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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 

przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok 2018 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą

Wójt i Rada Gminy
oraz Pracownicy UG

PASTERKA 
w OSSOLINIE

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

Na tą Niezwykłą Pasterkę 
zapraszamy 

24 grudnia 2017 r. 
o godz. 23:00

Szczegóły na ostatniej stronie

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  – szampańska 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 
2018
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informuje

W dniu 22.11.2017 r. po raz kolejny gościliśmy w Gminie Klimontów Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adama Jarubsa. Okazją było uroczyste otwarcie przebudo-
wanej drogi powiatowej. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0796 T Goź-
lice-Przybysławice w miejscowościach Ossolin, Dziewków od km 3,547 do 5,347” tj. 1 800 
km została wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt zadania wyniósł 525 421,56 zł w tym: dota-
cja 334 190,00 zł; dofinansowanie: Gmina Klimontów – 95 570,26 zł, Powiat Sandomierz – 
95 570,28 zł.

W otwarciu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Członek Zarzą-
du Powiatu Marcin Piwnik, Sekretarz Powiatu Paweł Niedźwiedź, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Sandomierskiego Zdzisław Nasternak, Radni Powiatu Sandomierskie-
go: Leszek Galata i Zygmunt Kwasek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomie-
rzu z siedzibą w Samborcu Piotr Martyniak, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
DROKAM Tomasz Wojtas – wykonawca inwestycji, radni Gminy Klimontów: Mieczysła-
wa Krasowska i Marek Bargiel, sołtys miejscowości Ossolin Leszek Zając wraz z Radą So-
łecką i mieszkańcami. 

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski podziękował Marszałkowi za przekazane 
środki, Zarządowi powiatu za dobrze zrealizowaną wspólnie inwestycję, Radnej Mieczysła-
wie Krasowskiej, która wraz z mieszkańcami Ossolina swoją obecnością dała wyraz zado-
wolenia z nowej drogi, Rafałowi Staszewskiemu, Dyrektor Szkoły w Ossolinie Iwonie Sta-
szewskiej oraz wszystkim paniom za organizację spotkania i przygotowany przepyszny po-
częstunek dla całej delegacji.

Wójt Gminy Klimontów pragnie poinformować, że w grudniu pozytywnie rozliczono 
operacje pn.:

„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów 

cz. I etap II:
• Goźlice nr ewid. dz. 305, 306 dł. 375mb
• Ułanowice-Witowice nr ewid. dz. 520, 521 dł. 709,55mb

„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów  

cz. II etap II: 
• Węgrce Szlacheckie – nr ewid. dz. 240 dł. 236,68
• Beradz nr ewid. dz. 519, 449, dł. 100 mb
• Beradz nr ewid. dz. 530, dł. 100 mb
• Beradz nr ewid. dz. 584, dł. 60 mb
• Nowa Wieś nr ewid. dz. 189, dł. 140 mb
• Nawodzice nr ewid. dz. 1518, dł. 100 mb

„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów 

cz. III etap II:
• Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 dł. 90 mb
• Konary nr ewid. dz. 228/1, 255 dł. 150mb
• Beradz nr ewid. dz. 113 dł. 65mb
• Nawodzice nr ewid. dz. 228 dł. 40mb
• Nawodzice nr ewid. dz. 529 dł. 80mb
• Nawodzice nr ewid. dz. 216 dł. 100mb
• Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 dł. 160mb

Koszt ogólny operacji 664 793,92 zł. , kwota dofinansowania 419 058,00 zł. 

W dniu 17.11.2017 r. Gmina Klimontów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 
konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IŻ.00-26-105/17 Oś Priorytetowa 3 Efektywna 
i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej 
dla gospodarstw domowych z terenu gminy Klimontów”

Wartość wniosku ogółem 6 mln 145 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowane 4 mln 996 tys. 
zł, wkład UE 2 mln 997 tys. zł. 

Projekt zakłada instalacje OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych na te-
renie gminy Klimontów, przyczyni się do zmniejszenia zużycia prądu jak i konwencjonal-
nych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych 
i zanieczyszczeń powietrza.  Projekt zakłada:

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 243 szt.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 107 szt. 
Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika 683 864,63 CO2/

rok). Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych in-
stalacji wykorzystujących OZE 347,46 [MWh/rok]. Produkcja energii cieplnej z nowo wybu-
dowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 456,36[MWh/rok].

Otwarcie 
przebudOwanej 

drOgi 
pOwiatOwej 
w OssOlinie

gminne inwestycje 
2017

Odbudowana droga powiatowa w m. Ułanowice

Wójt Gminy Klimontów pragnie poinformować, że zakończono realizację projek-
tu pn. „Zakup drewnianej altany”, w ramach  konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 
na 2017 rok” – zakupiono drewnianą altanę do sołectwa Pęchów, którą posadowiono na 
działce gminnej przy boisku. Koszt wykonania projektu 9 200,00 zł., kwota dofinanso-
wania 5 045,00 zł. 
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Wójt Gminy Klimontów realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Klimontów” ogłasza nabór 
wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017 roku.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 pokój nr 7.
W związku z faktem, iż Gmina Klimontów zamierza ubiegać się o pozyskanie środków 

z WFOŚiGW w Kielcach na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze 
określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów 
realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości 
pozyskanego przez Gminę na 2018 rok dofinansowania. O pomoc mogą ubiegać się 
osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Klimontów. 
W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z odbiorem, transportem 
i przekazaniem do utylizacji eternitu.

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę 
Klimontów w trybie zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy 
Klimontów można uzyskać pod nr tel. 15 866 11 00  w. 18.

OgłOszenie O nabOrze wniOsków na usunięcie 
wyrObów zawierających azbest w 2018 rOku

Nabór wNiosków 
o usuNięcie wyrobów 

zawierających azbest

Gmina Klimontów
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza na kompleksowe, wysokiej jakości środowiskowe usługi 

społeczne świadczone w ramach projektu 

„Klimontowska świetlica środowiskowa”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - 
Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie 

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Klimontowie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

Do udziału w świetlicy zapraszamy rodziny z terenu Gminy 
Klimontów tj. dorosłych, dzieci i młodzież znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W ramach projektu utworzony został Punkt Świadczenia Usług 
Społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywają się porady 

psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.

Dla dzieci prowadzone są zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, 
zajęcia muzyczne, zajęcia językowe (angielski)  

oraz zajęcia komputerowe.

Usługi prowadzone są przez wykwalifikowane osoby 
z doświadczeniem. Odbywają się one w świetlicy środowiskowej 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. 

Zapisy do projektu prowadzone są w Biurze Projektu – Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-640 

Klimontów u p. Kierownik tel.15 866 17 74.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularz i Szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie 
dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie.

Za nami już prawie 2 lata wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR) realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej 
w ramach PROW na lata 2014-2020. W latach 2016-2017 ogłosiliśmy 4 konkursy na nabór 
wniosków, na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Złożonych zostało ponad 80 wniosków, z któ-
rych do realizacji wybraliśmy 44 projekty. Umowy na realizację tych przedsięwzięć zostały 
podpisane z Beneficjentami w czerwcu tego roku. 

15 osób otrzymało dotację w wysokości 80 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. W ramach środków pozyskanych za pośrednictwem  LGD Ziemi Sandomierskiej 
powstały między innymi gabinety rehabilitacyjne, warsztat samochodowy, obiekty nocle-
gowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi stolarskie, sklep i serwis rowerowy, suszarnia owo-
ców, gabinet kosmetyczny, mobilna myjnia parowa, tartak oraz usługi związane ze zdro-
wym trybem życia. Łączna kwota środków przeznaczona na przedsięwzięcie „Podejmowa-
nie działalności gospodarczej” wyniosła 1 200 000,00 zł.

