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Nasza gmina przystąpiła do akcji „Katyń... ocalić od 
zapomnienia”, która ma upamiętnić Katyń oraz inne miej-
sca sowieckiej agresji, gdzie w tragiczny sposób na skutek 
działań rosyjskich władz centralnych zamordowano ponad 
21 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji.

Punktem kulminacyjnym naszego udziału w tym 
przedsięwzięciu będzie uroczystość w dniu 20 września 
br. w miejscowości Byszów – gdzie w zabytkowym XIX–
–wiecznym krajobrazowym parku dworskim posadzone zo-
stanie 100 „DĘBÓW PAMIĘCI”.

Pragniemy w ten sposób oddać hołd i szacunek po-
mordowanym we wszystkich miejscach sowieckiej zbrod-
ni na narodzie polskim, jak również przywrócić im należną 
CZEŚĆ, HONOR i PAMIĘĆ...

Posadzenie „DĘBÓW PAMIĘCI” jest odzewem z na-
szej strony na apel Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Jó-
zefa Kalasancjusza, realizującego program „Katyń... oca-
lić od zapomnienia” - pod Honorowym Patronatem Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego.

W ramach tego programu posadzonych zostanie 21 473 
szt. dębów – tzw. „DĘBÓW PAMIĘCI” w parkach, na 
skwerach itp. na 70-tą rocznicę zbrodni katyńskiej – czy-
li do roku 2010.

Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. 
Główne Założenia Organizatorów Programu:
„…Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar 

zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edu-

Jeśli zapomnę o Nich, 
Ty Boże na Niebie zapomnij o mnie...”

(Adam Mickiewicz)

kacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostasz-
kowa. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 
69 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.  Chcemy 
zachować pamięć: 
• o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo za-

mordowane strzałem w tył głowy;
• o wymordowaniu polskiej inteligencji, policjantów, leka-

rzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.
Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach 

zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom 
i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego 
i jego historyczne znaczenie. Wszystkie działania wynika-
jące z realizacji projektu kształtować będą poczucie przy-
należności do narodu i państwa z jednoczesną postawą 
otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom to-
talitaryzmu.

Docieranie do źródeł historycznych dających świadec-
two zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohate-
rach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży 
do różnych ról w dorosłym życiu - kształtując postawy pa-
triotyczne.

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edu-
kacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspól-
nych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego 
myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miej-
sce w dziejach naszego narodu i historii Europy...”

Wśród osób, które z ramienia Gminy Klimontów upa-
miętnimy na terenie parku w Baszowie, będzie spora gru-
pa policjantów. Będzie to również forma uczczenia obcho-
dów 90-tej rocznicy powołania Policji Państwowej. Dzięki 

współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „RODZI-
NA POLICYJNA 1939 r.” – Oddział Kielce powzięliśmy 
decyzję o posadzeniu „DĘBÓW PAMIĘCI” dla ponad 50 
policjantów pochodzących z terenu naszych okolic (w tym 5 
osób z Klimontowa).

Rok 2009 jest rokiem wielu historycznych rocznic, które 
są ważne dla naszego kraju. 1 września obchodzić będzie-
my 70-tą rocznicę napaści Niemiec na Polskę – następnie 
17 września rocznicę napaści sowieckiej. Są to wydarzenia, 
które doprowadziły do biologicznego wyniszczenia nasze-
go narodu, unicestwienia inteligencji – które były zbrodnią 
ludobójstwa.

Pamięć o ofiarach stalinowskiego terroru nie może zo-
stać tylko na kartach historii. Musi przede wszystkich zo-
stać w pamięci nas wszystkich - powinniśmy zrobić wszyst-
ko, aby kolejne pokolenia Polaków pamiętały o tym co się 
stało w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie, Miednoje.To 
miejsca naszej tożsamości narodowej. Niech pamięć o Ro-
dakach, którzy ginęli za Ojczyznę daleko od niej i od naj-
bliższych nigdy nie zaniknie.

Można zabrać ciało... ale nie można zabrać duszy...
Również ze względu na fakt, iż we wrześniu 1929 roku 

przebywał w Klimontowie Prezydent Ignacy Mościcki, któ-
ry nadał miejscowej Szkole Podstawowej swoje Imię oraz 
odsłaniał Pomnik Legionistów poległych w słynnej Bi-
twie pod Konarami - w 80-tą rocznicę Jego wizyty chcemy 
przypomnieć o tych wydarzeniach.

Na chwilę obecną trwają intensywne przygotowania or-
ganizacyjne – uroczystość prawdopodobnie (oczekujemy na 
odpowiedź) zaszczyci swoją obecnością Prezydent RP Lech 
Kaczyński oraz posłowie i senatorowie naszego regionu, 
przedstawiciele różnych instytucji państwowych, przedsta-
wiciele Wojska Polskiego oraz urzędów państwowych.

E.M.

Pierwsze nauczanie w Goźlicach zostało zorganizowa-
ne w 1907 r. z inicjatywy miejscowych gospodarzy, i dzię-
ki przychylności ks. Józefa Postka, ówczesnego probosz-
cza goźlickiego. Zajęcia odbywały się w sali wikariatu tyl-
ko jesienią i zimą, a naukę prowadził Józef Rutkowski, syn 
pracownika kościoła. Właściwa szkoła została założona 
w 1909 r. staraniem Towarzystwa Zjednoczonych Ziemia-
nek, którego przewodniczącą była Maria Jabłońska, a se-
kretarzem Wiktoria Świetlicka. Nauka w tej szkole stała 
na wysokim poziomie. Uczęszczały do niej dzieci z Zakrzo-
wa, Śniekóz, Grabiny, Antoniowa.

W roku 1915 utrzymanie szkoły przejął Samorząd Gmi-
ny Klimontów. Do roku 1926 nauka odbywała się w domu 
prywatnym Jana Adamczaka. Wtedy też wspólnymi si-
łami wybudowano pierwszy drewniany budynek szkol-
ny. Równocześnie wieś Zakrzów ubiegała się o założenie 
szkoły u siebie. W Goźlicach utworzono cztery oddziały, 
a w Zakrzowie tylko klasy pierwszą i drugą. 

W 1955 r. rozpoczęto budowę nowego budynku, który 
oddano do użytku trzy lata później.

Z każdym rokiem przybywało uczniów, a w roku szkol-
nym 1976/77 do szkoły dołączyły także dzieci ze Słoptowa. 
W latach 90-tych, w wyniku reformy oświaty, szkoła była 
poddawana kolejnym zmianom administracyjnym. W roku 
2008 mocą Uchwały Rady Gminy Klimontów rozwiązano 
Samorządową Szkołę Podstawową w Goźlicach. Aby nie 
zaprzepaścić stuletniej spuścizny szkoły rodzice powoła-
li Stowarzyszenie, którego Prezesem jest Bożena Pietrzyk 
i utworzyli Społeczną Szkołę Podstawową. 

100-LECIE SZKOŁY
W GOŹLICACH

Z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych, gmin-
nych oraz zaproszonych gości nastąpiło 10 lipca br. uroczy-
ste otwarcie drogi Nawodzice – Nowa Wieś. Projekt „Od-
budowa drogi gminnej Nawodzice - Nowa Wieś Nr 001171T 
o długości 2.310 km od km 0+000 do km 2+310” został 
zrealizowany przez Gminę w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Budowa 
tej drogi, która była drogą gruntową utwardzoną tylko przy 
zabudowie, rozpoczęła się 04 maja br. i polegała na budo-
wie jezdni o szerokości od 3,5 do 4 mb z betonu asfalto-
wego oraz poboczy. Koszt zrealizowanego projektu brutto 
wyniósł 591 706,11 zł. Źródła finansowania poniesionych 
kosztów to środki budżetu państwa: 283 653,05 zł; środki 
od sponsorów (Nadleśnictwo Staszów): 24 400,00 zł; środki 
własne: 283 653,06 zł.

OTWARCIE PIERWSZEJ DROGI W GMINIE 
KLIMONTÓW WYREMONTOWANEJ W RAMACH 

NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH – NAJDŁUŻSZEJ „SCHETYNÓWKI”

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

CIĄG DALSZY NA STRONIE 5

  DĘBY    PAMIĘCI
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Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 75 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.)

