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Serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Zmartwychwstania Pańskiego i wszelkiej pomyślności.
Wszystkim życzymy dużo zdrowia, 
aby każdy znalazł chwile odpoczynku i wytchnienia.
W obecnie trudnej sytuacji życzymy, 
aby święta były bezpieczne dla Państwa 
i waszych bliskich.
Niech ten czas będzie także czasem refleksji, 
radości i spokoju.

Wesołego Alleluja!
Życzy Burmistrz Miasta i Gminy 
Marek Goździewski wraz z Pracownikami UMiG
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Orłowski z Radą Miejską

Burmistrz Miasta i Gminy w Klimontowie informuje, że od 1 marca ruszyła realizacja projektu „Świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gminy Klimontów w 2021 roku” na 8 trasach komunikacyjnych:

T r a s y  p o r a n n e

Klimontów- Płaczkowice Wyjazd z Klimontowa 6:50 Wyjazd z Płaczkowic 7:00

Klimontów-Olbierzowice Wyjazd z Klimontowa 7:30 Wyjazd z Olbierzowic 7:40

Klimontów- Goźlice Wyjazd z Klimontowa 7:02 Wyjazd z Goźlic 7:15

Klimontów- Konary Wyjazd z Klimontowa 7:07 Powrót Klimontów 7:45

Klimontów- Rybnica Wyjazd z Klimontowa 7:40 Wyjazd z Rybnicy 7:52

Klimontów- Byszów Wyjazd Klimontów 6:48 Wyjazd z Byszowa 6:57

Klimontów- Kępie Wyjazd z Klimontowa 6:30 Wyjazd z Kępie 6:39

Klimontów- Nasławice Wyjazd z Klimontowa 7:10 Wyjazd z Nasławic 7:26

T r a s y  p o p o łu d n i o w e

Klimontów- Płaczkowice Wyjazd z Klimontowa 15:25 Wyjazd z Płaczkowic 15:35

Klimontów-Olbierzowice Wyjazd z Klimontowa 15:25 Wyjazd z Olbierzowic 15:35

Klimontów- Goźlice Wyjazd z Klimontowa 15:45 Wyjazd z Goźlic 15:58

Klimontów- Konary Wyjazd z Klimontowa 15:50 Powrót Klimontów 16:28

Klimontów- Rybnica Wyjazd z Klimontowa 15:52 Wyjazd z Rybnicy 16:04

Klimontów- Byszów Wyjazd Klimontów 15:30 Wyjazd z Byszowa 15:39

Klimontów- Kępie Wyjazd z Klimontowa 15:10 Wyjazd z Kępie 15:19

Klimontów- Nasławice Wyjazd z Klimontowa 15:30 Wyjazd z Nasławic 15:46

nr 1: •  Klimontów-Konary, przez Górki, Pokrzywianka, 
Konary przez wieś, Pokrzywianka, Górki, Klimontów.
nr 2: •  Klimontów-Rybnica, przez Szymanowice Górne, 
Szymanowice Dolne, Nawodzice; 
nr 3: •  Klimontów-Nasławice, przez Adamczowice, Wę-
grce Szlacheckie, Krobielice; 
nr 4: •  Klimontów-Goźlice, przez Pęchów, Zakrzów, 
Grabina; 
nr 5: •  Klimontów-Byszów, przez Adamczowice, Przy-
bysławice, Rogacz; 
nr 6: •  Klimontów Kępie przez Byszówka, Borek Kli-
montowski; 
nr 7: •  Klimontów-Olbierzowice, przez Nowa Wieś, Gór-
ki, Pokrzywianka;
nr 8: •  Klimontów-Płaczkowice, przez Pokrzywianka, 
Górki, Beradz.
Transport realizowany jest z projektu współrealizo-

wanego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej poprzez 
dopłatę do ceny usługi przez Wojewodę Świętokrzy-
skiego do kwoty 221 904,00 zł, przy minimalnym wkła-
dzie Gminy Klimontów 10% do kwoty 25602,00 zł, przy 
założeniu realizacji sprzedaży biletów na w/w trasach 
do kwoty 247 506,00 zł. Projekt realizowany będzie od 
1 marca 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Transport odby-
wał się będzie od poniedziałku do piątku poza dniami 
wolnymi ustawowo.

Mamy nadzieję ze wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców zapełniamy białe plamy transportowe na 
terenie naszej Gminy.
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realizacja gminnych inwestycji

Umowa na realizację zada-
nia „Budowa sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Klimontów – Bu-
dowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Adamczowice i Przy-
bysławice” podpisana została 
25 lutego 2021 roku.

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy Gmina Klimontów”

Koszt realizacji zadania: 2 432 034,72 zł. 
Dofinansowanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 121 586,00 zł; •
Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- •
darki Wodnej w Warszawie – 1 739 400,00 zł.
Wykonawca zadania – konsorcjum: 

Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o., ul. Przy 
Torze 1, 35-205 Rzeszów;
Partner – Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger 
Albigowa 344,37-122 Albigowa

* * *
Zakończono prace remontowe w remizo-świetlicy w miejscowości 

Goźlice. Prace polegały na wykonaniu wylewki, położeniu płytek, 
wykonaniu lamperii i odmalowaniu pomieszczenia oraz wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową. Środki zostały wykorzystane z funduszu 
sołeckiego.

* * *
Umowę na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej na tere-

nie Gminy Klimontów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Kroblice, Pęchowiec” podpisano 1.03.2021 r. 

Wykonawca zadania – konsorcjum: 
Lider – Przedsiębiorstwo Budowlane ”BUDOMONT” Sp. z o.o. 35-205 
Rzeszów ul. Przy Torze 1; 
Partner – Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger, 37-122 Al-
bigowa 344.

Długość sieci – 3 606 m umożliwia przyłączenia 36 gospodarstw 
do sieci wodociągowej. Dofinansowanie na realizację inwestycji – 
1 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

* * *
Umowę na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 

Klimontów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułanowice” 
podpisano 17.03.2021 r. 

Wykonawca zadania: Zakład Robot Instalacyjno-Inżynieryjnych 
„EKO-INSTAL” Klaudiusz Jurzysta , Wełecz 103, 28-100 Busko Zdrój.

Długość sieci – 8 765 m, umożliwienie przyłączenia dla 61 gospo-
darstw do sieci wodociągowej. Dofinansowanie na realizację inwesty-
cji – 2 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania jest WOD-GAZ Zakład Robot Inżynieryj-
no-Transportowych Czesław Sztuk z siedzibą w Suchowoli 74 A, 28-
130 Stopnica.

Zadanie obejmuje wykonanie 8 375 m sieci wodociągowej Ø 
160 PEHD i umożliwienie podłączenia do wybudowanej sieci wodo-
ciągowej 99 gospodarstw domowych.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie wzbogaciła się 
o nowe pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie pracowni ma-
tematyczno-przyrodniczej.

Gmina Klimontów jako Beneficjent projektu pn. „Rozwój szkolnej 
infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów”, współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenio-
wej”, Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – prze-
kazała w ramach przedmiotowego projektu sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne celem doposażenia pracowni matematyczno-przyrodni-
czej: po 1 szt. BioBox, skrzynka do doświadczeń-wiatr i pogoda, tellu-
rium szkolne, tablica – Historia Ziemi, model ucha, walizka ekobada-
cza, przyrząd do demonstracji brył, drukarka 3D, 6 szt. mikroskopów, 
15 szt. globusów indukcyjnych, 4 szt. zestawów do budowy brył szkie-
letowych, 17 szt. tabletów 10”, 2 szt. filamentów PLA 1 do drukarki 3D.

nowe pomoce dydaktyczne w psp w klimontowie
Wartość przekazanego sprzętu stanowi kwotę 40 213,72 zł przy do-

finansowaniu  w kwocie 31 972,61 zł.
Nadmieniamy, że w ramach projektu przebudowano przy ul. Zy-

smana w Klimontowie boisko treningowe o nawierzchni trawiastej, 
wybudowano piłkochwyty, oświetlenie, chodnik, system monitoringu 
wizyjnego, zamontowano bramki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
ławki oraz zakupiono system nagłośnienia boiska sportowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 419 738,14 zł przy dofinanso-
waniu z  UE  do kwoty 291 477,67 zł oraz budżetu państwa do kwoty 
41 639,67 zł.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca przeka-
zał 16.03.2021 r. na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka 
Goździewskiego 30 pulsoksymetrów z przeznaczeniem dla instytu-
cji i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gmi-
ny Klimontów. Pulsoksymetry zostały zakupione z projektu pn. „Stop 
wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w woj. świę-
tokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ra-
mach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 
Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

pulsoksymetry

kgw wspiera marcelka
Koło Gospodyń Wiejskich Klimontowianki przy-

łączyło się do akcji „Ratujemy Marcela przed okrop-
ną ciemnością”. Członkinie Koła upiekły pierniczki, 
które przekazały na tę akcję. Zebrały również kilka 
worków nakrętek. Mamy nadzieję, że Marcelkowi 
uda się szybko wrócić do zdrowia, czego mu wszy-
scy bardzo życzymy!
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Kościół w Goźlicach z końca XIX wieku
Źródło (domena publiczna):
https://fotopolska.eu/960639,foto.html?o=b104372&p=1

Kościół w Olbierzowicach z początku XX w.
Źródło (domena publiczna):
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.koscio-
lydrewniane.pl 

Kościół w Klimontowie z początku XX w. 
Źródło (domena publiczna):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ 
%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_w_Klimontowie