11 firm otrzymało, za pośrednictwem LGD Ziemi Sandomierskiej, dofinansowanie na 
rozwój swojej działalności i utworzenie nowych miejsc pracy. Przyczyniliśmy się do rozwo-
ju firm działających między innymi w branży samochodowej, winiarskiej, kosmetycznej, 
noclegowej i gastronomicznej, rekreacyjnej i handlowej.Łączna kwota środków wykorzy-
stanych na przedsięwzięcie „Rozwój działalności gospodarczej” wyniosła 1 525 658,00 zł.

18 organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, klubu sportowe, OSP) z terenu działa-
nia LGD Ziemi Sandomierskiej otrzymało wsparcie finansowe na utworzenie lub rozwój in-
frastruktury, która będzie służyła społeczności lokalnej oraz aktywizacji i integracji miesz-
kańców. Wśród projektów znalazły się miedzy innymi budowa nowych i przebudowa ist-
niejących świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów i stworzenie przestrzeni rekreacyj-
no-turystycznej i miejsc integracji mieszkańców poprzez budowę altan, placów zabaw i si-

łowni zewnętrznych. Z myślą o niepełnosprawnych utworzony został w Krzcinie ogólno-
dostępny ogród sensoryczny. Łączna kwota środków jakie, za pośrednictwem LGD Ziemi 
Sandomierskiej, zostały przekazane na ten cel to 2 528 991,00 zł. 

Wszystkim naszym Beneficjentom gratulujmy i życzymy szybkich realizacji, prawidło-
wego rozliczenia projektów i kolejnych pomysłów na rozwój swoich firm, organizacji i swo-
ich „małych ojczyzn”.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskie wspiera przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe i współpracuje z samorządami na obszarze 9 gmin: Dwikozy, Klimontów, Ko-
przywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost. W ramach reali-
zacji LSR pozostało jeszcze około 2 mln zł, na przedsięwzięcia związane z aktywizacją i in-
tegracją mieszkańców. Już wkrótce kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę 
www.lgd-sandomierz.eu. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:  Biuro LGD Ziemi Sandomierskiej w Łoniowie (budy-
nek Urzędu Gminy), tel./fax 15 832 09 44, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS 
w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
przyniosą radość i spokój,

 niech napełnią serca ciepłem i miłością, 
a Nowy Rok niech będzie obfity w pomyślność, 
siłę i energię do tworzenia nowych pomysłów 

i realizacji planów. 

Zarząd, Rada i Pracownicy 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej
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PRZeBudoWA dRoGI W NoWeJ WSI 
W dniu 10.11.2017 r. odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do grun-

tów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr. dz. 463. dł. 370 mb” zrealizowane w ramach 
dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków na ochronę grun-
tów rolnych i leśnych. Łączna wartość wykonanych robót (brutto): 71 852,91 zł w tym: 
środki z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 21 000,00 zł i środki własne Gminy 
– 50 852,91 zł.

dRoGA W KoNARAch WyReMoNToWANA
W dniu 06.10.2017 r. odebrano zadanie p.n.: „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 230, 

233 Konary – Konary-Kolonia Rytówka od km 0+032 do km 0+779” długości 747 mb. zreali-
zowane w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych z budżetu państwa.

Łączna wartość wykonanych robót (brutto): 159 181,68 zł, w tym: środki z budżetu Pań-
stwa – 127 345,00 zł i środki własne Gminy – 31 836,68 zł.

odBudoWA dRoGI W ułANoWIcAch
W dniu 11.10.2017 r. odebrano inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową 

drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od 1+050 do km 1+170” zrealizowaną 
w porozumieniu z Powiatem Sandomierskim w ramach dotacji z rezerwy celowej przezna-
czonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa.

Koszt zadania wyniósł 905 156,09 zł w tym dotacja: 717 656,00 zł, dofinansowanie Za-
rządu Dróg Powiatowych – 93 750,05 zł, środki własne Gminy Klimontów – 93 750,04 zł.

BudoWA SIecI WodocIąGoWeJ
Trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś – 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związa-
nych z utworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktu-
ry, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ogólna wartość projek-
tu – 3 645 889,87 zł. Wydatki kwalifikowane – 2 964 138,10 zł. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania – 1 886 081,00 zł.

gminne inwestycje 2017

Remont drogi w m. Konary

Nawodzice – budowa zbiorników wody czystej

Przebudowa drogi w m. Nowa Wieś

Odbudowa drogi powiatowej w m. Ułanowice

Rybnica – budowa zbiorników wody czystej

Plac budowy w Rybnicy
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zespół szkół pOnadgimnazjalnych 
zakwalifikOwał się dO prOgramu

Uczniowie Technikum Handlowego 
i Mechanicznego w marcu i w czerwcu wy-
jadą na dwutygodniowe praktyki zagranicz-
ne do Niemiec.

o programie Erasmus+
Erasmus+ stanowi program UE na rzecz 

kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na 
lata 2014–2020. Kształcenie, szkolenie, mło-
dzież i sport to dziedziny, które mogą zna-
cząco przyczynić się do sprostania zmianom 
społeczno-ekonomicznym, głównym wy-
zwaniom, przed jakimi będzie stawać Euro-
pa do końca dziesięciolecia, oraz które mogą 
przyczynić się do realizacji strategii „Euro-
pa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej 
i włączenia społecznego

Nasz partner w projekcie to firma Vita-
lis Betreuungsgeselischaft für Modellprojek-
te GmbH – do której młodzież naszej szko-
ły wyjedzie na zagraniczne praktyki – która 
została założona w 1997 r. i pełni rolę orga-
nizacji przyjmującej w ramach mobilnościo-
wych programów unijnych. Siedziba firmy 
znajduje się w miejscowości Schkeuditz, od-
dalonej o 16 km od saksońskiego Lipska. 

Vitalis GmbH specjalizuje się w orga-
nizacji stażów dla uczniów szkół technicz-
nych i zawodowych oraz wyjazdów szkole-
niowych kadry kształcącej z działu kształ-
cenia zawodowego lub ogólnego. Współpra-
ca z ponad 200 małymi i średnimi przedsię-
biorstwami w rejonie Lipska i Halle pozwo-
liła na przeprowadzenie w przeciągu minio-
nych 19 lat wielu udanych praktyk, jak i pro-
gramów bazujących na wymianie doświad-

czeń pomiędzy pracownikami instytucji zaj-
mujących się edukacją ustawiczną. W firmie 
zatrudnionych jest 20 pracowników, którzy 
w okresie realizacji stażu przejmują pełną 
odpowiedzialność za merytoryczną i tech-
niczną realizację założeń projektowych. Pro-
gramy pobytu, zorganizowane zarówno dla 
uczniów szkół zawodowych i technicznych, 
nauczycieli, czy innych pracowników zain-
teresowanych projektami, udokumentowane 
zostały przez współpracujące z firmą szkoły, 
co pozwala nowym partnerom na wcześniej-
szą weryfikację całego przedsięwzięcia.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
chcąc zapewnić odpowiednią jakość kształ-
cenia zawodowego uwzględnia również 
kontekst zewnętrzny, ukierunkowany na 
współpracę z partnerami krajowymi i za-
granicznymi. Stąd udział w programie 
Erasmus+ i wyjazd młodzieży z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimonto-
wie na praktyki zawodowe do niemieckiego 
Schkeuditz. Mamy nadzieję że będą to sku-
teczne działania zmierzające do wykreowa-
nia nowoczesnej szkoły zawodowej, która 
byłaby szkołą pozytywnego wyboru w myśl 
zasady : „kropla drąży skałę”.