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Ireneusza Jarosz zam. Lenarczy-
ce 60 i Stanisława Słowik zam. Garbowice 16  zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 
na: budowie ośrodka rekreacyjnego z wyciągiem narciarskim  w miejscowości Konary na 
działkach ewidencyjnych nr 25/2, 25/3,25/4, 402/2 oraz w miejscowości Konary Kolonia 
na działce ewidencyjnej nr 170/4 gm. Klimontów oraz przystąpiono do przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
W ramach  przedsięwzięcia planowana jest budowa wyciągu narciarskiego o długości ok. 
400 m. Do wyciągu wykorzystany zostanie naturalny stok o różnicy wzniesień ok. 60 m; 
transport narciarzy odbywać się będzie przy pomocy wyciągu narciarskiego biegnącego 
wzdłuż stoku. Projektowany jest budynek II kondygnacyjny z częścią gastronomiczną, ho-
telową, poczekalnią i wypożyczalnią sprzętu narciarskiego o pow. zabudowy 550 m2, po-
wstanie plac parkingowy na około 150 miejsc dla samochodów osobowych, projektowane 
są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 47 Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 ze zm.), przystąpiono do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.
Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na 
środowisko, zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach jest Wójt Gminy w Klimontowie, a organem biorącym udział w ocenie oddziaływa-
nia na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Sandomierzu i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.
Niniejsza decyzja dla w/w przedsięwzięcia jest wiążąca w stosunku do decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dnia 02.02.2009 r. Wójt Klimontowa zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Sandomierzu oraz Starosty Sandomierskiego o wyrażenie opinii w spra-
wie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu. 
Starosta Sandomierski pismem z dnia 30.03.2009 r. znak: RO.XIII. Oś.7633/5/09 oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w opinii sanitarnej z dnia 
19.02.2009 r. znak:SE.V-4470/4/09 wyrazili konieczność przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ postanowieniem z dnia  
03.04.2009 r. znak: R 7624-2/2/09 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko.
Informacje o:
• wniosku - umieszczono w ,,Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” pro-
wadzonym przez Urząd Gminy w Klimontowie;
• raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w ,,Publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Urząd Gminy w Klimontowie.
Informuje się o:
• możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym z 
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)od dnia publicznego wywiesze-
nia obwieszczenia;
• możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie  
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej,ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w terminie  21 dni w Urzędzie Gminy w Klimonto-
wie ul.Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach 730-1530.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Klimontów.

Klimontów - dnia 2009-07-06
R 7624-2-09

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 75 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227 z póź.zm.)

Klimontów- dnia 2009-08-03
R 7624-3-09

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY KLIMONTÓW
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana  Grzegorza Kaniewskiego zam. 
Olbierzowice 12 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku 
pod zabudowę kabiny lakierniczej na działce ewidencyjnej nr 136 położonej w Olbie-
rzowicach gm.Klimontów oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie przewiduje rozbudowę istniejącego budynku usytuowanego 
na działce nr ewidencyjny 136 w miejscowości Olbierzowice gm. Klimontów. Budynek 
ten o powierzchni 126 m2  wykorzystywany jest dla potrzeb warsztatu samochodowego, 
przy czym dotychczasowy zakres działalności obejmuje: usługi mechaniczne, blachar-
skie oraz konserwację pojazdów. Obecnie planuje się poszerzenie działalności warszta-
tu o usługi lakiernicze, przy czym w przeznaczonej do rozbudowy części budynku o po-
wierzchni 64 m2 zamierza się zainstalować kabinę lakierniczą.
Mając na uwadze,że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodza-
jów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), przystąpiono do prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania w/w przedsięwzięcia na 
środowisko, zatem nie zostało przeprowadzone postępowanie w tym zakresie.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach jest Wójt Gminy w Klimontowie, a organem biorącym udział w ocenie oddziały-
wania na środowisko, właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Sandomierzu i Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.
Niniejsza decyzja dla w/w przedsięwzięcia jest wiążąca w stosunku do decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dnia 05.05.2009 r. Wójt Klimontowa zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Sandomierzu oraz Starosty Sandomierskiego o wyrażenie opinii 
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przed-
sięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu. 
Starosta Sandomierski pismem z dnia 19.06.2009 r. znak: RO.XIII. Oś.7633/29/09 oraz 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu w opinii sanitarnej z dnia 
09.06.2009 r. znak: SE.V-4470/18/09 wyrazili konieczność przeprowadzenia oceny od-
działywania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ postanowieniem 
z dnia  30.06.2009 r. znak: R 7624-3/09 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko.
Informacje o:
• wniosku - umieszczono w ,,Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach” 
prowadzonym przez Urząd Gminy w Klimontowie;
• raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko umieszczono w ,,Publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach” prowadzonym przez Urząd Gminy w Kli-
montowie.
Informuje się o:
• możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją sprawy (w tym 
z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) od dnia publicznego wywie-
szenia obwieszczenia;
• możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie 
planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej,ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej w terminie  21 dni  od dnia 04.08-25.08.2009 w Urzę-
dzie Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1 pokój nr 7 w godzinach 730-1530.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Klimontów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi informuje,
że od czerwca do września realizuje projekt pod nazwą 

„ S p o r t o w a  W i o s k a ” 
w ramach PPWOW PIS, 

w którym uczestniczy Gmina Klimontów. 
Zajęcia sportowo-świetlicowe odbywają się:

• dla dzieci w środy i soboty od godz 1600, 
• dla młodzieży we wtorki i czwartki od godz 1800

Kółko Rolnicze w Nawodzicach informuje,

że od 2 sierpnia 2009 do 23 sierpnia 2009 organizuje

„WARSZTATY KULINARNE 

- CHŁOPSKIE JADŁOŁO”

Spotkania odbywać się będą w każdą niedzielę sierpnia

w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej 

w Nawodzicach (kuchnia i stołówka)

Cykl kulinarny zrealizowany będzie 

z programu PPWOW-PIS.

Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

Zarząd Koła Gospodyń

Już po raz trzeci odbyła się 28 czerwca br. Pielgrzym-
ka Samorządowców do Sanktuarium Matki Boskiej Bo-
lesnej Sulisławskiej. Przybyłych pielgrzymów przywitał 
Szymon Kołacz - Gospodarz Gminy Łoniów. We Mszy 
św., której przewodniczył bp Edward Frankowski wzię-
li udział przedstawiciele świętokrzyskich urzędów. W ho-
milii Biskup Diecezji Sandomierskiej mówił o znacze-
niu idei polskiej samorządności i apelował do samorzą-
dowców o wytrwałą i odpowiedzialną pracę. Oprawę li-
turgiczną sprawowali samorządowcy z Gminy Klimon-
tów. Pomysłodawcami pielgrzymki są duchowni Zgroma-
dzenia Księży Zmartwychwstania Pańskiego z Sulisław-
skiego Sanktuarium Maryjnego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
informuje, że w ramach PPWOW PIS 

realizuje projekt „SZKOŁA KOŁAMI SIĘ TOCZY”, 
w ramach którego od 24 do 27 września br.

będzie organizowana wycieczka do Wiednia. 
Wszystkich uczniów chętnych do wzięcia udziału prosimy

o kontakt telefoniczny: 695 95 27 21 
do dnia 15 września br.

O G Ł O S Z E N I AIII PIELGRZYMKA SAMORZĄDOWCÓW 
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
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•  W czerwcu i lipcu w gminie  Klimontów występowały duże 
burze. Strażacy z Klimontowa wyjeżdżali kilkadziesiąt razy do 
zdarzeń z nimi związanych – najczęściej były to połamane drze-
wa, które trzeba było usunąć z dróg. Strażacy wypompowywali 
także wodę z podtopionych gospodarstw.

KALENDARIUM
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• 30 czerwca przez Gminę Klimontów przetoczyła się burza 
i w każdym krańcu gminy dała się we znaki połamanymi drzewa-
mi i podchodzącą do zabudowań wodą – ale najbardziej dokuczy-
ła ona mieszkańcom wsi Kępie.

 Opady deszczu i gradu były bardzo intensywne , a drogi i rowy 
melioracyjne stały się rwącymi potokami i woda zaczęła zalewać 
gospodarstwa usytuowane w najniższym punkcie wsi, gdzie wła-
śnie spływała woda. 

Strażacy z terenu gminy Klimontów wypompowywali wodę z za-
lanych gospodarstw, ale także udrażniali rowy, którymi płynęła 
woda, ponieważ łatwo się zapychały. Poziom wody opadał dopie-
ro ok. godz. 2 w nocy, przez cały czas na miejscu była obecna  
grupa operacyjna oraz dowódca JRG z Sandomierza.

W lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimon-
towie odbyło się 8 lipca br. spotkanie zrealizowane w ra-
mach PPWOW Program Integracji Społecznej. Tym razem 
Klub Bibliofila i Kierownik GBP Edyta Lesiak–Nawroc-
ka zaprosili chętnych na ,,Recytację wierszy miejscowych 
twórców poezji. Zwykłe spojrzenie na świat poezji”. Ten 
dzień był podobny do wielu innych, a jednak zostało zor-
ganizowane spotkanie twórców poezji dzięki Kierownik 
GBP Edycie Lesiak–Nawrockiej i jej pracownikom: biblio-
tekarce Jadwidze Gawlik oraz animatorowi kultury Sta-
nisławowi Sas Tarnawskiemu. Byli też stażyści: Karoli-
na Gawlik i Daniel Ferens. W skromnych progach loka-
lu stworzyli ciepłą i przyjazną atmosferę i zaprosili: Annę 
Piątkowską, Stanisława Sas Tarnawskiego, Jarosława 
Paczkowskiego i Włodzimierza Przybyła. Wakacje już 
się zaczęły, lecz nauczycielka języka polskiego Maria Gła-
dysz wraz ze swoimi uczennicami przyjęła zaproszenie na 
spotkanie poetyckie. Tak właśnie przekazuje się miłość do 
„żywego słowa”. Bezpretensjonalnie i pięknie czytały wier-
sze: Kasia Kućma z klasy VI, Paulinka Potocka z klasy 
VI i Ala Cichoń z klasy III (recytowała z pamięci). Wśród 
tych, co przyjęli zaproszenie na spotkanie znaleźli się: Bar-
bara Mądry z Krakowa, Anna Wyrzykowska, Lucyna 
Furmanek i  Mirosław Szeląg. Ad hoc przyjęli wyzwa-
nie, aby przeczytać wybrane wiersze piszących. Tylko Ja-
rosław Paczkowski sam wykonał recytację słowno-muzycz-
ną i przy akompaniamencie ukochanej gitary prezentował 
swoje utwory. Atmosfera zrobiła się przyjacielska.