Historia magistra vitae est (z łac. historia na-
uczycielką życia jest), bo opisuje to co było 
i choć nie znamy tego co przed nami to daje 
nam wskazówki, przestrogi i przykłady z któ-
rych możemy skorzystać lub nie w naszym ży-
ciu. Historia jako nauka o przeszłości nie istnia-
łaby bez ludzi, bo to oni ją tworzą i zapisują. 
Dowiadujemy się dzięki temu o dziejach naro-
dów, losach ludzkości i dokonaniach ludzi, któ-
rzy poprzez swoje postępowanie i czyny wpi-
sali się na kartach historii. Życie ludzkie jest 
jak świeca, której płomień pali się a następ-

nie gaśnie, kiedy na „rozkaz” Boga przycho-
dzi po nas… „anioł śmierci”. Każdy z nas ma 
swoje przeznaczenie i drogę życia, którą kro-
czy do momentu gdy – „powinność wypełnić 
nam trzeba i zgasnąć kiedy przyjdzie pora”. 
Takim przykładem naszej historii powszech-
nej ale i regionalnej jest człowiek tu urodzony 
którego postać postaram się państwu przybli-
żyć… Był on synem tej ziemi podobnie jak Je-
rzy Ossoliński. Oni to pełniąc wysokie urzędy 
kościelne (arcybiskup, kardynał, prymas – Mie-
czysław Ledóchowski) czy państwowe (woje-
woda, kanclerz – Jerzy Ossoliński) zapisali się 
nie tylko w historii Polski czy Europy ale także 
naszego regionu... 

Zapraszam na krótką przechadzkę po kar-
tach historii, która mam nadzieje odświeży 
i przypomni państwu postać Mieczysława Le-
dóchowskiego.

Mieczysław Halka hrabia Ledóchowski uro-
dził się 29 października 1822 roku w Gór-
kach  (wioska ta do 1943 roku należała do pa-
rafii w Olbierzowicach). Jego akt urodzenia 
brzmiał następująco: „Roku tegoż tysiącośmset-
nego dwudziestego drugiego, dnia trzydzieste-
gopierwszego miesiąca Października. My Alek-
sy Łykowski komedarz Olbierzowski, sprawujący 
obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Ol-
bierzowskiej, wezwani do Jaśnie Wielmożnego 
Józefa Hrabi Ledóchowskiego, liczącego lat trzy-
dzieści sześć, Kamerjunkiera Jego Cesarsko Kró-
lewskiej Mości, Dziedzica dóbr Klimontowa, za-
mieszkałego we wsi Górkach, stawiliśmy się do 
tejże wsi Górek Jego dziedzicznej, w Parafii Ol-
bierzowskiej będącej, do domu leżącego pod nu-
merem pierwszym, o godzinie jedenastej przed 
południem, gdzie okazał nam dziecię płci mę-
skiej, które urodziło się w tymże domu dnia dwu-
dziestego dziewiątego miesiąca i roku bieżących 
o godzinie czwartej po południu, oświadczając, 
iż jest spłodzone z Niego i z Jaśnie Wielmożnej 
Marjanny z Zakrzewskich lat dwadzieścia trzy li-
czącej, żony jego, i że życzeniem jego jest nadać 
mu imiona Mieczysław Jan. Po uczynieniu po-
wyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia 
w przytomności Pana Michała Ocylka Doktora 
Medycyny z miasta Staszowa, mającego lat pięć-
dziesiąt, i Wojciecha Szlęka lat czterdzieści liczą-
cego, Komisarza Ekonomicznego z Górek – akt 
niniejszy spisany na miejscu, stawającym prze-
czytanym został i podpisanym przez nas, Ojca 
i świadków. Aleksy Łykowski Komendarz Olbie-
rzowski sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu 
Cywilnego. Józef Hrabia Ledóchowski. – Michał 
Ocylka. Wojciech Szlęk”.

Mały Miecio został ochrzczony w góreckim 
parterowym dworze w dniu 31 październi-
ka 1822 roku przez księdza Zacharskiego. Na 
chrzcie otrzymał imiona Mieczysław Jan od 
Krzyża a jego rodzicami chrzestnymi zostali: 
Wojciech Szlęk plenipotent (tzn. pełnomoc-
nik) dóbr klimontowskich i Anna Adelt pani  
z Warszawy. Gdy jeszcze mały Miecio był 
w brzuchu mamy jego matka Maria Rozalia 
Ledóchowska, odbyła częściowo pieszą piel-
grzymkę do Częstochowy modląc się o szczę-
śliwy poród. Na miejscu, u stóp Matki Boskiej 
Częstochowskiej Maria Ledóchowska ofiaro-

wała przyszłe dziecko, jeżeli Bóg pozwoli płci 
męskiej do stanu duchownego wybierając mu 
imię Mieczysław. Za szczęśliwe rozwiązanie 
porodu i błogosławieństwo Boże na prośbę 
zainteresowanej modlił się także biskup san-
domierski Adam Prosper Burzyński. On jednak 
co do imienia dziecka nie był przekonany po-
mimo że „jego odpowiednik” nosił przeszło 
800 lat temu nasz pierwszy, historycznie po-
twierdzony książę Mieszko I, który w 966 roku 
„dokonał” chrztu Polski. Ostatecznie jednak 
w korespondencji listownej matka spodzie-
wanego dziecka odparła – „ To prawda, że nie 
mamy świętego o takim imieniu, ale daj Boże, 
by syn mój był pierwszym.” Mały „Micio” jak 
go zdrobniale nazywała rodzina początkowo 
edukację podobnie jak reszta rodzeństwa po-
bierał w domu swym rodzinnym w Górkach. 
Tutaj na miejscu uczyła go kilku języków ob-
cych  (m.in. francuskiego, włoskiego, niemiec-
kiego) doskonale je znająca jego matka Maria 
Rozalia Ledóchowska. Kaligrafii, rysunków, hi-
storii, geografii i języka polskiego uczył go gu-
wernant – domowy nauczyciel Albert Kitliński. 
Natomiast dogmatykę i liturgię wykładał mu 
„ulubiony księżunio” zaprzyjaźniony z jego 
matką klimontowski wikariusz ksiądz Jan Kru-
piński (późniejszy proboszcz – infułat klimon-
towski w latach 1851 – 1874).

W rodowej sandomierskiej siedzibie Le-
dóchowskich w Górkach życie płynęło po-
woli według pór roku i sytuacji gospodarczo 
– politycznej. Tutaj Józefowi i Marii Ledóchow-
skim (rodzicom Mieczysława Ledóchowskie-
go) urodziły się dzieci: Julian (w 1820 r.), He-
lena (w 1821 r.), Mieczysław  (w 1822 r.), Jan  
(w 1825 r.), Antoni  (w 1832 r.). Tak więc mały 
Miecio miał czwórkę rodzeństwa. Górecki par-
terowy dwór tętnił życiem towarzyskim, Ledó-
chowskich odwiedzali tam: znajomi ziemianie, 
żydowscy kupcy, przyjaciele rodziny, ducho-
wieństwo. Wśród nich min. byli przedstawicie-
le ziemiaństwa: Paweł Popiel z Kurozwęk (wieś 
koło Staszowa), Hipolit Popiel z Zajeziorza  
(wieś koło Samborca), Ludwik Popiel z Cho-
cimowa (wieś koło Kunowa), Stanisław Mosz-
czeński z Bazowa (wieś koło Sulisławic), Wła-
dysław Białoskórski z Samotni-Jurkowic (wsie 
koło Nawodzic) i brat jego Edward gubernator 
cywilny guberni radomskiej, Ludwik Łempic-
ki z Planty (wieś koło Iwanisk) - z jego dziećmi 
Julciem i Cecylią bardzo lubił się bawić mały 
Miecio. Był on też ulubieńcem starszej od nie-
go o 10 lat panny Magdaleny Gołuchowskiej, 
która przyjeżdżała do Górek wraz ze swoimi 
rodzicami właścicielami dóbr ziemskich Gar-
bacz (wieś koło Waśniowa). Częstym bywal-
cem góreckiego dworu był także pułkownik 
Krzesimowski z Miłoszowic (wieś niedaleko 
Szczeglic). Był on bardzo lubiany przez Miecia 
i jego rodzeństwo  (o tym świadczy chociażby 
fakt że będąc już dorosłym dostojnikiem ko-
ścielnym w listach słanych z Bogoty do rodzi-
ców zawsze go wspominał i pozdrawiał). Do 
osób odwiedzających Ledóchowskich w Gór-
kach należeli także: przyjaciel domu pan Nie-
mirycz urzędnik gubernialny z Radomia, dok-
tor Malfatti Chevalier de Monteregio z Wiednia  

historia w naszych parafiach, archiwach,
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(był on żonaty z siostrą cioteczną Józefa Ledó-
chowskiego hrabiną Ostrowską i jako nadwor-
ny lekarz cesarski w 1830 roku podobno od-
bierał – asystował, poród Franciszka Józefa 
przyszłego cesarza Austro – Węgier). 