Każdy uczeń, który weźmie udział 
w projekcie i ukończy praktyki w Niem-
czech otrzyma dokumenty potwierdzają-
ce zdobycie nowych kwalifikacji i umie-
jętności  potwierdzonych Europass Mobil-
ność, certyfikatem projektu i listem refe-
rencyjnym. Nabycie umiejętności języko-
wych potwierdzone zostanie Paszportem 
Językowym.

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można 
przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w oko-
licy, w miejscu zamieszkania. Naniesione zagrożenia ukierun-
kują działania Policji. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba 
podawać swoich danych. 

Jak dodać zgłoszenie?
W dowolnej wyszukiwarce internetowej należy wpisać  Kra-

jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i kliknąć w link, któ-
ry przeniesie nas  do geoportalu. Następnie należy znaleźć na 
mapie lokalizację (za pomocą czerwonego plusa w lewym dol-
nym rogu) wybrać rodzaj występującego zagrożenia i  umie-
ścić je w odpowiednim miejscu. Do wyboru mamy m.in. spo-
żywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe 
parkowanie, nielegalne wyścigi samochodowe, grupowanie się 
małoletnich, akty wandalizmu, niszczenie zieleni, kłusownic-
two i wiele innych. 

Jeżeli nie jest to zgłoszenie alarmowe, należy przycisnąć 
przycisk „ZGŁOŚ” , w innym przypadku należy korzystać z nu-
merów alarmowych 997 lub 112. 

Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. 
W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Zgło-
szenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Z na-
rzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione 
na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jed-
nego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. 

Mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji 
Policji bądź zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wy-
kroczenia. W tego typu przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 997 lub 112. 
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gminne inwestycje 2017

Remont drogi w m. Grabina

Remont drogi w m. Pęchów

Remont mostu w m. Ułanowice

Remont drogi w m. Płaczkowice

Przebudowa drogi gminnej w m. Kępie

Wójt Gminy Klimontów pragnie poinformować, że w ostatnim okresie zakończono  
następujące inwestycje:
• „Remont ul. Studziennej oraz ul. Tylnej w Klimontowie w ramach programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019”.
 Wartość zadania – 105 589,60 zł, dotacja z budżetu państwa – 52 765,00 zł.
• „Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 27, 66 Grabina II od km 0+000 do km 0+348”.
 Wartość zadania – 167 010,14zł, dotacja z budżetu państwa – 87 888,00 zł.
• „Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720”. 

Wartość zadania – 217.242,80 zł, dotacja z budżetu państwa – 170 730,52 zł.
Inwestycje w trakcie realizacji:

• „Remont drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś nr ewid. dz. 45 od km 0+775 do km 
1+031”.

 Wartość zadania – 168 447,52 zł, dotacja z budżetu państwa – 134 758,00 zł.
• „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 

do km 0+025”.
 Wartość zadania – 262 275,23 zł, dotacja z budżetu państwa – 126 655,00 zł.
• Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276.
 Wartość zadania – 520 812,76 zł, dotacja z budżetu państwa – 408 323,00 zł.
• Przebudowa drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 1+315 

do km 1+620.
 Wartość zadania – 232 728,40 zł, dotacja z budżetu państwa – 148 722,00 zł.

Remont drogi Olbierzowice–Nowa Wieś

Remont drogi w m. Kępie
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Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfro-
wych u 4370 osób stanowiących ok. 1,2 % populacji gmin 
objętych projektem. Projekt zakłada przeprowadzenie dzia-
łań informacyjno – promocyjnych, rekrutację, w tym ocenę 
umiejętności i identyfikację indywidualnych potrzeb szko-
leniowych, realizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfro-
wych, utworzenie 41 PIAP oraz stworzenie ponadregional-
nej sieci współpracy 70 Liderów Cyfrowych.

Plan działań edukacyjnych oparty został na przepro-
wadzonych diagnozach lokalnych 41 gmin województw 
świętokrzyskiego i śląskiego. Trwałość osiąganych rezul-
tatów zostanie zapewniona poprzez sieć współpracy 70 lo-
kalnych Liderów Cyfrowych wspieranych przez największą 
organizację skautową w Polsce. Realizacja projektu pozwo-
li na zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród 4370 osób, 
z których min., 5% stanowić będą osoby niepełnosprawne. 
Dzięki zastosowaniu kompetencyjnego modelu szkolenia 
ćwiczone umiejętności będą wykorzystywane w codzien-
nych czynnościach takich jak załatwianie spraw urzędo-
wych. Dzięki współpracy z jednostkami samorządu teryto-
rialnego na poziomie gminy i województwa wzrośnie liczba 
spraw załatwianych drogą elektroniczną, poprawi się tak-
że komunikacja na linii klient – urząd. Wzmocnienie kom-
petencji cyfrowych, zwłaszcza wśród grup wiekowych 44+ 
pozwoli na podniesienie efektywności oraz skrócenie cza-
su załatwiania podstawowych spraw, takich jak prowadze-
nie konta w banku,założenie profili na platformie ePUAP, 
korzystanie z komunikatorów i mediów społecznościowy-
ch,robienie bezpiecznych zakupów na odległość, czy two-
rzenia własnych treści w postaci bloga, strony WWW, pro-
stego sklepu internetowego. Dopełnieniem realizacji pro-
jektu jest stworzenie sieci lokalnych punktów dostępu 
do Internetu PIAP, w każdej z gmin objętych projektem, 
umiejscowionych w gminnych bibliotekach, szkołach lub 
urzędach. PIAP dostępne będą dla każdej osoby, która bę-
dzie chciała skorzystać z Internetu, w granicach obowiązu-
jącego prawa. Projekt potrwa 36 miesięcy.

Planowane efekty projektu
Planowanym efektem projektu będzie istotne podnie-

sienie umiejętności i kompetencji cyfrowych m.in. 4 370 
mieszkańców 41 gmin województw świętokrzyskiego i ślą-
skiego do 31.08.2019 roku.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu wynosi 6 357 488,96 zł.
Wkład Funduszy europejskich
Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 

5 351 317,10 zł.

latająca 
akademia edukacji 

cyfrowej



GŁOS KLIMONTOWA8

Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto, które zo-
stało ustanowione 25 listopada 2002 r. w setną rocznicę po-
wstania tej popularnej maskotki. Miś pluszowy nieodłącz-
nie kojarzy się z beztroskim czasem dzieciństwa.

Mimo coraz atrakcyjniejszych i nowocześniejszych za-
bawek moda na misie nie przemija. Chyba nie ma domu, 
w którym na łóżku, fotelu lub półce nie siedzi najlepszy 
przyjaciel i niezastąpiona przytulanka – pluszowy miś.

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w bibliote-
ce Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego od-
był się 23 listopada konkurs recytatorski pt. „Miś w poezji”. 
Organizacją i sprawnym przebiegiem konkursu zajęły się 
panie: mgr Małgorzata Miłek, mgr Barbara Frejlich, mgr 
dorota Rogala oraz mgr Małgorzata Kaczmarczyk. Kon-
kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci 
– wiersze o misiu recytowało 38 uczestników z kl. 0, Ia i Ib.

Publiczność gromkimi brawami nagrodziła każdego 
z małych recytatorów. Komisja konkursowa w składzie: 
p. wicedyrektor mgr Barbara czuja oraz mgr Małgorzata 
Kaczmarczyk stanęły przed trudnym zadaniem wyłonie-
nia spośród wszystkich uczestników najlepszych recytato-
rów, którzy otrzymali pamiątkowe medale. Każdy uczest-
nik konkursu otrzymał dyplom oraz nagrodę – „Misio-
wą” zakładkę do książki, a nagrody dla klas (gry stoliko-
we i programy multimedialne) z rąk jury odebrały wycho-
wawczynie. Był słodki poczęstunek (oczywiście wafelki – 
misie!) i wspólna zabawa przy dźwiękach znanej piosenki 
„Jadą, jadą misie”.