Pani Kierownik Edyta Lesiak-Nawrocka przywitała ze-
branych i poprosiła lokalnych twórców o autoprezentację. 
Ta mała wiwisekcja odsłoniła rąbek tajemnicy – dlaczego 
piszą? Otóż: Stanisław Sas Tarnawski pisze od lat, inspi-
rację znalazł w twórczości nieżyjącego brata Janka. Wło-

dzimierz Przybył pisze z wewnętrznej potrzeby, Jarosław 
Paczkowski odnajduję wenę, gdy „jest mu źle”, Anna Piąt-
kowska pisze z potrzeby serca, z natłoku wrażeń i przeżyć 
osobistych. Zebrani byli pod wrażeniem spotkania, okazu-
je się bowiem, że w małym, sennym aczkolwiek uroczym  
miasteczku można żyć nie tylko prozą życia. Takie skrom-
ne poczynania mają wielkie odniesienie, gdyż nie trzeba 
być wielkim poetą czy twórcą, aby odbierać piękny świat. 
Słowa Andre Gide’a niech będą pointą tego wydarzenia: 
„Krótko mówiąc: żeby być poetą, trzeba wierzyć w swój 
talent: żeby stać się artystą, trzeba talent podać w wątpli-
wość. Człowiekiem prawdziwie mocnym jest ten, u którego 
jedno powiększa drugie”. 

Dziękuję w imieniu piszących wiersze za taką poży-
teczną inicjatywę, za uwrażliwienie młodzieży na literatu-
rę, sztukę, za ich talent i młodzieńczy wdzięk.

ANNA PIĄTKOWSKA

Młodzież z PSP im. Jerzego Ossolińskiego oraz Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II uczestniczyła od 5 do 7 
czerwca br. w Integracyjnym Festiwalu Sportowym w Za-
mościu. Dzieci były pod opieką członków UKS „Topór”. 
Wyjazd ten był kolejnym działaniem realizowanym z projek-
tu- Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich-
-Program Integracji Społecznej. Uczniowie mogli zintegro-
wać się z rówieśnikami z innych szkół, ośrodków wycho-
wawczych przy wspólnym grillowaniu, na dyskotece. 

W części sportowej zawodów odbywała się rywalizacja 
(w formie wyścigów) na pływalni:
– stylem klasycznym na dystansach 25 i 50 m.
– stylem grzbietowym na dystansie 25 i 50 m.
oraz gier i zabaw zręcznościowo-szybkościowych w wo-
dzie.

W drugim dniu festiwalu uczniowie mogli sprawdzić 
swoje osiągnięcia w konkurencjach lekkoatletycznych. Ry-
walizowali w skoku w dal, w biegach na 60 m, 100 m, 200 m, 
300 m, 600 m oraz biegach przełajowych: dziewcząt na 600 
m i chłopców na 800 m oraz rzucie piłeczką palantową.

Wśród naszych uczniów najlepsi byli:
• Anna Baran – I miejsce w biegu na 60 m z czasem 8,34 s 

oraz VII miejsce w skoku w dal z wynikiem 4,26 m;
• Mariusz Nowak – II miejsce w biegu na 60 m z czasem 

9,25 s i IV miejsce w biegu na 200 m z czasem 30,19 s oraz 
II miejsce w biegu przełajowym na 600 m;

• Amanta Nowak – I miejsce w biegu na 200 m z czasem 
30,03 s oraz II miejsce w biegu na 60 m z czasem 8,58 s;

• Katarzyna Banaś – III miejsce w biegu na 60 m z cza-
sem 9,95 s oraz III miejsce w biegu na 200 m z czasem 
36,28 s;

• Kamila Góral – II miejsce w biegu na 200 m z czasem 
33,75 s oraz I miejsce w rzucie piłeczką palantową z wy-
nikiem 44 m;

• Alicja Wyrzykowska – VII miejsce w biegu przełajowym 
na 600 m;

• Patrycja Polit – IV miejsce w biegu na 200 m;
• Jakub Ziomek – IV miejsce w biegu na 200 m z czasem 

38,24 s;
• Jakub Bargiel – VII miejsce w biegu przełajowym na 600 m.

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień podpisał 17 
czerwca br. umowę w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Górkach jako grupy nieformalnej z Ośrodkiem Promo-
wania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu działa-
jącym w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności na projekt ,,NIE 
JA, NIE TY – TYLKO MY – ZRÓBMY TO RAZEM”.

Realizatorem projektu jest Koło Gospodyń Wiejskich 
w Górkach, a pomysłodawcą i koordynatorem Ewa Ga-
jewska. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy wsi Górki: 
dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze. Celem działania 
jest wykorzystanie potencjału kobiet zrzeszonych w KGW 
oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej oraz zaan-
gażowanie jak największej ilości osób z inicjatywą w dzia-
łalność społeczną na rzecz sołectwa.
Projekt polega na:
• zorganizowaniu wystawy pamiątek po byłym kole Gospodyń;
• konkursie kulinarnym połączonym z  biesiadą;

OKAZUJE SIĘ, ŻE MOŻNA!!!

POETYCKIE SPOTKANIE

• baliku na zakończenie programu;
• remoncie kuchni w świetlicy wiejskiej.

Głównym rezultatem, jaki chce osiągnąć KGW po-
przez realizację tego projektu, to:
• pokazanie  mieszkańcom wsi ,że nie musimy się nudzić, 

że wśród nas jest wiele ciekawych osób;
• zapoznanie z historią naszej miejscowości;
• nauka komunikacji ze sobą, dyskusji, przyjmowaniu twór-

czej krytyki;
• będzie to pierwsze działanie dla KGW, w którymKoło bę-

dzie się mogło wykazać i zdobyć pierwsze doświadczenia;
• wyremontowane pomieszczenie będzie służyło całemu so-

łectwu.
Chcemy aby nasza miejscowość była aktywna i zinte-

growana, abyśmy mogli cieszyć się lepszymi warunkami 
do życia codziennego oraz mogli korzystać z szans, jakie 
da nam efekt wspólnej pracy w tym działaniu.

E.G.

INTEGRACYJNY FESTIWAL SPORTU
W ZAMOŚCIU
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W ramach Programu Integracji Społecz-
nej w sołectwie Pokrzywianka od 1 lipca 
jest realizowany projekt „Obchody 45-lecia 
powstania OSP w Pokrzywiance”. W pro-
jekcie tym chętnie uczestniczą poza stra-
żakami i paniami z Koła Gospodyń Wiej-
skich, dzieci i młodzież z naszej wioski oraz 
osoby przyjezdne.

W ramach tego programu odbywają się 
wspólne spotkania w remizie OSP, podczas 
których są prowadzone warsztaty, pogadanki 
społeczne z konkursami i zabawami dla dzie-
ci i młodzieży. Ponad to zbierane są w tere-
nie relacje i wspomnienia dotyczące tragicz-
nej powodzi, która szczególnie dotknęła na-
szą wioskę oraz materiały źródłowe dotyczą-
ce powstania OSP jak i samej wioski, której 
korzenie sięgają średniowiecza.

W wyniku tych działań spisana będzie 
kronika, która posłuży jako źródło informacji 
nie tylko temu żyjącemu pokoleniu, ale i na-
stępnym pokoleniom, które zechcą sięgnąć do 
swoich korzeni i dokonań przodków.

W remizie OSP Pokrzywianka odbędą 
się 23 sierpnia uroczystości związane z 45 
rocznicą powstania OSP.

KOORDYNATOR PROJEKTU
MIECZYSŁAW GAWRON

Rajd „Szkoła Przetrwania” został zor-
ganizowany w ramach Programu Inte-
gracji Społecznej Poakcesyjny Program 
Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Do konkursu w ramach PPWOW ogło-
szonego przez Urząd Gminy w Klimonto-
wie przystąpiło koło turystyczno krajoznaw-
cze PTTK przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Klimontowie reprezentowane 
przez p. Marzenę Kaczor. Przed samym raj-
dem odbyło się kilka spotkań w celu przygo-
towania i opracowania tras rajdu i planu pra-
cy przez uczestników i opiekunów. W roli 
opiekunów wystąpili Marzena Kaczor, Ma-
rzanna Kwiecień, Artur Waszczyk, Józef 
Komisarek. W przygotowaniu tras rajdu po-
magał nam Marek Łygas - przewodnik san-

domierskiego PTTK. To dzięki niemu udało 
się nam szczęśliwie dotrzeć do celu.

Pierwszy dzień rajdu pieszego po zie-
mi klimontowskiej i okolicach rozpoczął się 
29 czerwca br., gdy spod budynku Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimon-
towie wyruszyliśmy do Ujazdu. Po drodze 
udało się nam zobaczyć pałac rodziny Kar-
skich w Górkach Klimontowskich, który te-
raz jest domem mieszkalnym.

