejsce), Piotr Olechowski 
(IV miejsce), Daniel Kozieł (V miejsce). Również w kategorii szkół gimnazjalnych, ucznio-
wie Gimnazjum w Klimontowie a pochodzący z Nawodzic nie mieli sobie równych dekla-
sując konkurencję i zajmując najwyższe I miejsca i to zarówno w kat. dziewcząt – Klaudia 
Grębowiec (I miejsce) oraz w kat. chłopców – Bartłomiej Lasota (I miejsce).

Radość ze wspaniałego występu była tym większa, iż organizatorzy turnieju w Staszowie 
nie spotkali się z tak dobrze przygotowanymi dziećmi i młodzieżą i to z jednej miejscowości, 
czego odzwierciedleniem było zdobycie przez nich aż 8 medali w dwóch kategoriach wieko-
wych. O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów i wysokim poziomie gry świadczy fakt, iż 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach rok rocznie dostają kwalifikacje najpierw 
do półfinału a potem do finału województwa świętokrzyskiego w drużynowym tenisie sto-
łowym. Warto wspomnieć, że 26 października Szkoła Podstawowa, z Nawodzic brała udział 
w II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Rektora Klasztoru w Klimontowie, w którym to 
zdobyła aż 9 najwyższych miejsc, a w turnieju brało udział około 70 uczniów.

Za wygraną w staszowskim turnieju dzieci otrzymały puchary oraz wartościowe nagro-
dy rzeczowe, w tym miejscu trener zwycięskich Nawodzic Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach składają podziękowania Jerzemu Sajdzie oraz Rober-
towi Szczecinie za udostępnienie pojazdów i dowóz dzieci na miejsce zawodów. Należy rów-
nież nadmienić, iż trener dzieci i młodzieży z Nawodzic Szczepan Ewiak, również brał udział 
w staszowskim turnieju tenisa stołowego w kategorii open mężczyzn, w którym zakwalifiko-
wał się do finału i pokonując zawodnika z Ukrainy zajął ostatecznie wysokie III miejsce.

Trener zwycięskiej drużyny, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nawodzicach Szcze-
pan Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym sportowcom i dziękuje im za ich trud i wy-
siłek poświęcony na treningi przygotowujące ich do zawodów sportowych. Gratulujemy 
zwycięzcom z Nawodzic oraz ich trenerowi i życzymy wysokiego miejsca w dalszych tur-
niejach sportowych..

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach pod adresem: www.pspnawodzice.edupage.org

ii turniej tenisa stołowego

Kategoria kl. III – dziewczęta:
1. Kornelia Dudek– PSP Klimontów
2. Wiktoria Kołacz– SP Nawodzice
3. Aleksandra Zimnicka– PSP Klimontów
Kategoria kl. III – chłopcy:
1. Kacper Moskal– SP Goźlice
2. Marcin Wiatrowski– SP Goźlice
3. Kacper Nowakowski - SP Ossolin
Kategoria kl. IV – dziewczęta:
1. Anna Malczyk – SP Nawodzice
2. Julia Dąbrowska – SP Nawodzice
3. Maja Jabłońska – SP Ossolin

Kategoria kl. IV – chłopcy:
1. Jakub Kucharczyk – SP Nawodzice
2. Kacper Szemraj – SP Goźlice
3. Filip Kusal – SP Ossolin
Kategoria kl. V–VI dziewczęta:
1. Marta Dąbrowska – SP Nawodzice
2. Marta Bieniek – SP Nawodzice
3. Natalia Orłowska – SP Nawodzice
Kategoria kl. V–VI chłopcy:
1. Jakub Rębacz – SP Nawodzice
2. Bartłomiej Walicki – SP Nawodzice
3. Piotr Olechowski – SP Nawodzice

Klasyfikacja końcowa: 
Puchar Rektora Klasztoru zdobyła Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, której nauczycie-
lem jest Szczepan Ewiak. Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymali statuetki, wszyscy 
pozostali medale. Dyplom dla każdej szkoły za udział w Turnieju. Organizatorzy przygo-
towali poczęstunek dla zawodników, zaproszonych gości, opiekunów, nauczycieli. W im-
prezie wzięło udział ponad 90 osób.

Założonymi celami realizacji zadania publicznego były: 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym,
- popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci,
- propagowanie wzorów kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych,
- krzewienie czynnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, 
- promocja działań Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapra-
szamy do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Dobro” i wyrażamy na-
dzieję na jeszcze większe zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

triuMf nawodzic

turniej halowy Piłki nożnej
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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
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:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

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.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

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 PSP w Klimontowie został zorganizowany 8 listopada br.wy-
jazd uczniów na krytą pływalnię „Rawszczyzna” do Ostrowca Świę-
tokrzyskiego. Uczniowie dzięki wyjazdowi mogli podnosić swoją 
sprawność fizyczną, uczyli się pływać oraz aktywnie spędzili czas 
poprzez różne gry i zabawy w wodzie. Organizatorami i opiekuna-
mi wyjazdu uczniów byli Alicja Szemraj oraz Paweł Saniawa.