M. Miłek

– KONKURS RECYTATORSKI

W PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie już po raz kolejny uczniowie klas 0-III 
wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. Akcja, która w tym roku odbyła się  20 i 24 li-
stopada, ma na celu przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych naszych dzieci. 
Uświadamia, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają ener-
gię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start 
w nowy dzień. 

Poszczególne oddziały klasowe przygotowały zdrowe posiłki pod kierunkiem wycho-
wawczyń: M. Miłek, B. Frejlich, d. Rogali, T. Sochy, e. Bokwy, M. Baran, G. Rębacz i M. 
Ziei. Dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały pyszne twarożki. Uczniowie klas 
pierwszych przygotowały koreczki z warzyw, nabiału i mięsa oraz szaszłyki owocowe. Kla-
sa druga zaproponowała „jajko w różnych postaciach”. Uczniowie klas trzecich przygoto-

Śniadanie  daje  moc

MIŚ W POEZJI
Miś pluszowy,
Miś kudłaty,
Biały, czarny
Lub łaciaty.
Wszystkie misie
My kochamy,
Bo ich święto dzisiaj mamy!

(Lenka Chomicz z rodzicami)

wali bogato zdobione warzywami kanapki. Wszystkie posiłki zastawiono na jednym pięk-
nie przystrojonym śniadaniowym stole. 

Przed rozpoczęciem degustacji uczniowie wysłuchali prelekcji nt. odżywiania i zdro-
wego stylu życia przedstawionej przez pielęgniarkę szkolną p. d. Stój. Wicedyrektor szkoły 
B. czuja przypomniała z dziećmi 12 zasad zdrowego odżywiania. W zorganizowanie ak-
cji włączyli się rodzice, którzy zadbali o właściwe produkty oraz pomogli w przygotowaniu 
posiłków młodszym dzieciom. Wspólne przygotowanie i spożycie śniadania sprawiło dzie-
ciom wiele przyjemności. Dzieci nauczyły się jak ważne jest śniadanie dla odpowiedniego 
funkcjonowania organizmu.

Wierzymy, że takie działania przyczynią się do utrwalenia zdrowych nawyków żywie-
niowych naszych uczniów i wzmocnią integrację społeczności szkolnej.
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Ksiądz Wawrzyniec Kukliński, infułat klimontowski, profesor Seminarium Duchowne-
go w Sandomierzu, w książce własnego autorstwa zatytułowanej „Klimontów miasto pry-
watne Ossolińskich i jego kościoły” pisał że klucz Obojce (około 50 ha ziemi) leżał w do-
brach Ossolińskich herbu Topór, później zarządzali nim Halka Leduchowscy vel Ledóchow-
scy herbu Szaława, a następnie Karscy Herbu Jastrzębiec, który prezentuje się w postaci  tę-
pej podkowy, zaś nad koroną w klejnocie siedzi drapieżny jastrząb spowity liśćmi akantu po 
bokach herbowej tarczy.

W roku 1855 Hrabia Julian Halka Ledóchowski ufundował i postawił na Obojcach (pa-
smo Wistek) piękny, neobarokowy Krzyż wykonany z białego piaskowca, dłuta nieznanego 
mi artysty – rzeźbiarza, który bardzo misternie oddał Bożą Mękę, a pod stopami Pana Je-
zusa umieścił napis (grawer wklęsły) następującej treści: „Julian Hrabia Ledóchowski – po-
stawił 1855”.

Pod koniec XIX wieku, klucz Obojce kupili od Karskich ziemianie Tomczyńscy her-
bu własnego, którzy wybudowali ładną drewnianą rezydencję z werandą o urodzie dworku 
szlacheckiego, która stoi na wzgórzu wśród drzew do chwili obecnej.

Herb Szaława  przypomina odwróconego Brodzica i posiada trzy maltańskie krzyże na 
pierścieniu w polu błękitnym na tarczy, którą trzymają dwaj rycerze. Herb ten według opi-
su Paprockiego – autora herbarza, wywodzi się z dawnego znaku włościańskiego, który miał 
pochodzić z Rusi. Potwierdza to nazwisko jednej z najstarszych rodzin, pieczętujących się 
herbem Halka, z rosyjskiego gałka – znaczy (równa się) kawka. W herbie Ziemi Halickiej 
jest czarna kawka w polu złotym. Sieńka Halka podpisał konfederację szlachty czerwono–
ruskiej w 1464 roku. Niewykluczone, że jedna z dwóch pieczęci z herbem Szaława wiszących 
przy akcie w ratuszu lwowskim, należała właśnie do niego.

Chciałbym przypomnieć, że klucz – Klimontów (około: 6 tys. morgów ziemi) przez 120 
lat należał do hrabiowskiego rodu Halka Ledóchowskich. Ignacy Hilary Halka Ledóchow-
ski (syn Antoniego i Julii z Ostrowskich) gen. brygady wojski napoleońskich , który walczył 
w Powstaniu Listopadowym (1830) był dziadkiem Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

Będąc w randze kapitana  armii austriackiej, walczył w bitwie pod Ratyzboną (1809) 
przeciwko wojskom Napoleona Bonaparte, gdzie dostał się do niewoli. Na wzgórzu, w bla-
sku zachodzącego słońca, siedział na białym rumaku  Cesarz – Napoleon Bonaparte, który 
obserwował jeńców wziętych do niewoli W tym dniu podczas bitwy, Napoleon został lekko 
ranny w kostkę nogi (kula zdarła mu skórę) więc nie miał jak zwykle cesarskiego humoru.

Pośród oficerów austriackich wziętych do niewoli, wyróżniał się jeden wysoki, przystoj-
ny kapitan w białym mundurze ze złotymi epilotami z czerwono – błękitnymi lampasami 
na spodniach i złocistym hełmie na głowie. Napoleon rozkazał go przywołać do siebie, po 
czym zadał mu pytanie ( w języku francuskim) „Ktoś – Ty?” – Hrabia kapitan Ledóchowski, 
odpowiedział jeniec. Po nazwisku Napoleon poznał, że jeniec pochodzi z Galicji, wiec za-
pytał go ponownie: „I – Ty szlachcic  służysz zdrajcy? Tak jest odpowiedział kapitan Ledó-
chowski, ponieważ w wojsku krótko na postawione pytanie zazwyczaj się odpowiada, gdyż 
taka forma przyjęta jest w wojsku. Ledóchowski chcąc się usprawiedliwić, dodał jeszcze, że 
w tym zaborze się urodził dlatego jest oficerem austriackim.

Być może, iż jeszcze coś powiedział z butą w glosie i taka odpowiedź nie spodobała się 
Napoleonowi, dlatego nagle zawrócił konia i na pożegnanie uderzył (strzelił) szpicrutą (baci-
kiem do poganiania konia) w hełm Ledóchowskiego, który bardzo poczuł się tym urażony.

Przyjaciel jego kapitan Dionizy Chłapowski – autor pamiętników, w których to zajście opi-
sał przyjaciel Ledóchowskiego, pocieszał go, iż przypadek zrządził to przykre dla niego wy-
darzenie, lecz Ledóchowski przecież był innego zdania. Niestety jako jeniec wzięty do fran-
cuskiej niewoli, nie wiele miał do powiedzenia, ponieważ gdyby obraził Cesarza, mógłby zo-
stać rozstrzelany. Na szczęście z niewoli został wykupiony przez swoją rodzinę, zaś w później-
szym czasie służył już po stronie wojsk napoleońskich. Z rozkazu Napoleona Bonaparte został 
odznaczony Orderem Legii Honorowej – najwyższym odznaczeniem państwa Francuskiego 
za męstwo w bitwie pod Poznaniem. Generał Ignacy Hilary Halka Ledóchowski spoczywa 
w podziemiach po kolegiackiego kościoła pod wezwaniem Świętego Józefa w Klimontowie.