W Konarach zostaliśmy oprowadzeni 
przez mieszkankę miejscowości panią Tere-
sę Krycię. Opowiedziała nam historię zam-
ku oraz pokazała jego ruiny. Zostaliśmy po-
częstowani przez nią przepysznym obiadem, 
który dodał nam siły do dalszej drogi i pełni 
zapału ruszyliśmy do Zamku Krzyżtopór.

SZKOŁA PRZETRWANIA

W dniu 24 lipca 2009 zostało ogłoszony 
przetarg na budowę kompleksu sportowego 
– boisk sportowych z modułowym systemo-
wym budynkiem zaplecza z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach programu „Moje 
Boisko - Orlik 2012” w Klimontowie.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na 
placu przy ul. Zysmana między stadionem 
LKS Klimontowianka a przystankiem auto-
busowym. Fundusze na inwestycje pocho-
dzą z trzech źródeł:
• Urzędu Marszałkowskiego
• Ministerstwa Sportu i Turystyki
• środków własnych Gminy Klimontów.

Kompleks będzie zawierał m.in. boisko 
do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz 
kort do tenisa oraz budynek z zapleczem 
sanitarnym i szatniami.

Dokładne informacje o projekcie zawarte 
są na stronie orlik2012.pl.

Planowany termin ukończenia inwesty-
cji został ustalony na 30.11.2009 r.

Tam, przed ruinami budowli, rozłożyli-
śmy namioty i zaczął się czas zabawy. Roz-
paliliśmy ognisko, po murach rozbrzmia-
ło echo wspólnego śpiewu, kiedy zrobi-
ło się całkiem ciemno, a na niebie pojawi-
ły się gwiazdy wszyscy chwycili za latarki 
i razem weszliśmy w podziemia w poszuki-
waniu zaginionych skarbów i pełni nadziei, 
że uda się nam spotkać ducha zamku - Bia-
łą Damę. Zaliczyliśmy kilka upadków, nie-
którzy przemoczyli buty, jednak w naszych 
rękach nie pojawiły się żadne złote monety. 
Większość postanowiła iść spać, ale kilku 
uczestników miało inne plany i zrobiło dar-
mową wartę, budząc przy tym cały obóz.

Nazajutrz po śniadaniu rozpoczął się 
drugi etap wycieczki - nasza najdłuższa tra-
sa, która miała ponad 30 km! Pierwsze kilo-
metry przeszliśmy przez las całkowicie no-
wym szlakiem. Mogliśmy liczyć także na 
pomoc mieszkańców okolicznych wsi, któ-
rzy chętnie wskazywali nam dogodną drogę, 
tym samym wspomogli nas w wyznaczeniu 
nowej trasy. Jednak zdarzało się, że byliśmy 
wprowadzani w błąd i z kilometra robiły się 
trzy i być może nie było by to nic straszne-
go, gdyby nie padał ogromny deszcz a przed 
nami błyszczały błyskawice. Myśleliśmy, że 
po tej ulewie przyjdzie chwila ochłodzenia 
jednak, bardzo się myliliśmy. W ogromnym 
upale doszliśmy nad Chańczę, gdzie po roz-
biciu namiotów, mogliśmy wreszcie ochło-
dzić się w wodzie. Tej nocy po męczącej 
podróży, każdy chętnie i bardzo szybko po-
szedł spać i w naszym obozowisku zrobiło 
się naprawdę cicho, było słychać tylko szum 
wody, chrapanie i komary w locie.

Rano pobudka i śniadanie, później wy-
marsz i wędrówka w niesłabnącym upa-
le. Doszliśmy do Wiśniowej i tam zwiedzi-
liśmy kościół pw. Przemienienia Pańskie-
go, w którym znajduje się serce ks. Hugona 
Kołłątaja. Nocowaliśmy w stadninie koni 
„Harlejówka”, mogliśmy podziwiać małe 
zoo i zażyć prawdziwej ciepłej kąpieli.

Wieczorem przygotowaliśmy ognisko, 
na które przybyła Pani Dyrektor Maria Ku-
bik, przedstawiciel Komendy Hufca ZHP 
Sandomierz druh Czesław Rączkiewicz, 
przedstawiciele sandomierskiego oddziału 
PTTK Marek Juszczyk i Marzena Mar-
tyńska oraz inni nauczyciele naszej szko-
ły. Opowiedzieliśmy im o naszych przygo-
dach, zaśpiewaliśmy kilka piosenek i zjedli-
śmy wspólnie kiełbaski.

Następnego ranka rozpoczął się ostatni 
dzień rajdu. Ze stadniny ruszyliśmy już do 
domów. Rajd był możliwością sprawdzenia 
naszej wytrzymałości i okazją do zawarcia 
nowych znajomości. To było niezapomniane 
przeżycie i mamy nadzieję, że za rok znów 
będziemy razem wędrować.

Teatr Apostolos wystąpił 10 czerwca br. podczas Wiel-
kiej Gali Finału XII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijań-
skiej  „Eutrapelia” w Stalowej Woli.

Uroczystość została rozpoczęta Mszą Świętą w koście-
le p.w. Opatrzności Bożej, której przewodniczył ksiądz bi-
skup Edward Frankowski. Następnie w Miejskim Domu 
Kultury Dyrektor Kapituły Festiwalu dr Ewa Sęk powita-
ła przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawi-
ciele władz kościelnych, trzej kuratorzy oświaty, wojewo-
dowie, starostowie oraz przedstawiciele innych instytucji 
wojewódzkich, delegacje szkół, które wzięły udział w tego-
rocznej edycji „Eutrapelii”.

Kapitułę Festiwalu, której przewodniczy dr Ewa 
Sęk, tworzą m.in.  ks. Bogdan Piekut, ks. Andrzej Ru-
sak i Alicja Szewczyk. Kapituła gościła w kilkunastu 
szkołach trzech województw: świętokrzyskiego, podkar-
packiego i lubelskiego oceniając 19 ambitnych prezenta-
cji, wśród których wyróżnił się wielokrotnie nagradza-
ny owacjami spektakl „Regina Poloniae” Teatru Apo-

stolos  z Klimontowa. Organizatorzy Festiwalu urzecze-
ni profesjonalizmem młodych aktorów zdecydowali, że 
uświetnią oni swym występem Galę Finałową „Eutra-
pelii 2009”. Pod czujnym okiem ks. Wojciecha Zasa-
dy młodzież klimontowska potwierdziła, że znajduje się 
w czołówce zespołów biorących udział w Festiwalu. Na 
scenie stalowowolskiego Domu Kultury wystąpiła tak-
że grupa uczniów z sandomierskiego Liceum Ogólno-
kształcącego nr 1 z przedstawieniem pod tytułem „Po-
zytywka”.

Prowadząca Galę Dyrektor Kapituły podkreśliła, że 
kultura polska wyrasta z wielu twórczych dokonań. Część 
tych dokonań zaprezentowana została na scenie Miejskiego 
Domu Kultury w Stalowej Woli. Zapisze się ona ważną kar-
tą w historii naszego regionu.

Miłym akcentem było złożenie przez klimontowską 
młodzież ponadgimnazjalną dr Ewie Sęk podziękowań 
i wyrazów szacunku za pracę, którą wykonuje z wielkim 
oddaniem. 

APOSTOLOS W STALOWEJ WOLI

Każda ze szkół biorących udział w „Eutrapeliach 
2009” została wyróżniona pamiątkowymi laurami i nagro-
dzona. Galę zakończył Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” 
tańcem narodowym – polonezem. Polski taniec w pięknym 
wykonaniu tancerzy wzmocnił akcent patriotyczny tego 
niepowtarzalnego wydarzenia artystycznego.

KAROLINA MAJ

ZAPRASZAMY DO 
POKRZYWIANKI

BĘDZIE ORLIK
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•  26 czerwca w miejscowości Olbierzowice wybuchł pożar 
w garażu. Po przybyciu pierwszych dwóch zastępów z OSP Kli-
montów podano dwa prądy piany na ogień – spaleniu uległ samo-
chód znajdujący się w środku. W pobliżu znajdowała się stodoła 
i zabudowania gospodarskie – na szczęście ogień się tam nie prze-
dostał. Poparzonych zostało trzech mężczyzn, których pogotowie 
zabrało do szpitala. Na miejsce zdarzenia przyjechało jeszcze OSP 
Konary i PSP Sandomierz, a także policja.

• 30 czerwca w miejscowości Pęchów zdarzył się wypadek 
drogowy – zderzyły się tam trzy samochody i do szpitala pojecha-
ło dwie osoby, na miejscu pracowali strażacy i policja. 

• 1 lipca strażacy z Klimontowa pojechali dwoma zastępami 
na drogę krajową nr 9, gdzie obok Stacji Paliw w Klimontowie  za-
palił się samochód osobowy. Strażacy podali prąd piany na palący 
się samochód – spaleniu uległa komora silnikowa.

• 26 lipca w miejscowości Klimontów, na drodze krajowej nr 9 
koło CPN-u, doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się ze sobą 
czołowo dwa samochody osobowe. 