wyjazd na basen

Z okazji Narodowego Dnia Sportu 11 października 2016 r. na Orliku w Klimontowie odbył się Turniej Piłki Nożnej klas II–VI. 
W turnieju udział wzięli uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz Szkoły Podsta-
wowej w Nawodzicach. Pomimo pochmurnej pogody w turnieju nie zabrakło sportowej rywalizacji pomiędzy drużynami. W katego-
rii wiekowej starszych klas I miejsce zajęła drużyna ze SP w Nawodzicach, natomiast w kategorii klas młodszych I miejsce zajęła dru-
żyna ze PSP w Klimontowie.

narodowy dzień sPortu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossoliń-
skiego w Klimontowie uczestniczyli 20 października br. w finałach 
Powiatu Sandomierskiego Turnieju „Z podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku”, który odbył się w hali w Gimnazjum w Klimonto-
wie. Z naszej szkoły w turnieju wzięło udział cztery zespoły – grupa 
chłopców z klas 0-V w kategoriach: U–8, U–10, U–12. W turnieju 
uczestniczyło wiele drużyn z naszego powiatu m.in: SP w Wilczy-
cach, SP w Głazowie, SP w Koprzywnicy, SP nr 1 w Sandomierzu, 
AMO Sandomierz. Zmagania dzieci były częścią wielkiego święta 
futbolu, w którym uczestniczyli nauczyciele wychowania fizyczne-
go, trenerzy oraz kibice piłki nożnej  dopingujący reprezentantów 
swoich  szkół.                  Paweł Saniawa

z Podwórka 
na stadion 

o Puchar tyMbarku
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W niecodziennym przedsięwzięciu uczestniczyły dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie. Grupa uczniów pla-
cówki nagrała świąteczną piosenkę wspólnie z Cezarym 
Makiewiczem, jednym z najpopularniejszych wykonaw-
ców muzyki country.

Piosenka nosi tytuł „Święta noc” i napisana została spe-
cjalnie z myślą o pasterce, która każdego roku odbywa się 
w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie, gro-
madząc tłumy wiernych, nawet spoza regionu świętokrzy-
skiego. Uroczystość połączona jest z widowiskową insceni-
zacją bożonarodzeniową, a na jej zakończenie w niebo wy-
strzeliwane są fajerwerki, dla oznajmienia wszem dokoła, 
że przyszedł na świat Zbawiciel. 

W tym roku tłem muzycznym pokazu fajerwerków 
będzie właśnie piosenka „Święta noc”. Utwór wykorzy-
stany zostanie także do radiowej promocji ossolińskiej 
pasterki.

– Pomysł na przygotowanie takiego nagrania narodził 
się wczesną jesienią, wraz z rozpoczęciem pierwszych przy-
gotowań do tegorocznej uroczystości – opowiada Rafał Sta-
szewski, prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Osso-
lin” i jednocześnie autor tekstu piosenki „Święta noc”. – 
Tym razem pasterka ma mieć szczególnie podniosły charak-
ter, ponieważ w jej trakcie odbędzie się poświęcenie i umiesz-
czenie w murze Kaplicy Betlejemskiej urny z ziemią przywie-
zioną z miejsc związanych z działalnością Chrystusa. Zie-
mia przybędzie do Ossolina tydzień przed świętami, a prze-
każą ją nam pielgrzymi z Gorzyc, którzy w tej chwili przeby-
wają nad Jordanem.

Nagrali pioseNkę z gwiazdą couNtry
Muzykę do utworu „Święta noc” skomponował Cezary 

Makiewicz, który również wykonuję tę piosenkę. To jeden 
z najwybitniejszych artystów country w Polsce. Jego prze-
bój „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa” od 20 lat cie-
szy się niesłabnącą popularnością.

– Z Cezarym znamy się od wielu lat. Kilkakrotnie gościł 
w Ossolinie, a w 2013 roku koncertował na naszym Pikniku 
Rycerskim – dodaje Rafał Staszewski. – Przygotowanie świą-
tecznej piosenki było sporym wyzwaniem logistycznym. Po-
czątkowo chcieliśmy zabrać dzieci biorące udział w nagra-
niu do Olsztyna, by tam, razem z autorem kompozycji sfi-
nalizować całe przedsięwzięcie. Ze względu jednak na fakt, 
że to dość duża odległość, a grupa śpiewających dzieciaków 
była liczna, zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie. Dzię-
ki pomocy Adama Kowalskiego z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Klimontowie, udało się zarejestrować partie wokalne 
wykonywane przez uczniów tu na miejscu, a później zostały 
one odpowiednio wplecione w nagranie.

Piosenkę „Święta noc” wspólnie z Cezarym Makiewi-
czem zaśpiewali: Anna Bochnacka, Jagoda Gruszecka, 
Maja Jabłońska, Filip Kusal, Bartosz Mazur, Adam Nowa-
kowski, Julia Pacholczak, Filip Pacholczak, Karolina Paw-
lik, Apolonia Staszewska i Nikola Wróblewska.
Na zdjęciach: 
Po prawej – Cezary Makiewicz nagrał świąteczną piosenkę 
wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Ossolinie.
Poniżej – Tak wyglądały nagrania utworu, który usłyszeć 
będzie można m.in. podczas tegorocznej pasterki w Kapli-
cy Betlejemskiej.