Halka Ledóchowscy herbu Szaława pochodzą z dawnej Rusi, z terenów znajdujących się 
obecnie na Ukrainie, znanych Polakom jako Kresy. Według legendy rodzinnej pierwszym 
znanym Halką był rycerz wysłany przez Włodzimierza Wielkiego – Księcia Rusi Kijowskiej, 
w poselstwie do Konstantynopola.

W roku 1442 prostoplasta rodu Ledóchowskich – Nestor Halka, otrzymał od Wielkie-
go Księcia Rusi Kijowskiej  (będącego jednocześnie Królem Polski) Kazimierza Jagielloń-
czyka, przywilej potwierdzający prawo do Ledóchowa, miejscowości położonej w powiecie 
krzemienieckim. 

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Ledóchowskich uznano za wybitnych Polaków, 
a po zaborach byli również bardzo znani w Austrii.

Święta Urszula Ledóchowska, wielka Polka i wielka patriotka, w roku 1916 w Kopen-
hadze, wypowiedziała znamienne słowa świadczące o gorącym umiłowaniu Ojczyzny:
„Jesteś nieśmiertelny, kraju moich przodków!
Jesteś nieśmiertelna Ojczyzno ukochana,
Polsko moja! Nieśmiertelna przez swą 
odwieczną sławę.
Nieśmiertelna przez sztukę i literaturę, której nie sposób 
Wymazać z pamięci narodów.
Nieśmiertelna przez miłość, którą żywią ku Tobie
twoje dzieci, a której nie masz równej w świecie.
Śmiem to wypowiadać z czołem wzniesionym
I dumą w sercu.”

Piękno Klimontowa i okolic, spowite złotymi promieniami słońca, urodą jesiennych pól 
i zielonych lasów jest wielką miłością do ojczystej Ziemi, której na imię Polska.

oprac. Stanisław Sas Tarnawski

Piękno klimontowa i okolic

Rosamond
Czarującej i Uroczej
Nince Świerzyńskiej

Jesień
szaro-złote klony, jesień smutna, dżdżysta.
Czarująca Janeczka to poezja czysta.
Herbacianą różę na szczęście zerwała,
Uśmiech mi przyniosła, ale sen zabrała.

Zakochany słowik rozpłakał się w maju,
Śpiewał nam cudownie w szmaragdowym gaju.
Jesień moknie w parku, kasztany spadają,
Wiatr zamiata liście, świerszcze już nie grają.

Romantyczne dęby spowite purpurą,
Widziały lecące żurawie pod chmurą.
Nadchodząca jesień to spowodowała,
Że dobra wróżka mnie zaczarowała.

samotna topola jak siostra rodzona,
szumiała żałośnie w bukach i jesionach
i wierzby płaczące z nią lamentowały,
Łzy drogie jak perły do wody spadały.
Czy do Złotej Lipy, czy do innej rzeki,
Nad którą stał dworek i tęskniły smreki.

Generał Ignacy Hilary Halka Ledóchowski
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Społeczeństwo Ziemi Klimontowskiej upamiętniło 11 li-
stopada odzyskanie wolności w 1918 r. po 123 latach zaborów. 
Na zaproszenie Wójta Gminy Klimontów Marka Goździew-
skiego w tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. Marek 
Kwitek – Poseł na Sejm RP, Andrzej Swajda – Radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Szatan i Le-
szek Galata – Radni Powiatu Sandomierskiego, Paweł Niedź-
wiedź – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 
Marcin Piwnik – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskie-
go oraz czesław Fijałkowski – Przewodniczący Rady Gminy 
Klimontów wraz z Radnymi Gminy Klimontów. 

Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Oj-
czyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kano-
nik henryk hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. 
W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe 
m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, partii politycz-
nych, straży pożarnych i stowarzyszeń. 

Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: 
Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskie-
go i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie dele-
gacje władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, stra-
ży pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportow-
ców, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wień-
ce. Po występie przygotowanym przez uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Le-
gionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. 

Po przywitaniu przybyłych Gości przez Wójta Gminy 
Klimontów oraz odśpiewaniu Hymnu Państwowego mo-
dlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Pol-
ski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gmi-
ny Marek Goździewski w słowach skierowanych do zebra-
nych powiedział: „(...) Święto 11 Listopada to dla nas Pola-
ków najważniejsze święto narodowe, pamięci walk o wol-
ność, wiary i zwycięstwa narodu polskiego. Dziewięćdziesiąt 
dziewięć lat temu po stu dwudziestu trzech latach niewoli 
Rzeczpospolita wróciła na mapy Europy. Tak pisał o tym wy-
darzeniu Alojzy Feliński:
>Powstała z grobu na Twe władne słowo Polska – wolności 
narodów chorąży. 
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową znowu swobodnie 
Orzeł Biały krąży.<

Polski bohater narodowy walczył o wolność naszą i wa-
szą, moją i twoją. Prześladowani Polacy, skazani na tułaczkę 
nie tracili ducha wiary w odrodzenie swojej Ojczyzny – Pol-
ski. Wiedzieli, że ojczyzna którą nosili w sercach przetrwa, 
że przyjdzie czas w którym zostaną wykorzystane tradycje 
patriotyczne przekazywane dzieciom z pokolenia na pokole-
nie jak walczyć o Polskę i być Polakiem. Przyszedł taki czas 
– na początku XX wieku – czas pierwszej wojny światowej. 
Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą… Walki wojny 
światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą… 

Walki między zaborcami dawały nam szansę na odzy-
skanie niepodległości. 11 listopada 1918 r. zakończyła się 
I wojna światowa. Powstała sytuacja niezwykła, wszyscy 
trzej zaborcy przegrali wojnę, nie byli już w stanie przeszko-
dzić w odrodzeniu państwa polskiego. Polacy wykorzystali 
szansę, którą stworzyła im historia, wywalczyli sobie nie-
podległość, która szybko została wystawiona na próbę.15 
sierpnia 1920 r. Odrodzone wojsko polskie pod dowódz-
twem Józefa Piłsudskiego w bitwie nazywanej >Cudem 
nad Wisłą<. Zatrzymało nadciągającą falę bolszewizmu. 
Te wydarzenia zapisane są na kartach historii naszego 
narodu. 

My współcześnie żyjący Polacy w tym szczególnym dniu 
oddajemy hołd wszystkim tym, którzy swoją niezłomną po-
stawą i męstwem wywalczyli wolność naszej Ojczyźnie. 
Wspominamy bohaterów walk niepodległościowych wybit-
nych wodzów, mężów stanu: Józefa Piłsudskiego, Romana 
Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Hallera, Igna-
cego Mościckiego, Władysława Sikorskiego, Ignacego Da-
szyńskiego jak również i wielu szeregowych żołnierzy którzy 
ginęli na liniach frontu.

Szanowni Państwo, drodzy Goście,
Dowody walk o niepodległość naszej Ojczyzny znajdują 

się w wielu miejscach naszej Gminy: jednym z nich jest po-
mnik Legionistów przy którym się gromadzimy. To tu uczczo-
no bohatersko walczących o niepodległość żołnierzy w jed-
nej z najkrwawszych bitew jakie stoczyła I Brygada Legio-
nów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi. W potycz-
kach zginęło stu kilkudziesięciu Legionistów, kilkuset zosta-
ło rannych. Większość zabitych pochowano w pobliżu miej-
scowości Beradz obok poległych w bitwie żołnierzy armii au-
stro – węgierskiej i żołnierzy przeciwnika – Rosjan. W miej-
scu w którym się znajdujemy 8 września 1929 roku Prezy-
dent II Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki dokonał 

ObchOdy 99. rOcznicy Odzyskania niepOdległOści
uroczystego odsłonięcia Pomnika Czynu Legionów. W 1934 
roku wokół pomnika utworzono cmentarz i przeniesiono le-
gionistów poległych w bitwie konarskiej, ekshumowanych 
z okolicznych cmentarzy. Legionowy cmentarz zniszczony 
po II wojnie światowej odbudowany został w 1988 r. Na tym 
cmentarzu znajduje się również grób kpt. Kazimierza Her-
wina-Piątka bohatera, legionisty który 12 sierpnia 1914 r. 
wyprowadził z Krakowa do Kielc I Kompanię Kadrową i po-
legł w bitwie pod Konarami. 