Wśród duchownych odwiedzających Ledó-
chowskich w Górkach byli m.in. ksiądz pro-
boszcz – infułat klimontowski Stanisław Ja-
strzębski, wikariusz Jan Krupiński, biskupi 
sandomierscy – Adam Prosper Burzyński, 
Klemens Bąkiewicz, Józef Michał Juszyński. 
W późniejszych wspomnieniach przyszłego 
kardynała arcybiskupa gnieźnieńsko–poznań-
skiego Mieczysława Ledóchowskiego przewi-
jają się również inne postacie mieszkające lub 
odwiedzające górecką rezydencję jego rodzi-
ców które pozostały w jego pamięci. A byli 
wśród nich: stara piastunka – „mamka” żona 
jednego z gospodarzy z Zakrzowa która wy-
karmiła piersią wszystkie dzieci Józefa Ledó-
chowskiego, ulubiona służąca jego matki Ma-
rii Ledóchowskiej „Elżunia”, stary karbowy  
(człowiek ten pilnował chłopów podczas od-
rabiania pańszczyzny na polu dziedzica a póź-
niej po uwłaszczeniu w 1864 roku, pilnował 
robotników rolnych pracujących w folwarkach 
czyli dużych gospodarstwach rolnych dzie-
dzica) „który kochał swą krowę więcej od wła-
snej wnuczki”, ogrodnik „z przekrwionymi po-
liczkami”. W tych wspomnieniach pozostałych 
w pamięci są także klimontowscy Żydzi, min. 
klimontowski Rabin Mosiek Goryczański, któ-
ry w okresie przed Bożym Narodzeniem, No-
wym Rokiem, Wielkanocą, świętem św. Józefa 
odwiedzał górecki dwór i w imieniu klimon-
towskiej gminy żydowskiej w progach pałacu 
składał jego mieszkańcom życzenia i błogo-
sławieństwo Jehowy. Byli także częstymi go-
śćmi u Ledóchowskich w Górkach inni Żydzi, 
wśród nich żydowski ”kupiec zboża en gros” 
niejaki Berek, a także żydowski kuśnierz (szył 
futra) i dzierżawca młynów w Górkach i Nawo-
dzicach zwany Szlama. Tego ostatniego na po-
lecenie rodziców mały Miecio wraz z rodzeń-
stwem „pilnował”, gdy ten w góreckim dworze 
szył futro sobole dla jednego z członków ro-
dziny Ledóchowskich.

Życie jak każdemu z nas tak i Mieczysławo-
wi „płynęło” szybko. Dorastał i jako dwuna-
stoletni Mieczysław w 1834 roku wstąpił do 
gimnazjum rządowego w Radomiu. Uczęsz-
czał do tego radomskiego gimnazjum podob-
nie jak jego starszy brat Julian. Wakacje spę-
dzał w Górkach, w Wiedniu gdzie miał rodzinę  
(braci ojca – swych stryjów Tadeusza feldmar-
szałka w armii austriackiej i Tymoteusza któ-
ry był wychowawcą arcyksiążąt Habsburgów 
min. przyszłego cesarza Austro – Węgier Fran-
ciszka Józefa) .Bawiąc tam w Wiedniu „ćwiczył 
język niemiecki”. W wakacje podobno także 
spędzał czas na probostwie w Klimontowie 
kiedy był już alumnem seminarium duchow-
nego w Warszawie  (tak pisał ksiądz Kukliński). 
Kształcąc się w radomskim gimnazjum nie lu-
bił i miał trudności z językiem rosyjskim, ma-
tematyką i rysunkami. Jednakże Mieczysław 
Ledóchowski będąc uczniem zdyscyplinowa-
nym, pilnym i ambitnym w starszych klasach 

radomskiego gimnazjum pokonał istniejące 
trudności w nauce. W 1840 roku jego rodzice 
Józef i Maria Ledóchowscy przenieśli go z ra-
domskiego gimnazjum do gimnazjum guber-
nialnego w Warszawie. Tam ukończył ósmą 
klasę z wyróżnieniem a od kuratora okręgu 
naukowego warszawskiego dostał „ srebrny 
medal” za najlepsze wypracowanie w języku 
rosyjskim. Miesiąc przed ukończeniem szko-
ły gimnazjalnej zapisał się młody Mieczysław 
do Seminarium Duchownego księży Misjona-
rzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Po 
ukończeniu warszawskiego gimnazjum mło-
dy Mieczysław zgodnie ze swą wolą i powo-
łaniem zgłosił się w lipcu 1841 roku do war-
szawskiego seminarium w którym nauka 
rozpoczynała się na początku września.

 W sierpniu, a dokładnie we wtorek 17 sierp-
nia 1841 roku na prośbę rodziców odbyły się 
w Klimontowskim kościele św. Józefa obłóczy-
ny  (uroczyste poświęcenie i przekazanie su-
tanny studentowi seminarium duchownego) 
Mieczysława Ledóchowskiego. Uroczystość 
ta rozpoczęła się prawdopodobnie o godzi-
nie 9 lub 10 rano  (ksiądz Sadok Barącz pisze 
że o 10 a ksiądz Witold Klimkiewicz że o 9).
Udział w niej wzięli zaproszeni goście, rodzi-
na, miejscowe i przybyłe duchowieństwo 
oraz okoliczna ludność wypełniająca klimon-
towską świątynię. Uroczystości tej w Klimon-
towie przewodniczył biskup sandomierski 
Klemens Bąkiewicz, prokurator kapituły san-
domierskiej ksiądz Choroszyński i miejscowi 
księża. Biskup Bąkiewicz zaczął śpiewać da-
jąc sygnał do zbiorowego śpiewu pieśń „ Veni 
Creator spiritus”  (z łac. o Stworzycielu duchu 
przyjć). Następnie Mieczysław odebrał błogo-
sławieństwo od swoich rodziców: Marii i Józe-
fa Ledóchowskich ,biskup poświęcił sutannę 
a odebrawszy ją Mieczysław poszedł do za-
krystii założył na siebie sutannę i komżę a na-
stępnie wspólnie z rodzicami i rodzeństwem 
brał udział w nabożeństwie. W czasie celebro-
wania mszy świętej przemawiał do alumna 
Mieczysława Ledóchowskiego ksiądz Choro-
szyński tymi słowy: „Otośmy wszystko opuścili 
i poszli za Tobą, cóż nam za to będzie?...ktokol-
wiek opuścił dom, braci i siostry, ojca lub mat-
kę dla imienia Mego, stokrotną nagrodę odbie-
rze i życie wieczne posiędzie…Sadzę szanowny 
kandydacie – że twoje powołanie do stanu, któ-
ry sobie obrałeś, jest prawdziwe i trwałe. Nie łu-
dzisz się bowiem, abyś w nim jakie korzyści do-
czesne odnosił. W sile i kwiecie wieku obdarzony 
przymiotami duszy i ciała, w stanie godnym za-
zdrości, widziałeś niewątpliwie uśmiechającą się 
ku tobie przyszłość, i razem wskazującą ci opo-
dal najświetniejsze nadzieje. To wszystko mimo 
puściłeś, obrałeś najlepszą cząstkę, która od cie-
bie odjętą nie będzie. Wziąłeś szatę sługi Pań-
skiego, z którą przybierasz wiele pracy i umar-
twień ciała, ale za to zyskasz czystą rozkosz 
i spokojność duch.” W dalszej części tej uro-
czystości ksiądz Choroszyński pochwalił ro-
dziców Mieczysława za religijne i patriotycz-
ne wychowanie syna. Po zakończonej mszy 
świętej w klimontowskiej świątyni głos zabrał 
radosny i dumny ze swego syna hrabia Józef 

Zachariasz Ledóchowski. Fragment jego prze-
mówienia brzmiał następująco: „Synu kocha-
ny! Aczkolwiek nie jestem obdarzony wymową, 
ani łatwością pięknego wysłowienia myśli mo-
ich, abym mógł w tej świątyni i w zgromadze-
niu tak uroczystem, jak jest obecne, przemówić 
w sposób ujmujący do ciebie i do was wszystkich 
tu w jedno grono zebranych, wszelako nadto jest 
w tej chwili przepełnione serce moje radością, 
abym zdołał też myśli zachować…nieraz już od 
lat wielu w modlitwach moich gorące prośby 
do nieba zanosiłem, prosząc, by jednego z czte-
rech synów naszych, Bóg dla chwały swojej do 
stanu duchownego powołać raczył. I stało się, 
że iskra płomienia miłości Jego zabłysła w tym 
z pomiędzy was dzieci moje, który jeszcze przed 
swem narodzeniem, był niesiony w łonie macie-
rzyńskiem, przed ołtarz cudownej matki Boskiej 
w Częstochowie… Imię zaś Mieczysława, pierw-
szego w Polsce chrześcijanina, było ci na chrzcie 
świętym jakby natchnieniem i przeczuciem ja-
kimś nadane. Tak, jemu Bóg błogosławił, iż na-
ród, któremu przewodniczył, z ciemności bał-
wochwalstwa do światła wiary Chrystusowej 
nawrócił, i taż wiara coraz bardziej u przodków 
naszych, w następnych wiekach rozszerzała się, 
kwitła i jaśniała, tak też i ty Kochany Mieczysła-
wie, będąc pierwszym w imieniu Ledóchowskich, 
który do kapłaństwa stanu wstępujesz, światłem 
i gorliwością swoją o chwałę boską będziesz go-
rejącą gwiazda wiodącą swym przykładem…” 

Po tych klimontowskich uroczystościach ko-
ścielnych związanych z obłóczynami Mieczy-
sława Ledóchowskiego, rodzina, duchowień-
stwo i zaproszeni goście udali się do dworu 
w Górkach na uroczysty obiad. 