Strażacy z OSP Klimontów, którzy przybyli przed pogotowiem i PSP 
Sandomierz, przystąpili do zabezpieczenia miejsca. Główne dzia-
łania polegały na odcięciu zapłonu i udzielaniu pomocy medycznej 
poszkodowanym – po przyjeździe pogotowia łącznie sześć osób 
pojechało do szpitala, na miejscu obecna także była policja. 

W ciągu 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Goź-
licach swój wkład w krzewienie oświaty wnieśli:

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY: Roman 
Hnat, Feliks Czajkowski, Walenty Fulawski, Marian Rej, 
Józef Rogowski, Zofia Pawlik, Szymon Kocielski, Barba-
ra Wojna, Jan Piotrowicz, Edward Czarnecki, Ewa Poty-
rańska, Magdalena Domaradzka.

NAUCZYCIELE: Kazimierz Adamczak, Krystyna 
Adamczak, Andrzej Aksamit, Władysława Augustyn, Eu-
geniusz Bajak, Monika Bajak, Henryka Bajur, Czesła-
wa Banaszewska, Irena Baran, Iwona Baraniak–Baran, 
Władysław Bartczak, Małgorzata Berbeś, Dorota Biało–
–Nowak, Jan Broś, Joanna Brzyszcz, Kinga Cieplińska, 
Władysława Ciuryło, Edward Czarnecki, Teresa Czer-
mińska, Magdalena Dudek, Tadeusz Fiołek, Barbara 
Frejlich, Maria Fulawska, Zofia Gawryś, Janina Gaz-
da, Jadwiga Gąsiorowska–Koźbiał, Grażyna Gilewska, 
Tadeusz Grzesiak, Janina Grzybowska, Władysława Ja-
giełło, Anna Jeziorska, Jolanta Juda, Dorota Kita, Józe-
fa Kocielska, Małgorzata Kordyka, Sabina Kordyka, Zo-
fia Kryszczyńska, Matylda Kwinta–Krzyszkowska, Ja-
nina Lembruk, Henryk Łyczek, Czesława Mazerewska, 
Edyta Mazur, Marianna Mazur, Renata Miller, Maria 
Mudzik, Michał Nawrocki, Tadeusz Nenk, Joanna Niedź-
wiecka, Małgorzata Nowakowska, Elżbieta Oliwa, Anna 
Ordykówna, Joanna Ozdoba, Zofia Pastwa, Anna Piątek, 
Katarzyna Piątek, Irena Pilecka, Pelagia Piotrowicz, Jo-
anna Piotrowicz–Bisztyga, Olga Piórkowska, Beata Po-
lit, Krystyna Praga, Ewa Przewłocka, Joanna Przybyl-
ska, Katarzyna Radomyska–Duda, Maria Rogowska, Zo-
fia Sado, Urszula Sadowska, Jolanta Sasak, Irena Seku-
ła, Helena Siastacz, Stefania Słaba, Zofia Stępień, Zofia 
Stępień–Pawlik, Alicja Szemraj, Dorota Twaróg, Helena 
Urbańska, Helena Wilk, Barbara Wojna, Krystyna Wy-
chowańska, Genowefa Wyrzykowska, Zofia Zając, Maria 
Zbrożenianka, Iwona Zieja, Agnieszka Zimoląg, Janina 
Zybała, Maria Zybała, Ewa Zybała–Potyrańska.

100-LECIE SZKOŁY
W GOŹLICACH

Dzień 21 czerwca 2009 roku na długo zapadnie w pa-
mięci tych, którym bliska jest Szkoła Podstawowa w Goź-
licach, zapisze się bowiem jako dzień niezwykły – szkoła 
świętowała 100-lecie swego istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele para-
fialnym p.w. NMP, której przewodniczył ks. Włodzimierz 
Mazur. Dalsza część uroczystości miała miejsce przed bu-
dynkiem szkoły. Po hymnie państwowym Dyrektor Szkoły 
pani Magdalena Domaradzka serdecznie powitała wszyst-
kich zebranych. Wydarzenia ostatnich 100 lat Szkoły przy-
pomniał ks. Włodzimierz Mazur. Potem nastąpiły oficjal-
ne przemówienia. 

Dyrekcja składa podziękowania wszystkim osobom 
i instytucjom, które pomagały w przygotowaniu uroczysto-
ści, m.in. ks. kanonikowi Stanisławowi Wdowiakowi, ks. 
Włodzimierzowi Mazurowi, ks. Bartoszowi Skoczylaso-
wi, ks. Leszkowi Zajezierskiemu za piękne przygotowanie 
liturgii Mszy Św., pani Danucie Polit za opiekę nad wyko-
naniem poloneza, paniom Monice Bajak, Jolancie Judzie 
i Jolancie Sasak za przygotowane i opracowanie wierszy, 
panu Markowi Słowikowskiemu za opracowanie piose-
nek i próby chóru, paniom Joannie Ozdobie i Oldze Piór-
kowskiej za przygotowanie inscenizacji „Lokomotywy” J. 
Tuwima i krakowiaka, paniom Jadwidze Gąsiorowskiej–
–Koźbiał, Grażynie Gilewskiej, Edycie Mazur oraz panu 
Andrzejowi Aksamitowi za przygotowanie gazetek i tablic 
pamiątkowych, paniom ze Stowarzyszenia Ziemi Goźlic-
ko–Ossolińskiej, które pod kierunkiem wiceprezes Kry-
styny Dobek przygotowały dekoracje, wszystkim mamom 
za pyszny poczęstunek oraz wszystkim uczniom za włącze-
nie się w organizację 100-lecia.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce pani Pre-
zes Stowarzyszenia Ziemi Goźlicko–Ossolińskiej Bożenie 
Pietrzyk za koordynację całej uroczystości.

Stulecie Szkoły w Goźlicach odbyło się dzięki projek-
towi „SPOTKANIE PO LATACH” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko–Ossolińskiej w ramach 
PPWOW PIS, w którym uczestniczy Gmina Klimontów.

W czasie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Prze-
mysław Gosiewski, przesłał na ręce Dyrektora Szkoły ży-
czenia dalszej owocnej działalności. Wójt gminy Klimontów 
Ryszard Bień w przemówieniu okolicznościowym zwrócił 
uwagę m.in. na kulturotwórczą i wychowawczą rolę szkoły. 
Dodał, że Szkoła Podstawowa w Goźlicach wykształciła wie-
lu mądrych, odpowiedzialnych, szlachetnych ludzi.

Następnie głos zabrała wizytator Sandomierskiego Ku-
ratorium Oświaty Barbara Marzec, która w swej wypo-
wiedzi zwróciła się do uczniów i podkreśliła, jak duża od-
powiedzialność spoczywa na całej społeczności uczniow-
skiej, która musi godnie reprezentować szkołę.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również: Po-
seł na Sejm - Marek Kwitek, Kierownik ZEAS-u Ewa Sze-
ląg, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu gminy Klimon-
tów, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele którzy praco-
wali w naszej szkole, absolwenci, mieszkańcy Goźlic i oko-
licznych wiosek. Goście przekazali na ręce dyrektora drob-
ne upominki dla Szkoły i podziękowali inicjatorom za zor-
ganizowanie uroczystości.

Po części oficjalnej rozpoczęto polonezem część arty-
styczną w wykonaniu absolwentów. Uczniowie recytowali 
wiersze i śpiewali piosenki, wykonali inscenizację „Loko-
motywy” J. Tuwima, a na zakończenie najmłodsze dzieci 
zatańczyły krakowiaka. Występ dzieci został entuzjastycz-
nie odebrany przez publiczność.

Podczas festynu przybyli goście bawili się także przy 
muzyce zespołów „Fahrenheit”, „FRAM”, „GEST”, 
„Wulkan” oraz kapeli ludowej „Powiślanie”. Dla dzieci 
zorganizowano konkursy i zabawy z nagrodami. Ten nie-
zwykły, uroczysty dzień zakończył się pokazem fajerwer-
ków.

100-lecie wpisze się w historię miejscowości jako uro-
czystość wyjątkowa, niezwykła i podniosła. Taka powtórzy 
się za kolejnych 100 lat.

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1
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Już po raz drugi w naszej gminie w miejscowości Ryb-
nica uroczyście upamiętniliśmy rocznicę Akcji Burza. 
W tym roku była to 65-rocznica. Uroczystości rozpoczęły 
się występem zespołu Wiarus, który zaprezentował pieśni 
patriotyczne. Mszę św. polową odprawił ks. Wincenty Su-
wała, a oprawę muzyczna zapewniła Kapela Klimontow-
ska. Po mszy św. został odegrany hymn państwowy, a na-
stępnie zastępca Wójta Gminy Klimontów Adam Przybyl-
ski przywitał: posłów na Sejm – Andrzeja Pałysa, Mar-
ka Kwitka, Krzysztofa Lipca oraz Wicemarszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałkę, radnego 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Józefa Adam-
czaka, radnego Rady Powiatu Stanisława Bajura, Bur-
mistrza Koprzywnicy Marka Jońcę, Wójta Gminy Ło-
niów Szymona Kołacza, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Łoniów Wiesława Kubicę, a także Jana Rębacza – 
Przewodniczącego rady Gminy Klimontów wraz z Radny-
mi, Zbigniewa Kwapińskiego – Prezesa Zarządu Gmin-

nego OSP wraz z Druhami, Józefa Przybylskiego – Kie-
rownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Włodzimierza Gruszczyńskiego pseudonim Jach – 
jednego z czterech ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału 
Jędrusiów, Andrzeja Wawryluka – przedstawiciela PTTK 
Staszów, druhów strażaków z OSP Szymanowice, Klimon-
tów, Nawodzice, Nasławice, Byszów i Sulisławice, poczty 
sztandarowe, mieszkańców wsi Rybnica i wszystkich przy-
byłych gości. 