Szanowni Państwo, 
Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. 

Wszystkie atrybuty wolnego, niepodległego, demokratyczne-
go i nowoczesnego Państwa są dla nas czymś oczywistym. Dla 
mnie osobiście nie ulega wątpliwości, że budowa współczesnej 
Polski opierać się musi na solidnych fundamentach, wywo-
dzących się szczególnie z narodowej tradycji , historii i wiary. 
Jako Wójt Gminy wraz z Radą Gminy dbamy o pamięć boha-
terów o pomniki, mogiły poległych w walkach o wolność na-
szej ojczyzny. W 2015 r. zostały odnowione mogiły żołnier-
skie w Płaczkowicach i Beradzu oraz obelisk w Konarach 
upamiętniający bohaterów walczących w bitwie pod Kona-
rami, w 2016 r. przeprowadziliśmy generalny remont tego 
pomnika i cmentarza przy którym się gromadzimy. Obec-
nie jesteśmy w trakcie remontu grobu Nieznanego Żołnierza 
i mogił bohaterów poległych w czasie drugiej wojny świato-
wej na cmentarzu w Goźlicach. 

Pamiętamy o tych wszystkich którzy wywalczyli dla nas 
wolność, czcimy ich pamięć w myśl słów Marszałka Pił-
sudskiego: >Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości. <(…)”

Następnie zgromadzeni wysłuchali słów Marka Kwit-
ka – Posła na Sejm RP. Po przemówieniach licznie przy-
byłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsud-
skiego poległych w Bitwie pod Konarami. Zebrani obejrzeli 
musztrę wykonaną przez Kompanię Reprezentacyjną Nie-
publicznego Technikum w Opatowie Zakładu Doskonale-
nia Zawodowego w Kielcach, która w tym roku uświetniła 
obchody odzyskania wolności.

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.
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Pod czujnym okiem senseia Andrze-
ja orłowskiego karatecy Shinkyokushin 
Klimontów sprawdzali swoje możliwości 
i umiejętności, biorąc udział w zawodach, 
które odbyły się 14 października w Leżajski, 
gdzie medale zdobyli: 
•	Magdalena	Zielińska – za 2 miejsce; 
•	Bruno	Nowosielski, Julia Sabat i Sylwia 
Burczyńska – za 3 miejsca.

Karatecy brali udział także w zawodach 
w Chełmie, które odbyły się 4 listopada, 
zdobywając miejsca na podium: 
•	Patryk	Wróblewski i dawid Krasowski – 

za 1 miejsca; 
•	Arkadiusz	Krasowski – za 2 miejsce, oli-

wer Wróblewski – 2 miejsce;
•	Zuzanna	Korzeń – za 3 miejsce.

W zawodach Juniorów naszą sekcję 
reprezentował Patryk Wróblewski, który 
przywiózł złoto, zajmując 1 miejsce 
i dumnie reprezentując naszą sekcję.

Liczymy, że to dopiero początek 
sukcesów naszej sekcji i obiecujemy ciężko 
ćwiczyć, by dumnie reprezentować naszą 
gminę. Najbliższe zawody odbędą się w sty-
czniu w Samborcu.

Chętnych na treningi zapraszamy 
w środy i piątki:
• o godz. 18 – dla początkujących, 
• o godz. 19 – dla zaawansowanych i do-

rosłych. 
Treningi odbywają się w Szkole Podsta-

wowej w Klimontowie ul. Szkolna.

sukcesy sekcji karate

Wójt Gminy Klimontów informuje, że Gmina Klimontów zakończyła realizację zada-
nia pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Kli-
montów”, otrzymując dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach zrealizowanego Projektu wyposażono pra-
cownię edukacji ekologiczno- przyrodniczej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, oraz szkole-
nie dla nauczycieli.

Łączna wartość projektu wyniosła 21 259,00 zł. z czego dofinansowanie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi 17 007,20 zł. 

Głównym celem zadania jest m.in.  polepszenie warunków nauczania przedmiotów 
przyrodniczo - środowiskowych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomo-
cy dydaktycznych, podniesienie jakości edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, 
kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska, poszerze-
nie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych/środowiskowych w szkole pod-
stawowej.

zakOńczOnO realizację zadania pn. 
„pracOwnia edukacji ekOlOgicznO-

przyrOdniczej w szkOle pOdstawOwej 
w gminie klimOntów”
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Rosamond

Koledze Andrzejowi Grosickiemu 
z powodu śmierci Basi

1.XI.2017

Nie możNa zabić miłości

„Nie można zabić miłości”

W smutku nie ma radości

Są łzy tęsknota i żal

i czarny żałobny szal

Płoną cmentarne znicze

We łzach tonie anioła oblicze

Wiatr do chmur błękitnych sięga

W słońcu lśni już święta Księga

W której spisane nasze uczynki

Ksiądz Proboszcz czyta wypominki

Dusze błagają o gest litości

bóg będzie sądzić nas z miłości

Uczniowie naszej szkoły spotkali się 20 listopada na 
obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Inicja-
torem i organizatorem tego przedsięwzięcia był Samorząd 
Uczniowski. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka w naszej szkole została przeprowadzona ak-
cja edukacyjna na godzinach wychowawczych na temat zna-
jomości i przestrzegania Praw Dziecka. Uczniom zosta-
ły przypomniane ich prawa w formie pogadanek. W czasie 
długiej przerwy zorganizowaliśmy „wielką” manifestację 
praw dziecka. Przewodnim motywem uroczystości była pio-
senka Piotra Rubika pt. „To cała prawda”, a w szczególności 
słowa refrenu śpiewane przez wszystkie dzieci:

Masz prawo kochać, masz prawo śnić
Masz prawo śpiewać, masz prawo żyć
Masz prawo marzyć teraz i tu
Na przekór kłamstwu, na przekór złu.
Chętni uczniowie przygotowali transparenty, na których 

napisali hasła broniące praw dziecka. Na straży manifestacji 
stały dzieci przebrane za policjantów, które miały pokazać, 
że każdy powinien znać i przestrzegać praw dziecka. Akcja 
cieszyła się zainteresowaniem zarówno uczniów jak i rodzi-
ców, nauczycieli, pracowników, a także osób odwiedzają-
cych naszą szkołę. Transparenty z hasłami zostały umiesz-
czone na korytarzu szkolnym jako przykład pouczającej de-
koracji szkolnej.

Obchody Dnia Praw Dziecka na stałe wpisaliśmy do ka-
lendarza imprez i uroczystości naszej szkoły oraz umieścili-
śmy go jako najważniejsze wydarzenie listopada.

koordynatorzy akcji: 
mgr Anna Bzdyra, mgr Danuta Kowalska

We wrześniu uczniowie klasy 6a z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie pod opieką 
p. Anny Bzdyry postanowili wypożyczyć bajkę z biblioteki szkolnej w języku angielskim. Wspólnie czytaliśmy książkę na 
lekcjach, tłumaczyliśmy tekst na język polski,  omawialiśmy i rysowaliśmy przygody bohaterów.

Podczas omawiania książki powstał kolejny pomysł, aby zaprosić na lekcję panią Dyrektor, panią Wicedyrektor oraz 
Wychowawcę klasy. Ułożyliśmy zaproszenie w języku angielskim, które uczennice Laura Konat oraz Julia Lech napisały na 
ogromnym zwoju. dawid Baran miał trudne zadanie, gdyż zapraszał panie w języku angielskim i polskim.