Po kilku dniach od tej uroczystości Mieczy-
sław wyjechał do Warszawy i tam 27 sierpnia 
1841 roku oficjalnie wstąpił do seminarium 
księży Misjonarzy przy kościele św. Krzyża 
w Warszawie. Jako alumn tego seminarium zo-
stał zwolniony z obowiązującej w Rosji służby 
wojskowej. W seminarium tym spędził 2 lata 
poczym udał się w październiku 1843 roku na 
dalsze studia do Akademii Papieskiej w Rzy-
mie. W podróży do Watykanu towarzyszy-
ła Mieczysławowi matka Maria Rozalia Ledó-
chowska, która „miała wpływy” u hierarchów 
watykańskich. Na pierwszej audiencji u papie-
ża Grzegorza XVI przedstawiła głowie kościo-
ła katolickiego swego syna Mieczysława, a na 
kolejnych przedstawiła ówczesnemu papieżo-
wi trudności katolicyzmu na ziemiach polskich 
pod panowaniem rosyjskim. 

Mieczysław swój pobyt na studiach du-
chownych w Watykanie spędził bardzo owoc-
nie i pożytecznie. Pobierając nauki w Waty-
kańskiej Akademii Nauk Politycznych, gdzie 
wprowadzono nowe formy nauczania opar-
te na pogadankach i dyskusji .Bardzo dobrze 
Mieczysław opanował języki obce: min. ła-
ciński, francuski, angielski słabiej niemiec-
ki. W maju 1845 roku miały się odbyć świece-
nia kapłańskie Mieczysława Ledóchowskiego. 
Na prośbę jego matki te wcześniejsze świece-
nia kapłańskie zostały przesunięte z maja na 
sierpnia. 

ciąg dalszy na stronie 8

bibliotekach i pamięci ludzkiej zapisana…
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Nazwa OSP Nazwa zadania 
– dotacja

Kwota 
UMiG 

Inne źródła finansowania 
zadania

OSP 
Konary 
– KSRG

Dofinansowanie remontu 
świetlicy w remizie OSP 
Konary.

2 500,00 zł
7 500,00 zł
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej

Zakup i montaż okien w 
budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Konarach.

4 950,00 zł
13 050,00 zł
WFOŚi GW w Kielcach

OSP 
Klimontów 

– KSRG

Zakup i montaż w remizie OSP 
Klimontów nowego systemu 
instalacji alarmowej.

3 300,00 zł

4 200,00 zł
Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników

Dofinansowanie remontu OSP 
Klimontów – usprawnienie 
ciągów komunikacyjnych.

10 000,00 zł
17 000,00  zł
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej

Dofinansowanie zakupu 
wysokociśnieniowego wodno 
– pianowego agregatu 
gaśniczego dla jednostki OSP.

10 745,00 zł
20 000,00 zł
Fundacja Orlen

OSP 
Krobielice 

– KSRG

Dofinansowanie zakupu 
rozpieracza ramieniowego dla 
jednostki OSP Krobielice.

10 000,00 zł
4 300,00 zł
Środki własne OSP

Dofinansowanie remontu 
świetlicy w remizie OSP 
Krobielice.

7 100,00 zł
10 935,00 zł
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej

Wymiana okien i drzwi w 
budynku remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej Krobielice.

3 740,00 zł
14 760,00 zł
WFOŚiGW w Kielcach

OSP 
Zakrzów

Dofinansowanie zakupu 
zestawu hydraulicznego 
narzędzi ratowniczych dla 
jednostki OSP Zakrzów.

15 790,00 zł
44 110,00 zł
MSWiA, 
WFOŚiGW w Kielcach

OSP 
Byszów

Wymiana pokrycia 
dachowego na remizie OSP 
Byszów.

29 431,00 zł
19 500,00 zł
MSWiA

OSP 
Nasławice

Dofinansowanie zakupu 
pompy szlamowej do 
wody zanieczyszczonej dla 
jednostki OSP Nasławice

2 250,00 zł
7 800,00 zł
MSWiA

Nazwa 
jednostki

Zadania realizowane w ramach 
 Funduszu Sołeckiego 2020

Wartość 
realizowanego zadania

OSP 
Konary

Remont świetlicy OSP 
– zakup drzwi wewnętrznych.

2 490,00 zł

OSP 
Goźlice

Wykonanie wylewki w remizie OSP Goźlice. 5 535,00 zł

Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do bu-
dynku remizo – świetlicy OSP Goźlice.

4 100,00 zł

Zakup mundurów specjalnych US-07 2 – 
częściowe – 2 kom.

3 260,00 zł

OSP 
Zakrzów

Montaż rolet w budynku remizy OSP Za-
krzów.

2 100,07 zł

Remiza OSP Konary po remoncie

Remiza OSP Klimontów po remoncie

Agregat wodno-pianowy na  wy-
posażeniu OSP Klimontów

Usprawnienie ciągów 
komunikacyjnych w OSP Klimontów

Remiza OSP Byszów – wymiana pokrycia dachowego

dofinansowania 
dla naszych osp
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Rosamond
Niusia

Wiosna przemawia miłością i deszczem -
Jesteś czarująca, cudowna, urocza.
Więc zakochany w Tobie jestem!
Dziewczyno o zielonych oczach…

Twe usta pocałunkiem wrzosu -
Spowitym słonecznym promykiem.
Jesteś tęskniącym kwiatem lotosu,
Ja zakochanym romantykiem…

Jedyna moja rozkoszy słodka,
Czy w herbacianych różach Cię spotkam?
W gwieździste niebo z nadzieją patrzę-
Może magiczną Venus zobaczę?

Kocham Twój uśmiech prześliczny,
Miłość w oczach romantycznych.
Nie puszczę Cię! Zacałuję!
Uwiodę i zaczaruję!

Remiza OSP Krobielice po remoncie

Rozpieracz ramieniowy – wyposażenie OSP Krobielice

Remiza OSP Zakrzów po remoncie

Zestaw hydrualiczny – wyposażenie OSP Zakrzów

Pompa szlamowa – wyposażenie OSP Nasławice

Starożytna rzeźba z XIII wieku, przedstawiająca Zbawiciela Ukrzy-
żowanego, znajduje się w kościele podominikańskim pw. Świętego 
Jacka Odrowąża i Matki Bożej Różańcowej w Klimontowie. Rzeźbę tę 
podarowała Jaśkowi Toporczykowi młoda księżniczka Jadwiga Kali-
ska. Jaśko Toporczyk z Ossolina zwany „Owcą” w 1286 roku przeby-
wał z poselstwem na dworze ojca Jadwigi-Księcia Bolesława Poboż-
nego w Kaliszu. Bolesław Pobożny był przedstawicielem linii Piastów 
Wielkopolskich. Jadwiga urodzona między rokiem 1270- 1275 w Kali-
szu, była córką Księcia Bolesława Pobożnego i Księżnej Jolenty Hele-
ny z dynastii Arpadów.  Księżna Jadwiga była żoną Łokietka I i matką 
Kazimierza Wielkiego. Zmarła 10 grudnia 1339 roku w Starym Sączu. 
Turyści, a przeważnie młodzież zwiedzająca nasz piękny i roman-
tyczny klasztor OO Dominikanów (z I-tercji XVII wieku) w Klimonto-
wie, pytają przewodnika dlaczego księżniczka Jadwiga podarowała 
tę rzeźbę Jaśkowi Toporczykowi? Odpowiadam, że po prostu miała 
taką intencję. Być może przystojny poseł, jako rycerz podobał się uro-
czej, młodej księżniczce Jadwidze? 

Trudno dziś ustalić przez ile lat rzeźba znajdowała się w domu księż-
nej Jadwigi w Kaliszu. Podarowana rzeźba przedstawiająca Pana Jezu-
sa na krzyżu najpierw znajdowała się w kasztelu drewnianym, zaś póź-
niej w murowanym pałacu Toporczyków w Ossolinie. Toporczykowie 
od nazwy swej wioski przyjęli nazwisko Ossolińscy. Herb Topór, klej-
not Ossolińskich, prezentuje się na tarczy w polu czerwonym. Dokład-
na forma (kształt) herbu topór, jako płaskorzeźba widnieje na bramie 
wjazdowej do ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Ruiny tego zamku 
są zabytkiem klasy zerowej, czyli międzynarodowej! Zamek ten został 
wzniesiony przez Krzysztofa Ossolińskiego, który był przyrodnim bra-
tem Jerzego. Architektem zamku Krzyżtopór w Ujeździe był sławetny 
Wawrzyniec Senes – architekt włoski pochodzenia szwajcarskiego, któ-
ry na wzór kościołów rzymskich i weneckich, zaprojektował i wzniósł 
częściowo barokową kolegiatę pw. Św. Józefa w Klimontowie.

Rzeźba przedstawiająca Zbawiciela Ukrzyżowanego, przeszła 
w spadku na Jana Zbigniewa Ossolińskiego(Ojca Krzysztofa i Jerze-
go). Wojewoda Sandomierski Jan Zbigniew Ossoliński, fundator ko-
ścioła i klasztoru OO Dominikanów w Klimontowie, przekazał rzeźbę 
do kościoła Św. Jacka i NMP Różańcowej. Rzeźba została umieszczona 
na szafirowej kapie, w centrum ołtarza imienia Drzewa Jessego, czy-
li rodowodu Pana Jezusa. Ołtarz ten był niegdyś ołtarzem głównym 
(wielkim) i stał na wejściu (progu) do prezbiterium, gdzie prawo wej-
ścia posiadali tylko OO Dominikanie, księża i fundatorzy konwentu 
klasztornego. Obecnie ołtarz imienia Drzewa Jessego jest pierwszym 
ołtarzem po lewej stronie kościoła, patrząc na wielki ołtarz z ikono-
grafiią Świętego Jacka.