Następnie były wystąpienia Wójta Gminy Klimontów 
Ryszarda Bienia i zaproszenych gości, mówiące o wiel-
kim heroizmie, odwadze i oddaniu słusznej sprawie żołnie-
rzy – chlubie Polskiego Narodu – o których pamięć nigdy 
nie zaginie. W ciszy i skupieniu delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów oddając hołd wszystkim partyzantom walczą-
cym za wolność. 

Po części oficjalnej Wójt Gminy Klimontów zaprosił 
wszystkich przybyłych na grochówkę i wspólną biesiadę.

OBCHODY 65 ROCZNICY AKCJI BURZA
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Generał Józef Haller w swych patriotycznych przemó-
wieniach twierdził, że „Polskę sponiewierano”, wzywał do 
walki z wrogami – oświadczył: „O ile obecny odruch stoli-
cy nie będzie słomianym - zwyciężymy!”

Gdy w sześć dni później prezydent Narutowicz został 
zastrzelony, do wstrząśniętego generała przyskoczył w war-
szawskiej „Zachęcie” znany piłsudczyk - Marian Zyndram 
Kościałkowski - i oznajmił: „Pan jest przyczyną tego, co 
się stało, pańskie podburzające mowy sprowokowały mor-
derstwo”.

Już wcześniej w rezultacie krwawych zajść na ulicach 
warszawskich, rozpętała się kampania prasowa przeciw 
Hallerowi. Błękitny Generał stanął pod pręgierzem opi-
nii. Daremnie wyzywał Zyndrama na pojedynek, darem-
nie ogłaszał list otwarty w „Kurierze Warszawskim”, da-
remnie występował na drogę sądową przeciw socjalistycz-
nemu „Naprzodowi”, moralny autorytet Hallera został bo-
leśnie nadszarpnięty.

W niecałe cztery lata później Piłsudski dokonał zama-
chu stanu, m. in. pod hasłem odsunięcia od władzy ludzi 
moralnie odpowiedzialnych za śmierć Narutowicza.

Haller był wtedy przewodniczącym Najwyższej Komisji 
Opiniodawczej, generalnym inspektorem artylerii i człon-
kiem Ścisłej Rady Wojennej. Teraz więc on miał prawo za-
rzucić przeciwnikom działanie niegodne. Haller natych-
miast zwrócił się o przeniesienie w stan spoczynku, moty-
wując tym, że nie może podlegać „władzom pochodzącym 
z zamachu”. Był to zarzut o tyle demagogiczny, że Sejm bez 
jakiegokolwiek przymusu zalegalizował przewrót. Hallero-
wi chodziło jednak widocznie o moralną stronę zagadnie-
nia, dlatego oświadczył: „Wolę w takich warunkach dzielić 
los byłego ministra spraw wojskowych w więzieniu, stwier-
dzając, że tylko z powodu wytrącenia nam broni z rąk przez 
nieoczekiwaną i przedwczesną abdykację Prezydenta Rze-
czypospolitej - zamach się udał. Ale naród zwyciężonym nie 
jest, bo zwyciężonym być nie może przez byle jaki wypadek 
w tysiącleciu jego istnienia.”

W ten sposób rozstał się Haller na zawsze z Wojskiem 
Polskim, służył w nim dwanaście lat w najtrudniejszym 
okresie organizacyjnym. Mimo wszelkich błędów i niekon-
sekwencji, mimo braku wszelkich sukcesów militarnych - 
Haller zyskał trwałe miejsce w pamięci narodowej.

W dniach 11-14 czerwca 2009 
roku w Szczecinie odbył się Sa-
lezjański Ogólnopolski Festiwal 
Teatralny, na którym Amator-
ski Teatr z Klimontowa mógł za-
prezentować swój spektakl „Re-
gina Poloniae”. Wyróżnienie to 
nie byle jakie, gdyż „Apostolos” 
został wybrany w drodze kwali-
fikacji wstępnych spośród kilku-
dziesięciu amatorskich zespołów 
teatralnych z całej Polski i to ta-
kich, które mają na swoim koncie 
wieloletni często kilkunasto – lub 
kilkudziesięcioletni staż pracy. 
Sam moment wpisania się na listę 
liczącą czternaście zespołów wy-
branych z całego kraju był już dla 
młodych artystów – klimontow-
skich amatorów wielkim wyróż-
nieniem. I tak w czwartek (dzień 
szczególny, bo przecież uroczy-
stość Bożego Ciała) cały zespół 
z naszej miejscowości – dzię-
ki życzliwości wielu sponsorów 
– mógł stawić się na inaugurację 
kolejnej edycji SOFFT-u. 

Maraton teatralny rozpoczął 
się już w dniu otwarcia festiwalu, 
trwał trzy dni i składał się z czter-
nastu spektakli przygotowanych 
przez zespoły z różnych miast 
Polski: z Nowego Sącza, Szcze-
cina, Gdańska, Radomia, Kosza-
lina, Gryfina, Nowej Soli, Łodzi, 

Kielc, Bydgoszczy, Piły, a w tym 
zacnym gronie znalazł się Kli-
montów. Przedstawienia odby-
wały się w Akademickim Cen-
trum Kultury, w Centrum Kultu-
ry Manuartefaktura, jedynie wy-
stęp „Apostolos” w kościele p.w. 
św. Jana Bosko w Szczecinie. 

Obejrzane spektakle budziły 
wiele emocji: od zachwytu wspa-
niałym warsztatem teatralnym 
młodych amatorów, którzy jednak 
pracują przez wiele lat w dużych 
ośrodkach kultury pod kierun-
kiem całego sztabu fachowców, 
aż po zażenowanie współczesny-

BŁĘKITNY GENERAŁ - CZ. V
Trzynastolecie Polski sanacyjnej było czasem, w któ-

rym generał broni w stanie spoczynku Józef Haller zajął 
się bezpośrednią działalnością polityczną. Jego postawa 
była oczywiście opozycyjna wobec obozu Piłsudskiego. 

Dla nikogo nie było niespodzianką, że Haller związał 
się z Chrześcijańską Demokracją, wszak znany był z głę-
bokiej i żarliwej religijności. Ponadto był serdecznie za-
przyjaźniony z osobami duchownymi. Już przed wojną in-
teresował się Niepokalanowem i postacią Ojca Maksy-
miliana Kolbego. W swym majątku, w Gorzuchowie pod 
Grudziądzem, kazał zbudować grotę skalną z figurą Mat-
ki Boskiej.

Podobną statuę wzniósł pod koniec życia w ogrodzie 
swego domu w Londynie. Więź z chadecją i patronat nad 
Związkiem Hallerczyków spowodowały, że w roku 1936 
wziął udział w pracach Frontu Morges i został pierwszym 
prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy. Niemniej 
jednak jego działalność polityczna charakteryzowała się 
bardziej rozmaitymi gestami i manifestacjami, niż świa-
domym dążeniem do przyjęcia władzy. 

W roku 1923 i 1934 odbył dwie podróże do Stanów 
Zjednoczonych, entuzjastycznie witany przez tamtejszą 
Polonię i przyjmowany każdorazowo przez ówczesnych 
prezydentów: Coolidge’a i Roosevelta.

OPR: STANISŁAW SAS TARNAWSKI

mi trendami scenicznymi nasta-
wionymi na nieprzyjemne szoko-
wanie widza chociażby środkami 
językowymi, wśród których roiło 
się od wulgaryzmów. Zastanawia-
jący jest kierunek rozwoju współ-
czesnej sztuki, czy człowiek w do-
bie gigantycznego rozwoju cywi-
lizacyjnego musi niszczyć war-
tości, z których wyrósł i bez któ-
rych trudno sobie wyobrazić czło-
wieczeństwo. Brak poszanowa-
nia najistotniejszych ludzkich idei 
zbliża nas do zwierząt i nie może 
prowadzić do niczego chlubnego. 
Najgorsze jest to, że taki rodzaj 
sztuki najczęściej zdobywa uzna-
nie młodych odbiorców, którzy 
coraz mniej rozumieją klasykę, 
a przecież teatr od zawsze miał 
pełnić funkcję katharsis, dostar-
czać widzowi wrażeń, skłaniać 
do pewnych przemyśleń, bawić. 
Na szczęście oprócz bardzo kon-
trowersyjnego spektaklu „Piero-
gi” przygotowanego przez Teatr 
„Uhuru” z Gryfina (nagroda pu-
bliczności) widownia zgromadzo-
na na SOFFT 2009 mogła zoba-
czyć przedstawienia o budującej 
treści, do których należał spek-
takl Teatru „Scene” z Radomia 
„Burza w Teatrze Gogo”, a któ-
ry został doceniony przez Jury 
i otrzymał główną nagrodę. Jego 

SOFFT 2009 Z „APOSTOLOS”
walorami była nie tylko ciepło 
opowiedziana historia rodzinna, 
w której wyeksponowane zostały 
fundamentalne wartości, ale tak-
że wspaniała gra aktorska – efekt 
żmudnej, wieloletniej pracy na-
stolatków pod kierunkiem zawo-
dowców. 