Na lekcji uczniowie siedzieli w kręgu i przekazywali sobie książki. Każde dziecko miało możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności czytania po angielsku. Dawid Baran oraz Patryk Socha siedzieli w środku i tłumaczyli każdy fragment 
na język polski. Następnie każdy uczeń napisał na kartce nowe słowo związane z bajką. Włożyliśmy karteczki do garnka 
i gotowaliśmy zupę wyrazową. Dzieci podawały sobie garnek a kiedy muzyka przestała grać wołając: Stir the pot. What have 
we got? – dziecko losowało wyraz i go tłumaczyło. Było to świetnie podsumowanie bajki.

Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał słodki upominek. Dzieci stwierdziły, że czytanie książek na lekcjach angiel-
skiego bardzo im się podoba! Uczniowie oraz zaproszeni goście z zaciekawieniem śledzili losy bohaterów. Połączenie nauki 
z przyjemnością to największa zaleta czytania książek w języku angielskim. 

Warto czytać po angielsku!

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

mOje prawa naszą sprawą

ANGIELSKIE CZYTANIE JEST COOL
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„Największa Lekcja WF-u” odbyła się 16 listopada 2017 
br. w Warszawie. W Hali Torwar Centralnego Ośrodka 
Sportu spotkała się rekordowa liczba ponad 8.000 entuzja-
stów handball’u.  Wśród nich uczestniczyła klasa sportowa 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie oraz klasa czwarta ze Szkoły Podstawowej 
w Goźlicach. Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski. 

Dzieci uczestniczyły w 45 minutowej lekcji wychowa-
nia fizycznego prowadzonej przez Artura Siódmiaka (byłe-
go reprezentanta Polski w piłce ręcznej) oraz mogły z bliska 
poznać znakomitych polskich sportowców (a byli tam: To-
masz Majewski, Robert Korzeniowski, Łukasz Kadziewicz, 
Sebastian chmara, Mariusz czerkawski, Dariusz Michal-
czewski, Andrzej Supron, Jacek Wszoła, Paweł Zagumny, 
Grzegorz Tkaczyk, Maja Włoszczowska i wielu innych) od 
których otrzymywały autografy i pozowały do pamiątko-
wych zdjęć. Dla naszych młodych zawodników było to nie-
bywałe przeżycie i możliwość zobaczenia na własne oczy 
tylu wybitnych sportowców w jednym miejscu, jak i liczby 
ćwiczących w jednej hali na kilku boiskach. 

Każdy uczestnik Największej Lekcji WF-u otrzymał 
pamiątkową koszulkę. Opiekunami naszych zawodników 
byli: elżbieta czajkowska, Joanna Brzyszcz, Magdalena 
Pawłowska, Paweł Saniawa oraz Krzysztof dywan.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie uczestniczyli 20 październi-
ka 2017 roku w finałach Powiatu Sandomierskiego turnieju 
„Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, który odbył 
się na stadionie SKS Wisła Sandomierz. W turnieju uczest-
niczyło wiele drużyn z naszego powiatu m.in: SP w Wilczy-
cach, SP  nr 1 w Sandomierzu, AMO Sandomierz, AMO 
U10 II Sandomierz, AMO U10 III Sandomierz, SP Zawi-
chost, SP Złota, SP Klimontów i UKS Orlik Klimontów. 
Z naszej szkoły w turnieju wzięła  udział drużyna chłop-
ców w kategorii U-10 z klas III i IV oraz z  klasy sporto-
wej.  Turniej był rozgrywany systemem grupowym A i B. 
Nasza szkoła wygrała grupę A pokonując wszystkie zespo-
ły nie tracąc przy tym ani jednej bramki i zakwalifikowała 
się do półfinału. W półfinale nasza szkoła pokonała druży-
nę AMO U10 II Sandomierz przechodząc do finału rozgry-
wek. W finale głównym nasza szkoła zmierzyła się z dru-
żyną AMO Sandomierz odnosząc jedną jedyną porażkę w 
turnieju . Tym samym nasza szkoła zajęła II miejsce w po-
wiecie sandomierskim. Zmagania dzieci były częścią wiel-
kiego święta futbolu, w którym uczestniczyli nauczyciele 
wychowania fizycznego, trenerzy oraz kibice piłki nożnej 
dopingujący reprezentantów swoich  szkół. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

największa lekcja wf-u w pOlsce

ii miejsce psp klimOntów w pOwiecie sandOmierskim 
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Na kompleksie sportowym Klubu Tenisa Stołowego 
„Siarka ZOT Tarnobrzeg” oraz w hali MOSiR w Tarnobrze-
gu odbył się 27-29 września br. „Enea Festiwal Tenisa Stoło-
wego” pod patronatem firmy Enea oraz fundacji PZU. Tur-
niej był skierowany do dzieci i młodzieży uprawiających tą 
dyscyplinę sportu, którzy maja już obycie z zajęciami tre-
ningowymi pod kontem doskonalenia i rozwijania naby-
tych umiejętności.

W turnieju podzielonym na kategorie dziewcząt i chłop-
ców tylko w drugim dniu zmagań wzięło udział ponad 100 
zawodników i zawodniczek. Po części treningowej został 
rozegrany turniej, w którym to pochodząca z Nawodzic, 
a ucząca się w Klimontowskim Gimnazjum Klaudia Grę-
bowiec najpierw awansowała do ścisłego finału turnie-
ju, gdzie zmierzyła się z klubową zawodniczką Siarki Zot 
Tarnobrzeg Aleksandrą Makarą. W emocjonującym finale 
Klaudia ostatecznie pokonała swoją przeciwniczkę wygry-
wając 3:1 w setach.

Za wygraną Klaudia otrzymała certyfikat najlepszej za-
wodniczki turnieju, statuetkę, torbę sportową oraz pamiąt-
kowa koszulkę. Jednak najcenniejszą nagrodą dla Klaudii 
jest fakt, iż trener mistrzyń Siarki ZOT Tarnobrzeg Zbi-
gniew Nęcek dostrzegł jej talent na, tyle, że zaprosił ja na 
regularne treningi w klubie – trener Siarki składał wyra-
zy uznania za tak profesjonalne przygotowanie zawodnicz-
ki z Nawodzic Szczepanowi ewiakowi, pod którego okiem 
trenowała Klaudia. Już niedługo zostanie ona oficjalną za-
wodniczką klubu Siarka – ZOT Tarnobrzeg.

Warto zaznaczyć, iż talent Klaudii na samym począt-
ku dostrzegł jej nauczyciel wychowania fizycznego ze Szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach, gdzie Klaudia zaczynała 
treningi i osiągała pierwsze sukcesy a z czasem wygrywa-
ła turnieje rangi szkolnej, powiatowej, a w kwietniu 2017r. 
wywalczyła wicemistrzostwo województwa w drużyno-
wym tenisie stołowym.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, Wójt 
Gminy Klimontów oraz trener składają wyrazy uznania 
za wygrana w tak prestiżowym turnieju oraz życzą Klau-
dii oraz innym pasjonatom tenisa stołowego dalszych suk-
cesów w tej wspaniałej dyscyplinie sportu.

Miejsca na podium zajęły kolejno: Klaudia Grebowiec, 
Aleksandra Makara i Martyna Rajczyk. Więcej informa-
cji z turnieju i zdjęć dostępnych jest na facebooku trene-
ra Szczepana Ewiaka oraz na stronie klubu Siarka – ZOT 
Tarnobrzeg.