Oprac.: StaniSław SaS tarnawSki

rzeźba zbawiciela 
ukrzyżowanego
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Ostatecznie jednak Maria Ledóchowska nie 
przybyła na święcenia kapłańskie syna, ponie-
waż za „niewłaściwe listy kościelno–politycz-
ne słane do Rzymu” została przez władze ro-
syjskie internowana. Pod koniec czerwca 1845 
roku matka Mieczysława na rozkaz namiestni-
ka „Kraju Przywiślańskiego” księcia warszaw-
skiego Iwana Paskiewicza została internowa-
na w klasztorze Panien Wizytek w Warszawie.

 Źródło (domena publiczna):
http://www.ledochowski.eu/rodzina/mieczyslaw1822pl.html

Mieczysław Ledóchowski został wyświęco-
ny na kapłana przez kardynała Luigi Lambru-
schini w niedzielę 13 lipca 1845 roku w jego 
prywatnej kaplicy. Następnego dnia o świ-
cie, ksiądz Mieczysław Ledóchowski odpra-
wił swoją pierwszą msze świętą w kryptach 
watykańskich obok grobu św. Piotra, na któ-
rym widniał napis: „Tu est Petrus, et super hanc 
petram aedificabo Ecclesiam meam!”  (z łac. Ty 
jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój). 
Ksiądz Mieczysław Ledóchowski za nowego 
papieża Piusa IX rozpoczął swoją karierę dy-
plomaty kościelnego. Nowy papież bardzo 
go lubił, o czym świadczą słowa księdza Ba-
rącz Sadoka zawarte w jednej z jego publika-
cji: „Nowo obrany papież Pius IX. szczególnie go 
kochał, a otoczywszy go swą życzliwością, aż do 
końca panowania swego z oka go nie spuszczał.”  
W 1849 roku był ablegatem  (posłańcem) pa-
pieskim w Madrycie, w 1850 roku został au-
dytorem (kontrolerem) nuncjatury w Lizbo-
nie, w 1857 roku został wysłany jako ablegat 
(posłaniec) w misji nadzwyczajnej do Amery-
ki Południowej do Bogoty stolicy Nowej Gre-
nady  (dzisiejszej Kolumbii). Zanim odpłynął 

w tą daleką podróż, chciał odwiedzić rodzinę 
w Górkach, zobaczyć przebudowany dom ro-
dzinny, jednak rosyjskie władze „wprowadza-
jąc trudności paszportowe” uniemożliwiły mu 
ten zamiar.

Dom rodzinny w Górkach po przebudo-
wie rozpoczętej w 1850 roku zmienił się z par-
terowego dworu w piętrowy pałac. Prace te 
prawdopodobnie rozpoczął Henryk Marco-
ni  (z pochodzenia Włoch, przybył do Warsza-
wy w 1822 roku i wykładał tam na Akademii 
Sztuk Pięknych) na zlecenie ówczesnego wła-
ściciela Juliana Ledóchowskiego. W owym 
czasie nie był to pałac, lecz szlachecki parte-
rowy, murowany, rozległy dwór otoczony la-
sem i ogrodem. Podobny być może do tego 
który opisywał Adam Mickiewicz w poemacie 
„Pan Tadeusz” - dwór Sopliców. Na zewnątrz 
miał pobielone ściany wapnem, a wewnętrz-
ne pomieszczenia były wygodne i przestron-
ne. W środku budynku było pełno drogocen-
nych zestawów mebli, porcelany, kryształów 
i „sreber stołowych” (przywiozła je tutaj mat-
ka kardynała Maria Ledóchowska otrzymaw-
szy je w prezencie od swej matki pani Darow-
skiej). Znajdowała się również tutaj biblioteka 
z kolekcją starych woluminów (pojedyńcze eg-
zemplarze starych dokumentów). Było także 
obszerne archiwum rodzinne w którym mie-
ściły się liczne: dyplomy, dokumenty, nadania 
ziemskie, rękopisy przodków. Wewnątrz tego 
dworu mieściły się zbroje rycerskie, a także 
obrazy o treści mitologicznej i portrety przod-
ków. Tak pisał o „góreckim dworze” nasz lokal-
ny poeta, były powstaniec styczniowy. Z za-
miłowania rolnik, ojciec jedenaściorga dzieci, 
jeden z zarządców góreckich folwarków Fran-
ciszek Ksawery Bartkowski herbu Ostoja. Uro-
dził się on w 1832 roku w Ujeździe, mieszkał 
m.in. w Nawodzicach, Julianowie, a pochowa-
ny został na cmentarzu w Olbierzowicach). Ten 
„nasz klimontowski Mickiewicz” tak oto pisał:

„Rezydencya Górki”
Między dwiema górami ,na pięknej dolinie
Po której Pokrzywianka rzeka kręto płynie,
Jest góra w samym środku, drzewami ubrana,
Równa jak gdyby ręką ludzką usypana.
Od zachodu staw duży zarośnięty trzciną,
Tatarakiem, sitowiem i złotą wierzbiną.
Sam tylko jego środek, gdzie najgłębsze wody,
Od słonecznych promieni błyszczy wśród pogody,
Przyjmuje Pokrzywiankę między groble swoje,
0 ,Następnie wypuszczając, dzieli ją na dwoje. 
Jedna z strony północnej dwa młyny zatrudnia,
 A zaś druga uboczna płynie od południa,
Tak że góra środkowa wzięta w dwa ramiona
Jest prawie do okoła wodą otoczona.
Wpośród mnóstwa zieleni, na szczycie tej góry, 
Stoi pałac wzniesiony gustownej struktury,
Który hrabia Julian prawie z każdej strony
Ozdobił kolumnami, posągi, balkony,
Wzniósł piętro wspaniałe na dawnym parterze,
Obszerny ganek, oraz dwie wysokie wieże.
O kilkadziesiąt kroków stoi oficyna,
Ponad stawem ochrona; na przeciwko młyna,
Pod górą na równinie od strony południa
Magazyny, obory, kurniki i studnia,

Za tem nieopodal koło samej rzeczki
Dla służby różnych stopni szwajcarskie domeczki, 
A za rzeczką obszerne gumno postawione,
Które z resztą budowli mostem połączone.
Za stawem od północy widać domki kmieci,
Bo dwór zawsze uważał kmiotków za swe dzieci,
Postępując wytkniętym przez pradziadów śladem,
Był dla nich opiekunem, wzorem i przykładem.
Od wschodu za pałacem ogród spacerowy,
 Za tym znowu cieplarnie i sad owocowy,
Gdzie najwięcej pamiątek, przeszłości wspomnienia 
Dla hrabiów Ledóchowskich, Szaławów z imienia,
Jeżeli nie tu w Górkach, razem się złożyło,
Kędy tyle pokoleń szczęśliwie przeżyło?
Czy będziemy chodzili po obszernym placu,
Czy , ciekawością zdjęci, wejdziem do pałacu:
Wszędzie tylko pamiątki przed oczyma mamy,
Na każdym prawie kroku z niemi się spotkamy.
Najprzód w przedpokoju, gdy się próg przekroczy
Starożytne obrazy uderzają w oczy:
Tutaj piękną Helenę Parys uprowadza,
Tu Orfeusz swą żonę z piekieł wyprowadza,
Tam, spotkawszy śpiącego bożka Kupidyna,
Łamie łuk na kolanie mężna Pasqualina,
Dalej znów trzy boginie Parys sądzi szczerze,
 Gdy złote jabłka pięknej oddaje Wenerze;
Na prawo od ogrodu, w portretowej sali,
Gdzie góreccy panowie do stołu siadali,
Do koła rozmieszczeni, zbroją przyodziani
Sami wojewodowie, marszałki, hetmani,
Niegdyś chluba narodu, senatu starszyzna
Zdaje się mówią z tych ram: „to nasza ojczyzna”!
Widać tu najpierw ciebie hrabio Stanisławie,
 Jednozgodnie obrany w narodowej sprawie
Marszalkiem generalnym w mieście Tarnogrodzie,
Obrońco praw wolności najpierwszy w narodzie!
Jest tu portret Franciszka, co za stanów zgodą
Dla zasług czernichowskim został wojewodą,
Teraźniejszej rodziny Ledóchowskich głowa
Najpierwszy w tem imieniu dziedzic Klimontowa;
Jest Adam wojewoda poprzedniego rodzic.
Stanisław czernihowski jest też wojewodzic,
A dalej podkomorzy hrabia Tymoteusz,
I brat jego rodzony generał Tadeusz.
Portrety dwóch Antonich i wnuka i dziada
I portret kardynała też sala posiada.
Jest portret ostatniego góreckiego pana,
Męża dzisiejszej pani hrabi Juliana.
Są tu jeszcze te księgi i ten globus stary,
Na których ksiądz kardynał czerpał światło wiary,
Z nich to ksiądz Jan Krupiński, jego młodą głowę
Oświecał, wykładając prawo Chrystusowe,
Siał boże ziarno w umysł młodzieńczy, ochotny,
Które dziś plon wydało więcej niż stokrotny.
Te ulice, te ścieżki zwirem wysypane,
Od wieków Ledóchowskich nogami deptane,
Tu pod cieniem tej jodły albo tej jabłoni
Nieraz siadał z rodziną pan hrabia Antoni.
Przy nawale spraw ważnych i zajęć bez liku
Nie zapomniał nawet i o podróżniku,
Świadczy o tem ta grota murowana w ziemi
I napis na kamieniu ryty słowy temi:
„ Przechodniu! Jeśliś pracą lub trudem zmęczony,
Spocznij, ten skromny kamień tobie poświęcony”.
Jest to dowód że wszyscy góreccy dziedzice
Cenili ten majątek i te okolice,
Licznymi pomnikami te miejsca zdobili
Aby swoim następcom przykład zostawili”.