Trudno pominąć też kaba-
retową inscenizację „Law sto-
ry, czyli takie tam” przygoto-
waną przez Młodzieżową Aka-
demię Teatralną z Gdańska, do 
której scenariusz napisał członek 
znanego w całym kraju kabaretu 
„Potem”. Nie może więc dziwić, 
że to przedsięwzięcie – bawią-
ce grą słowną, komizmem sytu-
acyjnym i postaci - szybko zy-
skało sobie szerokie rzesze mi-
łośników. 

Duże wrażenie zrobił tak-
że „Przystanek” przygotowany 
przez „Grupę Litki” z Piły — 
barwny, bogaty scenicznie spek-
takl pokazujący w prosty i za-
bawny sposób pozycję pieniądza 
i stosunek ludzi do niego we 
współczesnym świecie.  Wśród 
bardzo atrakcyjnych widowisk 
były też takie, które nie na długo 
zagoszczą w pamięci.

 Spektakl z Klimontowa nie 
otrzymał żadnej nagrody, ale w tej 
sytuacji wystąpienie wśród takich 
grup było niewątpliwie ogromnym 
wyróżnieniem. Sam fakt zakwa-
lifikowania się na festiwal stał się 
cenną nagrodą. Animatorzy „Apo-
stolos” – ks. Wojciech Zasada 

i Dorota Kwapińska oraz młodzi 
aktorzy mogą być z siebie dumni, 
że tak godnie reprezentowali swoją 
miejscowość, w której pracują rap-
tem trzy lata, nie korzystają z po-
mocy zawodowców i występując na 
festiwalu nie mogli mieć komplek-
sów dotyczących warsztatu pra-
cy nawet rywalizując z zespołami 
z Kielc czy Koszalina, które z pew-
nością mają dogodniejsze warunki 
rozwoju talentów. Dodatkowo „Re-
gina Poloniae” to spektakl różnią-
cy się od pozostałych swoją wyjąt-
kową tematyką, poruszający histo-
rię narodu, sięgający do spraw wia-
ry i śmiało kształtujący postawy 
patriotyczne.  

Bez względu na odczucia przy-
glądających się z boku poczyna-
niom „Apostolos” można stwier-
dzić, że obecność tej grupy na 
SOFFT 2009 była bezspornym 
sukcesem. Dobrze by było, żeby 
praca tych wszystkich osób była 
wspierana przez najbliższe środo-
wisko, bo przede wszystkim naj-
większe korzyści płyną dla mło-
dzieży, która rozwija swoje zain-
teresowania i zdolności, a także 
jeżdżąc ze swymi przedstawienia-
mi ma możliwość przy okazji od-

wiedzać i podziwiać różne zakąt-
ki kraju, w tym także atrakcyjny 
i odległy Szczecin. Pozostaje więc 
pogratulować udziału w Ogólno-
polskim Festiwalu i wyrazić na-
dzieję na udział w kolejnej tak pre-
stiżowej imprezie.

B.B.
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W parku dworskim w Byszowie od-
były się 14 czerwca br. „Zawody sporto-
wo pożarnicze”. W zawodach brało udział 
9 drużyn pożarniczych z terenu gminy Kli-
montów: OSP Krobielice, OSP Nawodzi-
ce, OSP Goźlice, OSP Nasławice, OSP Za-
krzów, OSP Pokrzywianka, OSP Klimon-
tów, OSP Wilkowice–Ossolin oraz gospo-
darze – OSP Byszów. Podczas zawodów 
strażacy z naszych jednostek współzawod-
niczyli ze sobą oraz prezentowali stopień 
sprawności i umiejętności. Dzięki zakupio-
nemu przez OSP Byszów torowi przeszkód 
do zawodów (za niemal 6 tys. zł) odbyły się 
profesjonalne zawody w pięknej scenerii 
parku byszowskiego. Zakup ten został sfi-
nansowany w ramach realizowanego przez 
OSP  Byszów projektu PPWOW Program 
Integracji Społecznej „Strażak gwarantem 
bezpieczeństwa”. 

ZAWODY W BYSZOWIE

„STRAŻAK GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA”
Zawody obserwowało ponad 200 osób, 

nie tylko z terenu samej gminy. Zawody 
Drużyn Pożarniczych wygrała jednostka 
OSP z Zakrzowa, a kolejne miejsca zajęły:
II miejsce – OSP Nasławice, 
III miejsce – OSP Krobielice, 
IV miejsce – OSP Byszów, 
V miejsce – OSP Klimontów, 
VI miejsce  - OSP Wilkowice–Ossolin, 
VII miejsce – OSP Pokrzywianka, 
VIII miejsce – OSP Goźlice, 
IX miejsce – OSP Nawodzice.

W części oficjalnej po zawodach Wójt 
Gminy Klimontów wręczył nagrody spe-
cjalne w formie wyróżnienie oraz wdzięcz-
ności dla Wacława Gacha, Zbigniewa 
Kwapińskiego oraz Wiesława Kwietnia. 

Po zawodach na placu przy remizie od-
był się festyn integracyjny z zabawami dla 
dzieci oraz dla dorosłych.
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Na boisku sportowym w sołectwie Śniekozy odbyło się 
28 czerwca br. spotkanie pt. ,,Dla życia bez nałogów!”. Zo-
stało ono zorganizowane, aby uświadomić młodym ludziom, 
jakim zagrożeniem są dla nich uzależnienia, poprzez zapo-
znanie ich z podstawowymi wiadomościami na ten temat. 

Gości oraz wszystkich przybyłych powitał sołtys sołec-
twa Śniekozy Henryk Kozioł. Potem głos zabrał dzielnico-
wy Bogdan Zaroda. Następnie dzieci i młodzież pokaza-
ły, że nauka może być również przyjemnością i przygotowa-
li ,,Mini program artystyczny” składający się z kilku punk-
tów. Pierwszym z nich były wiersze napisane przez Izabe-
lę Chliwińską oraz scenka przygotowana na podstawie tre-
ści jednego z nich. Drugim były teksty opracowane przez 
młodzież na podstawie ulotek, książek, internetu a dotyczą-
ce wiadomości o najczęściej spotykanych uzależnieniach. 
Później odbył się konkurs, również dotyczący uzależnień. 
Po konkursie dzielnicowy podsumował i opowiedział o do-
datkowych uzależnieniach. 

Tradycyjnie dużą atrakcją był występ Śniekozanek, któ-
re zaprezentowały swoje dwa pierwsze układy. Gdy tylko 
emocje po występie opadły zainteresowani zdali egzamin 
na kartę motorowerową. Na koniec odbył się mecz w siat-
kówkę, w czasie którego przy ognisku pieczono kiełbaski.

Spotkanie to było nauką, ale także zabawą, które nie mia-
łyby miejsca, gdyby nie pomoc Urzędu Gminy, przewodniczą-
cego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych – Zdzisława Nowakowskiego oraz dzielnicowego Bog-
dana Zarody, a także Andrzeja Polita, który udostępnił i ob-
sługiwał sprzęt nagłaśniający - dlatego właśnie im chcemy ser-
decznie za wszystko podziękować. 

SOŁTYS, RADA SOŁECKA, DZIECI I MŁODZIEŻ WRAZ Z RODZICAMI

To, że masz aparat, nie czyni z ciebie jeszcze fotografa – 
jesteś po prostu posiadaczem aparatu. Aby móc nazwać sie-
bie fotografem, musisz mieć talent i wiedzę. O ile posiadasz 
to pierwsze, resztę możesz zdobyć m. in. w grupie fotogra-
ficznej takiej jak SAF (Studencka Agencja Fotograficzna 
Politechniki Lubelskiej).

Wykonujesz proste zlecenia, bierzesz udział w warsz-
tatach, prezentujesz swoje zdjęcia do oceny innym, popra-
wiasz błędy. Mijają miesiące i przychodzi czas na spraw-
dzian – kilka dni, w ciągu których okazuje się jaki poziom 
prezentujesz. Tym testem jest plener fotograficzny. W tym 
roku odbył się taki w Klimontowie.

Do przejechania mieliśmy dwie trasy, łączące miejsca 
w gminie, które warto z różnych względów zobaczyć. W su-
mie prawie 50 km, które pokonaliśmy na rowerach.

Spore wyzwanie, biorąc pod uwagę to, że Klimontów 
był obfotografowany już wzdłuż i wszerz – znalezienie cie-
kawych, niepowtarzalnych kadrów nie było więc łatwym 
zadaniem.

Mieliśmy szansę zobaczyć pałac w Górkach, co nie zda-
rza się codziennie. Trafiliśmy też na Klimontowskie Bardo-
wania (koncert Jana Kondraka z Lubelskiej Federacji Bar-
dów) i spotkanie w Konarach z człowiekiem, pamiętającym 
obie wojny światowe.