PSP w Klimontowie zorganizowała 10 października 
wyjazd uczniów z klasy sportowej oraz uczniów klas V na 
krytą pływalnię „Rawszczyzna” do Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Uczniowie dzięki wyjazdowi mogli podnosić swo-
ją sprawność fizyczną, uczyli się pływać oraz aktywnie spę-
dzili czas poprzez różne gry i zabawy w wodzie.

Uczniowie klas trzecich PSP im. J. Ossolińskiego w Kli-
montowie wraz z wychowawczyniami: M. Baran, E. Bokwą, 
G. Rębacz i M. Zieją udali się 16 listopada br. na wycieczkę 
do Ćmielowa. Dzieci zwiedziły Żywe Muzeum Porcelany, 
zapoznały się z procesem powstawania wyrobów z porce-
lany, które wykonywane są ręcznie. Miały okazję zwiedzić 
wystawy: starej porcelany, obrazów malowanych na porce-
lanie oraz Van Rij – rzeźby w metalu Lubomira Tomaszew-
skiego.  Następnie podczas warsztatów plastycznych ulepi-
ły z masy porcelanowej różę. Nie zabrakło okazji do zaku-
pu pamiątkowych porcelanowych wyrobów. Ta edukacyjna 
wycieczka dostarczyła niezapomnianych atrakcji.

e.B.

klaudia grębOwiec gwiazdą festiwalu tenisa stOłOwegO w tarnObrzegu

wycieczka na basen „rawszczyzna” w OstrOwcu Św. ...

... Oraz dO ŻywegO 

muzeum pOrcelany 

w ĆmielOwie
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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
27-640 Klimontów

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.
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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.

DRUK: 
Polska Press sp. z o.o., oddział Poligrafia, Drukarnia sosnowiec.

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 hali Gimnazjum w Klimonto-
wie odbyły się 21 listopada br. roz-
grywki powiatu sandomierskie-
go O Puchar Tymbarku w piłce noż-
nej w kategorii dziewcząt U-12 oraz 
chłopców U-8. Uczennice z klasy 
sportowej PSP w Klimontowie zaję-
ły I miejsce pokonując wszystkie dru-
żyny i tym samym awansowały do fi-
nałów wojewódzkich, które odbędą 
się na wiosnę w Nowinach w powie-
cie kieleckim. Nasza drużyna gra-
ła w składzie: Amelia	 Kończak, ola 
Adamczyk, Alina Wiatrowska, Mar-
ta Religa, Anna Galata, Julia Forc, 
Wiktoria Kochanek. Bardzo dobrze 
spisali się również chłopcy, którzy za-
jęli 2 miejsce przegrywając gorszym 
stosunkiem bramek z Akademią Mło-
dych Orów Sandomierz. Trenerami 
naszych drużyn byli Paweł Saniawa 
i Krzysztof dywan.

W SP Niedźwice odbyła się 29 listo-
pada br. II końcowa edycja halowej ligi 
Mini Piłki Nożnej Chłopców – rocz-
nik 2007/2008. SP w Klimontowie re-
prezentowało 2 drużyny – w sumie 13 
uczniów, w składzie: Jakub	Kończak, 
Bartłomiej Wrona, Kacper Nowak, 
Kacper Nowakowski,  Mateusz Augu-
styn, Paweł Śledź,  Michał Paprocki, 
hubert Trojanowski, Mikołaj	 Bień, 
dawid ura, olaf Gorycki, Maciej 
Wójcik oraz Michał Jakubczyk. Opie-
kunem i trenerem naszych uczniów 
był Paweł Saniawa. System rozgry-
wek – „każdy z każdym”. Nasza szkol-
na reprezentacja zajęła ostatecznie III 
i IV miejsce w lidze. Królem strzel-
ców całej Ligi Mini Piłki Nożnej zo-
stał uczeń z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Klimontowie Jakub	Kończak 
trafiając do bramki aż 28 razy. Organi-
zatorem wyjazdu był Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski, któremu 
serdecznie dziękujemy.

Na stadionie Wisły Sandomierz 
rozegrany został 19 i 20 październi-
ka br. Finał Powiatu Sandomierskiego 
o Puchar Tymbarku. Zarówno repre-
zentacja rocznika 2007 jak i 2008 zdo-
była wicemistrzostwo powiatu w pił-
ce nożnej chłopców. Wicemistrzowie 
grali w następujących składach: 2008 
– Jakub	Kończak, Ignacy Pawłowski, 
Kacper Nowakowski, Kacper No-
wak, Jakub Szaniawski, Jakub Bog-
dański, Igor Adamczyk, Tomasz Szy-
mański; 2007 – Kacper Wróblewski, 
Mateusz Augustyn, Bartek Wrona, 
Antoni Figacz, Piotr Mazur, domi-
nik	Szymański, hubert Trojanowski, 
Kacper Gawryś. W obydwu składach 
grali zawodnicy uczęszczający do kla-
sy sportowej w PSP w Klimontowie, 
SP Goźlice oraz SP Ossolin. Trene-
rami naszych młodych adeptów piłki 
nożnej byli Paweł Saniawa i Krzysz-
tof dywan. 

pOdwójne srebrO w finale pOwiatu sandOmierskiegO

iii miejsce w halOwej lidze mini piłki nOŻnej dla sp klimOntów

puchar tymbarku dla dziewczynek z psp klimOntów



W Ossolinie pod Klimontowem, gdzie znajduje się uni-
katowa, XVII-wieczna Kaplica Betlejemska, 24 grudnia po 
raz kolejny odbędzie się pasterka w niezwykłej oprawie. 

Uczestnicy uroczystości zgromadzą się o godz. 22.30 na 
centralnym placu miejscowości. Odczytany zostanie sto-
sowny fragment Ewangelii, a następnie św. Józef i Matka 
Boża na osiołku w oprawie śpiewanych i granych kolęd wy-
ruszą do kaplicy.  Zatrzymują się w zbudowanej przy niej 
drewnianej szopie z żywymi końmi, kucykami, owcami, 
kozami i ptactwem. Tam odbędzie się inscenizacja Pokło-
nu Trzech Króli. Monarchowie przyjadą do szopki na wiel-
błądach

– W rolę pastuszków i aniołów wcielą się uczniowie 
miejscowej szkoły podstawowej – mówi Rafał Staszewski, 
prezes Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, któ-
re wspólnie z parafią Goźlice i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Klimontowie organizuje świąteczną uroczystość – 
Pasterka rozpocznie się o godz. 23 – o tej porze w Betlejem 
jest już północ i rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia. 
Czas odprawienia pasterki to taka nasza symboliczna łącz-
ność z Ziemią Świętą.

W ubiegłym roku pasterka miała szczególnie podniosły 
charakter. Przewodniczył jej biskup sandomierski Krzysz-
tof Nitkiewicz. W jej trakcie w kaplicy umieszczono urnę 
z ziemią pochodzącą z miejsc związanych z życiem i na-
uczaniem Jezusa Chrystusa, którą kilka dni przed Pasterką 
przywieźli z nad Jordanu pielgrzymi z Gorzyc. To wydarze-
nie nawiązywało 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. 

Po odprawieniu liturgii, dla uczczenia faktu przyjścia na 
świat Zbawiciela, w niebo wystrzelą fajerwerki. Od ubiegłe-
go roku tłem muzycznym ich pokazu jest piosenka „Święta 
noc” nagrana specjalnie dla potrzeb pasterki przez gwiaz-
dę country Cezarego Makiewicza i dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Ossolinie. 

Świętokrzyska Pasterka w Ossolinie

Trzej królowie przyjadą na wielbłądach

GŁOS KLIMONTOWA

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 
ponad 40 tys. zł.

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. 

Aktorzy grający główne role w bożonarodzeniowej in-
scenizacji: Maryja – Maja	Jabłońska, Św. Józef – Piotr Wój-
cik, Trzej Królowie: Waldemar chuchnowski, Marcin Mu-
cha, Piotr	Leszczyński.