historia w naszych parafiach, archiwach,
ciąg dalszy ze strony 5
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Pałac w Górkach koniec XIX i początek XX w.
 Źródło (domena publiczna):
 http://ziemianskie-historie.dobrzyca-muzeum.pl/galeria.php? 
mode=za&mi=G%C3%B3rki&co=1 

Brat kardynała Julian dobudował drugie pię-
tro i dwie wieże. Jedną od strony północ-
nej budynku a drugą od strony południo-
wej – tworząc pałac na wzgórzu ozdobiony 
na zewnątrz różnymi dekoracjami. Wokół 
tego pałacu wycięto istniejący las bukowo–
modrzewiowy  wykopano staw i zasadzono 
nowy ogród. Park z ogrodem zasadzono od 
strony wschodniej (od miasta Klimontowa), 
tam też znajdował się sad owocowy i cie-
plarnie. Na terenie nowo powstałego parku 
urządzono grotę z napisem „Przechodiu, je-
śliś pracą i trudem zmęczony spocznij, ten 
skromny kamień tobie poświecony.” Ten gó-
recki pałac nie został w pełni dokończony  
(budowlę tą ukończył w całości nowy wła-
ściciel Włodzimierz Karski w roku 1896r. pod 
nadzorem architekta Władysława Marconie-
go, który stworzył piękną rezydencję według 
wzorów renesansu i baroku otoczoną wokół 
angielskim parkiem).

Mieczysławowi Ledóchowskiemu pod-
czas pełnienia misji dyplomatycznej w Ame-
ryce Południowej (w Bogocie) zmarł najstar-
szy brat Julian. Miał on zaledwie 39 lat i 31 
października 1859 roku w Dreźnie zakoń-
czył swój żywot (miasto w Saksonii dzisiej-
szych południowych Niemczech). Kilka ty-
godni później 24 listopada 1859 roku umarł 
mu w Wiedniu w wieku 73 lat ojciec Józef Le-
dóchowski. Który rozpaczając po śmierci naj-
starszego syna aż do swojej własnej powta-
rzał: „Co to za boleść, co to za boleść dla ojca 
przeżyć własne dziecko!”.

Po tych tragicznych wydarzeniach, mat-
ka jego Maria Ledóchowska, po pochowa-
niu męża Józefa w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu Wahring, opuściła Wiedeń i w Kra-
kowie w styczniu 1860 roku wstąpiła do klasz-
toru Bernardynek. Tutaj przyjęła imię siostry 
Elżbiety, przekazała klasztorowi 1000 flore-
nów jałmużny, i zamieszkała w celi z piecem 
kaflowym wykonując powierzone jej obo-
wiązki i czynności. Mieczysław popierał jako 
jedyny z rodzeństwa decyzję matki i wspierał 
ją listownie. Słabe zdrowie Marii Ledóchow-
skiej pozwoliło jej wytrwać w murach klasz-
tornych przez 20 miesięcy. Pod koniec 1861 
roku opuściła krakowski klasztor, przyjecha-
ła do Wiednia odwiedzić grub męża Józefa, 
a następnie udała się do Brukseli gdzie prze-

bywał zmuszony do powrotu z Bogoty jej syn 
Mieczysław Ledóchowski. W Belgii Mieczy-
sław Ledóchowski został nuncjuszem apo-
stolskim  (ambasadorem państwa kościelne-
go) i tutaj gościł przez 3 miesiące swą matkę 
Marię  (zmarła ona w 1863 roku w Paryżu a po-
chowana została w Wiedniu). W 1865 roku 
w listopadzie został wybrany przez kapitułę 
poznańską arcybiskupem –koadiutorem (po-
mocnikiem dotychczasowego hierarchy Le-
ona Przyłuskiego (taka była wola Ojca Święte-
go Piusa IX). W praktyce swe nowe obowiązki 
pomimo sprzeciwu władz pruskich  (niemiec-
kich) objął w kwietniu 1866 roku po zmarłym 
dotychczasowym arcybiskupie Leonie Przyłu-
skim. Początkowo arcybiskup Mieczysław Le-
dóchowski prowadził politykę uległą wobec 
pruskich (niemieckich) władz zaborczych. Za-
przyjaźnił się z pruską królową Augustą, pro-
sząc ją nieraz o interwencję u cara Aleksandra 
II aby w jego rosyjskim państwie przestano 
prześladować księży i kościół grekokatolicki  
(wierni tego kościoła i księża podlegali Papie-
żowi w Rzymie a nie jak wyznawcy prawosła-
wia Patriarsze w Moskwie). Cesarz niemiecki 
Wilhelm I wyprawił nawet przyjęcie na cześć 
arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego 
odznaczając go „orderem czerwonego orła 
w brylantach”. Zgodnie z życzeniem władz 
pruskich zakazał na pewien okres odprawia-
nia mszy świętych za Ojczyznę, a nawet śpie-
wania w kościołach po polsku pieśni „ Boże 
coś Polskę”. Arcybiskup Ledóchowski zmienił 
swoją postawę gdy kanclerz (premier rządu) 
cesarstwa niemieckiego Otto von Bismarck 
wprowadził tzw. „kulturkampf” (walkę z kul-
turą polską i kościołem katolickim). Ten pru-
ski kanclerz wprowadził w Niemczech rządy 
„twardej reki”. Polaków zamieszkujących ce-
sarstwo niemieckie nie lubił a wręcz niena-
widził o czym najlepiej świadczą jego słowa: 
„Bijcie Polaków, a żeby aż o życiu zwątpili. Mam 
wielką litość dla ich położenia, ale jeżeli chcemy 
istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich 
wytępić.” Po pokonaniu Austrii i Francji i zjed-
noczeniu wszystkich państewek niemiec-
kich w jedno państwo - cesarstwo niemieckie 
kanclerz Bismarck stał się autorytetem i dru-
gą osobą w państwie po cesarzu Niemiec, 
którym został w styczniu 1871 roku król Prus 
Wilhelm I Hohenzollern. Arcybiskup gnieź-
nieńsko- poznański a zarazem Prymas nie 
istniejącej Polski Mieczysław Ledóchowski 
w latach siedemdziesiątych XIX wieku, zmie-
nił swa postawę, pokazał przykład patrioty-
zmu i rozpoczął walkę z germanizacją. Pomi-
mo nacisków i zastraszeń sprzeciwiał się i nie 
wyrażał zgody na wprowadzenie języka nie-
mieckiego zamiast polskiego w nauce reli-
gii w szkołach. Wbrew zaleceniom i stanowi-
sku władz niemieckich sam powoływał księży 
na stanowiska kościelne w kurii arcybisku-
piej i w terenie swoich kandydatów. Nie po-
zwolił także władzom niemieckim ingerować 
w program nauczania alumnów w semina-
riach duchownych w Gnieźnie i Poznaniu, co 
zpowodowało ostatecznie zamknięcie tych 
wyższych uczelni przez władze niemieckie. 

Arcybiskup Mieczysław Ledóchowski pomi-
mo wezwań władz niemieckich nie zrzekł się 
powierzonego mu kościelnego urzędu. Wkrót-
ce został aresztowany i uwięziony w Ostro-
wie Wielkopolskim. Stało się to w dniu 3 lute-
go 1874 roku o godzinie czwartej nad ranem. 
W ostrowskim więzieniu towarzyszył mu jego 
osobisty sekretarz – kapelan ksiądz Włady-
sław Meszczyński. Oprócz arcybiskupa Ledó-
chowskiego władze niemieckie uwięziły jesz-
cze wielu księży a pozostałych niepokornych 
duchownych ukarały wysoką grzywną pie-
niężną. W więzieniu arcybiskupa Mieczysła-
wa Ledóchowskiego wspierali rodacy a na-
wet niektórzy biskupi niemieccy. Wspierał go 
również sam papież Pius IX który potajemnie 
mianował go w 1875 roku kardynałem. Ksiądz
-książę Edmund Radziwiłł (ówczesny wikary 
w Ostrowie i poseł do parlamentu Rzeszy nie-
mieckiej) w specjalnej lasce przemycił nomina-
cję przebywającemu w więzieniu arcybiskupo-
wi. Tutaj Mieczysław Ledóchowski spacerował, 
modlił się i „ pielgrzymował do Częstochowy” 
– tj. przed obraz namalowany na blasze Matki 
Boskiej Częstochowskiej wiszący na jego wię-
ziennej szafie  (tak wspominał więziony z nim 
ksiądz Antoni Kantecki). Kardynał Mieczy-
sław Ledóchowski przebywając w więzieniu 
w Ostrowie urósł do miana bohatera narodo-
wego zmazując z siebie miano bez narodow-
ca i uległego wobec zaborcy hierarchy kościel-
nego. W cesarstwie niemieckim kardynałów 
traktowano jak członków rodziny cesarskiej 
których nie wolno było więzić, dlatego też 3 lu-
tego 1876 roku Prymas Mieczysław Ledóchow-
ski został zwolniony z więzienia i zmuszony do 
opuszczenia terytorium cesarstwa niemieckie-
go. Mieczysław udał się więc przez Pragę do 
Hradish (Hradczan), gdzie odwiedził tam za-
mieszkałego swego najmłodszego brata An-
toniego Ledóchowskiego. Następnie udał się 
do Krakowa gdzie był przyjmowany w różnych 
pałacach i chwalony w tutejszych gazetach. 
Z Krakowa miał udać się do Lwowa jednak wła-
dze austriackie pod naciskiem władz niemiec-
kich zabroniły mu tego „w obawie przed nasi-
leniem polskiego nacjonalizmu”, i nakazały mu 
opuścić ziemie zaboru austriackiego. W na-
stępstwie tych działań udał się do Wiednia 
gdzie odwiedził grób swych rodziców (Józe-
fa zmarłego w 1859 roku i Marii zmarłej w 1863 
roku) spoczywających na cmentarzu Wahring.  
Z Wiednia, gdzie zamieszkał w zakonie Je-
zuitów, udał się do Rzymu i przybył tam dnia 3 
marca 1876 roku. 

Watykan podobnie jak Turcja nigdy nie 
uznał rozbiorów Polski dokonanych w 1772 r., 
1793 r., 1795 r. Dlatego Mieczysław Ledóchow-
ski był nie tylko kardynałem arcybiskupem 
gnieźnieńsko–poznańskim, ale także „Pryma-
sem Polski”. Przebywając w Rzymie swój urząd 
sprawował korespondencyjnie przyjmując za-
razem na miejscu liczne pielgrzymki z „ Polski”. 
Władze niemieckie żądały jego ekstradycji by 
go osądzić w Berlinie, jednakże papież Pius IX 
stal za nim murem, a i rząd włoski odmówił 
ostatecznie jego deportacji do Niemiec. 

bibliotekach i pamięci ludzkiej zapisana…

dokończenie na stronie 10
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W 1878 roku gdy zmarł dotychczasowy pa-
pież Pius IX odbyło się konklawe  (tzn. wybór 
nowego papieża) w którym Mieczysław Le-
dóchowski brał udział jako jedyny polski kar-
dynał. Podczas głosowania nad wyborem no-
wego papieża kardynał Ledóchowski jako 
jeden z kandydatów otrzymał 1 głos  (głoso-
wał na niego belgijski Prymas kardynał Victor 
August De Champs). Ostatecznie nowym pa-
pieżem został wybrany przez kardynałów pa-
pież Leon XIII. Kardynał Ledóchowski nawiązał 
przyjacielskie relacje z nowym papieżem. Min. 
w 1883 roku w 200 rocznice bitwy pod Wied-
niem  (króla Polski Jana III Sobieskiego z Tur-
kami) on wraz z Janem Matejką i innymi Pola-
kami przekazał papieżowi obraz namalowany 
przez Matejkę – „ Jan III Sobieski wysyła wia-
domość papieżowi po bitwie pod Wiedniem 
1683 rok”, który do dnia dzisiejszego ekspo-
nowany jest w muzeum watykańskim. Na no-
wego papieża naciskał rząd niemiecki aby od-
wołał Mieczysława Ledóchowskiego z funkcji 
arcybiskupa gnieźnieńsko... Ostatecznie pa-
pież Leon XIII nigdy tego nie zrobił  (przyjaciel 
rodziny Ledóchowskich Józef Mielżyński zbie-
rał podpisy na petycji skierowanej do papieża 
aby nie odwoływał Mieczysława Ledóchow-
skiego z funkcji arcybiskupa). Jednakże sam 
Mieczysław Ledóchowski podał się do dymisji 
i po 20 latach sprawowania tego urzędu  (8 lat 
normalnie, 2 lata w więzieniu, 10 lat będąc na 
wygnaniu w Rzymie) przestał być arcybisku-
pem gnieźnieńsko–poznańskim. Jego następ-
cą w Gnieźnie i Poznaniu został nowy arcybi-
skup – Niemiec Juliusz Dinder. Po tej decyzji 
Mieczysław pełnił jeszcze wiele funkcji i urzę-
dów w Watykanie. Między innymi w 1892 roku 
Papież Leon XIII mianował go prefektem „Kon-
gregacji Rozkrzewiania Wiary”  (do tej pory te 
funkcję pełnili tylko Włosi i pomimo nacisków 
niektórych hierarchów kościelnych papież ni-
gdy nie odwołał go z tej funkcji, którą pełnił 
kardynał Ledóchowski do swej śmierci w 1902 
roku). Podupadły na zdrowiu i schorowany  
(cierpiał min. na kataraktę oczu czyli dzisiej-
szą zaćmę) kardynał Mieczysław Ledóchowski 
sporządził przed swą śmiercią testament. Wy-
łącznym spadkobiercą uczynił swego bratan-
ka imiennika Mieczysława Ledóchowskiego 
(był on synem najmłodszego brata kardyna-
ła – Antoniego Ledóchowskiego). Zapisał mu 
wszystkie kapitały (pieniądze), meble, klejnoty 
i pamiątki rodzinne. Ponadto swej siostrze He-
lenie Miączyńskiej i bratu Janowi Ledóchow-
skiemu zapisał w swym testamencie po 1000 
franków. Nie zapomniał i o służbie swojej, któ-
rej jeszcze żyjąc zabezpieczył pieniądze na do-
żywotnie renty. Na wykonawcę swej ostatniej 
woli Kardynał Mieczysław Ledóchowski wy-
znaczył swego osobistego sekretarza i przyja-
ciela księdza Władysława Meszczyńskiego. 

Kres jego ziemskiego żywota nastąpił w śro-
dę o godzinie szóstej rano 22 lipca 1902 roku. 
Zmarł 80-letni kardynał Mieczysław Ledó-
chowski w Rzymie, tam po zabalsamowaniu 
zwłok i odprawieniu mszy świętej żałobnej zo-
stał pochowany na cmentarzu Campo Verano. 

W jego pogrzebie pomimo upału i okresu wa-
kacyjnego brało udział bardzo wielu ludzi: du-
chownych, dyplomatów świeckich, arystokra-
tów jak i zwykłych biednych miejscowych mas 
ludzkich. Po pogrzebie uczestniczący w nim 
krewni Kardynała Ledóchowskiego zostali 
przyjęci na prywatnej audiencji u papieża Le-
ona XIII, który chwalił działania i życie ziemskie 
zmarłego. Życzeniem zmarłego było spocząć 
po śmierci w „Polsce”, jednak tak się nie stało. 
Pomimo prób ówczesnego arcybiskupa gnieź-
nieńsko- poznańskiego, „Prymasa Polski” Flo-
riana Stablewskiego, władze niemieckie nie 
zgodziły się na pochowanie śp. Kardynała 
Mieczysława Ledóchowskiego w katedrze po-
znańskiej. Rząd niemiecki obawiał się polskich 
manifestacji patriotycznych i zezwolił jedynie 
na umieszczenie serca zmarłego Mieczysława 
Ledóchowskiego w katedrze gnieźnieńskiej – 
w kaplicy rodziny Łubieńskich. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści rodacy ufundowali zmarłemu prymasowi 
Mieczysławowi Ledóchowskiemu w 1925 roku 
pomnik. Stanął on w Ostrowie Wielkopolskim 
na rynku, w miejscu gdzie do I wojny świato-
wej stał pomnik cesarza niemieckiego Wilhel-
ma I. Uroczystego poświecenia tego pomnika 
w czerwcu 1925 roku podczas mszy świętej do-
konał pierwszy Prymas Wolnej Polski Edmund 
Dalbor. Na odprawianym z tej okazji nabożeń-
stwie zgromadziło się bardzo wielu wiernych. 
W imieniu rodziny Ledóchowskich dziękował 
za to przedsięwzięcie hrabia Mieczysław Win-
centy Ledóchowski z Lipnicy Murowanej  (koło 
Bochni), po czym odśpiewano na koniec hymn 
narodowy. Dwa lata później we wrześniu 1927 
roku w wyniku starań ówczesnego kardynała 
prymasa Polski Augusta Hlonda, sprowadzono 
trumnę z ciałem arcybiskupa Mieczysława Le-
dóchowskiego do Polski i pochowano w sarko-
fagu katedry poznańskiej.

 Tak więc ksiądz Mieczysław Ledóchowski 
urodzony w Górkach, zmarły w Rzymie i osta-
tecznie pochowany w Poznaniu stał się mimo 
swej woli „cichym bohaterem narodu polskie-
go”. Idąc przez życie drogą swego przeznacze-
nia starał się być wierny bogu i Ojczyźnie pa-
miętając swe rodowe motto „Avorum respice 
mores” (z łac. bacz na obyczaje przodków). Po-
mimo że miał chwile zwątpienia, ostatecznie 
nie wyparł się polskości i rozpoczął walkę o ję-
zyk polski, wiarę i kulturę narodową przypła-
cając to represjami i kilkuletnim więzieniem. 
Marzenie jego matki by kiedyś stał się mę-
czennikiem za wiarę nie spełniło się, jednak 
przymioty patriotyczne jego dziadka Antonie-
go Ledóchowskiego (przyjaciela Kościuszki) 
obudziły się w nim kierując w chwilach trud-
nych jego umysłem i sercem. 

W naszych czasach musimy też pamiętać 
że „człowiekowi nie jest dane nic raz na za-
wsze”, tyczy się to zarówno życia prywatne-
go jak i państwowego. Nasza niepodległość 
nie jest nam dana raz na zawsze! Walczyli 
o nią nasi rodacy w XVIII, XIX i XX wieku. Byli 
to ludzie świeccy ale też i duchowni. Niedaw-
no obchodziliśmy w marcu ustanowione od 
kilku lat święto „Żołnierzy Wyklętych – Żoł-
nierzy Niezłomnych” i jednym z takich XIX 
wiecznych żołnierzy niezłomnych okazał się 
urodzony w Górkach Mieczysław Ledóchow-
ski. On to nie walczył z karabinem w ręku, 
ale słowem. Jego słowami kierował sam Bóg, 
a z Bogiem walczyć nie można bo wcześniej, 
czy później poniesie się klęskę. Bóg jest nie 
tylko miłosierny ale i wszechmogący więc 
warto zapamiętać słowa które kiedyś wypo-
wiedział święty Paweł – „ skoro Bóg z nami 
któż przeciwko nam…” 

Oprac. piOtr Lipiec

W artykule wykorzystano m.in. następujące 
źródła historyczne:

 Ks. Klimkiewicz Witold „Kardynał Ledóchow- •
ski na Tle Swej Epoki 1822- 1902” Poznań 1988

Ks. Barącz Sadok „Pamiętnik Szlachetnego Le- •
dóchowskich Domu” Lwów 1879

Ks. Stanaszek Bogdan ,ks. Ryszard Nowakow- •
ski „ Słownik biograficzny księży diecezji san-
domierskiej XIX - XX w. Sandomierz 2015

Kukliński Wawrzyniec „ Miasto prywatne Kli- •
montów i jego kościoły’’ Sandomierz 1911

Krzesimowska Agnieszka „Sandomierskie So- •
plicowo” Sandomierz 2015

Zofia Siewak – Sojka „ Poczet Papieży” Bielsko  •
– Biała 2018

Kulisiewicz Jan Szczepan, Kuznowicz Mieczy- •
sław Józef „ Polski Słownik Biograficzny” Wro-
cław- Warszawa-Kraków- Gdańsk, Zakład Na-
rodowy Imienia Ossolińskich, PAN. Rok 1971

„Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu” •

„Kronika Dyecezyi Sandomierskiej” ROCZNIK  •
IV Rok 1911

„Kronika Rrzymsko – Katolickiej Parafii Olbie- •
rzowice”

historia w pamięci ludzkiej zapisana…
dokończenie ze strony 9

Kardynał Mieczysław Ledóchowski
 Źródło (domena publiczna):
http://www.ledochowski.eu/rodzina/mieczyslaw1822pl.html 
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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 MIASTA i GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

BURMISTRZ PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.
ADRES REDAKCJI: Urząd Miasta i Gminy, 27-640 Klimontów, 
ul. dr Zysmana 1. Kontakt mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: Danuta Potocka, Sylwia Nowak–Czerwińska, 
Angelika Zieja. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

DRUK: Drukarnia Nadwiślańska Plus, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.
 telefony: 15 823 5542, 880 202 326, 609 379 001

e-mail: drukarnia@dnplus.pl     www.dnplus.pl

PUBLICZNA SZKOłA PODSTAWOWA
im. jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

MIEjSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

MIEjSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   

w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74

11

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Dużym i bardzo znaczącym projektem dla naszego lokalnego społeczeństwa, na którego 
czekaliśmy z niecierpliwością był Fair Play Program . Po oczekiwaniach na werdykt końcowy, 
otrzymaliśmy wspaniałą informację , iż znaleźliśmy się w gronie 10 drużyn z całej Polski.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach: PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, SP Goź-
lice i SP Ossolin.

W hali KSZO Ostrowiec odbył się 27 lutego turniej w kategorii Żak Młodszy. W turnieju 
uczestniczyło 7 drużyn. Poniżej wyniki:

Klimontowianka – Galacticos          1-0    (Bekas) •
Klimontowianka – Baszta II Rytwiany      3-0    (Bekas, Kwasek, Swatek) •
Klimontowianka – Wisła I Sandomierz     0-1 •
Klimontowianka – Wisła II Sandomierz     1-2    (Kubik) •
Klimontowianka – Czarni Połaniec          3-0     (Bekas, Kwasek) •
Klimontowianka – Baszta I Rytwiany      0-0
Skład Klimontowianki: Kacper Swatek, Norbert Skura, Gabrysia Bekas, Gabrysia Kołacz, 

Lena Kwasek, Wiktoria Chrzelest, Igor Pruś, Olek Smoliński, Gabryś Lis,Hubert Kubik, Krzyś 
Kapusta, Oskar Pobrotyn, Piotr Dybus. 

Trenerem zespołu był Krzysztof Dywan.

orlik klimontów po raz kolejny 
w czołówce drużyn z polski

udany turniej w ostrowcu
SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT
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Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmia-
nom. Zmienia się liczba ludności, nasze warun-
ki życia, czy rynek pracy. Dlatego też Główny 
Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia dane, 
które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak 
i kierunek tych zmian. Najważniejszym bada-
niem statystycznym jest rozpoczynający się 
1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań (NSP2021) – realizowa-
ny co 10 lat. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy 

powszechne są niezwykle ważne dla prawidło-
wego funkcjonowania państwa, ale także dla 
każdego mieszkańca. Podczas spisu zbierane 
będą informacje, które pozwolą na analizę pro-
cesów, jakie zaszły w naszym społeczeństwie 
na przestrzeni lat 2011–2021 na wszystkich 

szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogól-
nokrajowym, regionalnym i lokalnym. 

Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu 

płaszczyznach – dlatego jako przedstawiciele 
statystyki publicznej wychodzimy naprzeciw 
potrzebom obywateli. Dbając o wygodę i bez-
pieczeństwo Respondentów zdecydowano, że 
podczas NSP2021, to właśnie samospis inter-
netowy będzie podstawowym kanałem prze-
kazywania informacji. Aplikacja dostępna bę-
dzie przez cały okres trwania spisu, wystarczy 
tylko urządzenie z dostępem do internetu. 

Dodatkowo, 16 kwietnia wdrożymy metody 
pomocnicze – wywiady bezpośrednie lub te-
lefoniczne, które przeprowadzą nasi rachmi-
strze. Osoba, która nie dokonała samospisu in-
ternetowego nie może odmówić przekazania 

liczymy się dla polski! 

BEZPŁATNY TRANSPORT MIESZKAŃCÓW 
MIASTA I GMINY KLIMONTÓW 

DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO SARS-CoV-2
W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów informuje, że 
Mieszkańcy Gminy Klimontów, którzy mają trudność w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2 mogą dzwonić do Urzędu Miasta  i Gminy Klimontów pod ogólnodostępny numer telefonu 601 760 558 celem zgłoszenia 
potrzeby  zorganizowania  bezpłatnego  dowozu  do  punktu  szczepień  –  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ośrodek  Zdrowia 
w Klimontowie, ul. Sandomierska 61. O potrzebie zorganizowania transportu prosimy zgłaszać co najmniej 2 dni przed wyznaczonym 
terminem szczepienia. 

Z transportu mogę skorzystać osoby zaliczające się do poniższej grupy osób: 
Osoby  niepełnosprawne  tj.  posiadające  aktualne  orzeczenie  o  niepełnosprawności w  stopniu  znacznym o  kodzie R  lub N  lub  •
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu  •
szczepień;
Osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym  •
dotarciu do punktu szczepień.

Numer  telefonu 601 760 558  do gminnego koordynatora na potrzeby  realizacji  przewozów czynny  jest  od poniedziałku do piątku 
w godzinach 08:00 - 15:00. 

Jednocześnie przypominamy, że rejestracji na szczepienie można dokonać online poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 
lub pod numerem infolinii 989 oraz na terenie Miasta i Gminy Klimontów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku 
Zdrowia w Klimontowie, ul. Sandomierska 61 pod numerem telefonu 15 866 17 60.

danych w formie wywiadu telefonicznego lub 
bezpośredniego.

Samodzielnie będą mogły się spisać także 
osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostę-
pu do internetu. Z myślą o nich w naszym Urzę-
dzie Miasta i Gminy przygotowaliśmy stanowi-
sko, na których będzie można się nie tylko spisać 
przez cały okres trwania spisu, ale także otrzy-
mać fachową pomoc przeszkolonych osób.

Nagradzamy samospis 
w Urzędzie Miasta i Gminy!
Specjalnie dla naszych Mieszkańców zosta-

nie zorganizowany Tydzień Spisowy. Codziennie 
pierwsze 10 osób, które od 6 do 9 kwietnia spi-
sze się na stanowisku przygotowanym w Urzę-
dzie Miasta i Gminy otrzyma upominek z logo 
spisu a pozostałe osoby papierowe składanki 
typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną. 

Tajemnica statystyczna 
Dane przekazywane w ramach Narodo-

wego Spisu Powszechnego są objęte ta-
jemnicą statystyczną, czyli są udostęp-
niane wyłącznie w formie zbiorczej, to 
znaczy takiej, która uniemożliwia identy-
fikację konkretnej osoby. Warto przy tym 
zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym ni-
gdy nie pytamy o wielkość zarobków, nu-
mer konta czy karty kredytowej, a dane 
osobowe nie są nigdzie przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla 
nas bardzo ważny, bo jak głosi hasło roz-
poczynającego się spisu #liczysiękażdy. 

Więcej dowiesz się na portalu 
spis.gov.pl

Gminne BiurO SpiSOwe w kLimOntOwie