Ocenę zdjęć pozostawiam czytelnikom. Można je zoba-
czyć na www.klimontow.net.

SAF

DLA   ŻYCIA   BEZ   NAŁOGÓW

PLENER FOTOGRAFICZNY

Pragniemy przekazać nasze podziękowania:
• dla Urzędu Gminy w Klimontowie, w szczególności Ry-

szardowi Bieniowi oraz Adamowi Przybylskiemu,
• Dyrektor Gimnazjum w Klimontowie Małgorzacie Kordyce,
• Kołom Gospodyń Wiejskich w Konarach i Goźlicach – Ja-

ninie Luzak oraz Bożenie Pietrzyk,
• oraz wszystkim tym osobom, które nam pomogły. FOT. MARTA KORNILUK

FOT. MARTA KORNILUK

FOT. ŁUKASZ ŚWIDNICKI FOT. ŁUKASZ ŚWIDNICKI FOT. MICHAŁ ELERTOWICZ

FOT. JAKUB PRZYBYLSKI

FOT. JACEK GOZDEK
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Od 29 czerwca do 03 lipca odbyła się wycieczka dzie-
ci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Goźlice i Szkoły 
Podstawowej w Ossolinie do Ziemi Kłodzkiej i Gór Stoło-
wych. Wakacyjny wypoczynek rozpoczęli od Wambierzyc, 
gdzie zwiedzili Sanktuarium Maryjne zwane „Śląską Jero-
zolimą” i Kalwarię, na której znajduje się 135 kaplic. Wę-
drowanie po Górach Stołowych rozpoczęli od Szczelińca 
Wielkiego - najwyższego szczytu (919m n.p.m.) zbudowa-
nego z piaskowca, z licznymi formami skalnymi np. „Fo-
tel Pradziada”, „Wielbłąd”, „Kwoka”. Przewodnik, któ-
ry wspaniale opowiadał o przyrodzie i legendy, przeprowa-
dził uczestników wycieczki wieloma szczelinami do miej-
sca zwanego „Piekiełkiem” o głębokości 30 metrów.

Kolejną atrakcją były Błędne Skały z labiryntem peł-
nym zaskakujących przesmyków i szczelin. Następnego 
dnia zwiedzili jeden z najpiękniejszych zakątków Gór Sto-
łowych położony po stronie czeskiej „Aderspaskie Skalne 
Miasto” z cudownie ukształtowanymi skałami. Wędrując 
po kładkach, schodach i drabinkach przez Wilczy Jar doszli 
do „Teplickiego Skalnego Miasta”. Po drodze podziwiali 
drzewa, które swymi korzeniami oplatały pięknie rzeźbio-
ne przez naturę bloki skalne. W czasie wycieczki uczest-
nicy zdobyli: szczyty: „Kopa Śmierci”, „Skały Puchacza” 
i „Białe Skały”.

Ostatniego dnia poznali wyjątkowe miejsce „Kaplicę 
Czaszek” w Czermnej, w której zgromadzone są szcząt-
ki ponad 20 tysięcy ludzi (ofiar wojen toczonych w XVII- 
XVIII w i zarazy). Na koniec wycieczki zwiedzili twierdzę 
Kłodzko i jej podziemia.

W ciągu pięciu dni dzieci i młodzież przewędrowa-
li wiele kilometrów po górskich szlakach, drabinkach 
i kładkach, poznali zabytki i piękno przyrody oraz jak 
żyć w zgodzie z naturą, drugim człowiekiem i Bogiem. 
Myślę że nie tylko aktywnie wypoczęli, ale też wzboga-
cili swoje człowieczeństwo i poznali piękne zakątki Pol-
ski i Czech.

KS. LESZEK ZAJEZIERSKI

W dniach 11-12 lipca 2009 roku od-
był się IV Integracyjny Bieg Klimontowski 
zorganizowany przez polski Komitet Para-
olimpijski przy współudziale Urzędu Gmi-
ny Klimontów. Honorowy patronat nad bie-
giem objęli: Bożentyna Pałka–Koruba – 
Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas 
– Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go, Stanisław Masternak – Starosta San-
domierski, Ryszard Bień – Wójt Gminy 
Klimontów.

W sobotę biegacze starowali w kil-
ku kategoriach: na dystansie 5 km, 10 km, 
i 21,097 km, odbyły się także Mistrzostwa 
Polski na dystansie 10 km osób niewido-
mych i słabowidzących. Trasa wiodła trady-
cyjnie przez malownicze okolice Klimon-
towa: obok kąpieliska i przez uroczą aleję 
kasztanową. Wśród osób startujących zna-
lazło się wiele niepełnosprawnych: na wóz-
kach, o kulach, po amputacji rąk i nóg, 
m.in. Jasiu Mela, niewidomi i słabowidzą-
cy. Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy medal w kształcie toporu – herbu Kli-
montowa.

W przerwie między biegiem a ceremo-
nią dekoracji wystąpił Krystian Herba – 
Mistrz Polski w akrobacji rowerowej.

W niedzielę 12 lipca startowały dzieci. 
Jako pierwsze startowały dzieci niepełno-
sprawne. Najmłodsi startowali na dystansie 
100 m, były to dzieci z rocznika 2003-2004. 
Spośród dziewczynek najszybsza była Do-
minika Żuber a chłopców Olaf Dziurzyń-
ski. Na dystansie 300 m z rocznika 200-
-2002 wśród dziewczynek najlepiej pobiegła 
Karolina Gromala a z chłopców Dawid 
Szemraj. Dystans 600 m to dzieci urodzone 
w roku 1999-2000. Tutaj najszybsza okaza-
ła się Natalia Zawadzka i Jakub Bargiel. 

Dzieci urodzone w 1997 i 1998 roku po-
konywały dystans 900 m. Najlepsi okazali 
się: Agnieszka Filipowska i Adam Kowa-
lik. Dystans 1600 m to dziewczęta i chłop-
cy urodzeni w 1995 i 1996 r. Tutaj niepo-
konana okazała się Katarzyna Banaś oraz 
wśród chłopców Krystian Bekas. Na tym 
samym dystansie z rocznika 1994 najlep-
szym chłopcem okazał się Sylwester Wa-
las. W biegu Open mini półmaratonie 2100 
m startowali chętni w różnym wieku. Zwy-
ciężył Krzysztof Misiurek. Najmłodszym 
uczestnikiem tego biegu był Jaś Wietrzyc-
ki, najstarszym Stanisław Bryła.

Organizacja takiego biegu nie była-
by możliwa, gdyby nie pomoc sponsorów. 
Sponsorami IV Klimontowskiego Biegu 
Integracyjnego byli: Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, Uczniowski Klub Sportowy 
„Topór”, Sokołów S.A, Huty Szkła Gospo-
darczego – Tadeusz Wrześniak, Kopalnie 
Dolomitu S.A. w Sandomierzu, Gabinet 
Medycyny Rodzinnej – Dariusz Kwapiński, 
„Kon-Kar” – Dorota i Andrzej Goździew-
scy, Darjo – Dariusz Kubik, Sklep Siódem-
ka – Marek Bargiel, Stacja Paliw Klimon-
tów – Zbigniew Bielawa, Sklep Spożywczy 
– Jan Zieja, Dwór na Wichrowym Wzgó-
rzu – Jarosław Paczkowski, Sklep Ilona – 
Zbigniew Socha.

Imprezę patronatem medialnym objęli: 
Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, TVP 
Kielce.

Serdeczne podziękowania składamy Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Sandomie-
rzu, Posterunkowi Policji w Klimontowie 
a także jednostkom OSP w Klimontowie 
i Byszowie za pomoc w zabezpieczeniu tra-
sy biegu i pilotowanie zawodników.

AUTOR ZDJĘĆ: JAKUB PRZYBYLSKI

IV INTEGRACYJNY 
BIEG KLIMONTOWSKI 

WAKACJE Z PRZYRODĄ

Wyjazd dzieci i młodzieży odbył się dzięki projektowi „Wakacje z Przyrodą”, realizowanego przez Stowarzyszenie Zie-
mi Goźlicko-Ossolińskiej w ramach PPWOW PIS, w którym uczestniczy Gmina Klimontów.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 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. (015) 866-17-50.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, ks. Wojciech Zasada, 
Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

Jesteśmy uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Ossolińskiego w Klimontowie, należymy do Klubu Aktywnego 
Ucznia i działamy w Kole historyczno-polonistycznym w ramach 
projektu PPWOW Program Integracji Społecznej. Naszym głów-
nym celem jest poznawanie historii miejscowości, okolicy oraz za-
bytków kultury, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w celu 
poznania dawnych zwyczajów, tradycji, kultury, sztuki regionu oraz 
wartościowe spędzanie wolnego czasu. Zajęcia prowadzą pani Ma-
ria Gładysz i pan Zbigniew Przybycień.

Chcąc poznać historię, musimy dotrzeć do jej źródeł, mówiących 
o życiu ludzi i ważnych wydarzeniach. W tym celu spotkaliśmy się 
z panem Mirosławem Szelągiem, właścicielem „Izbudy”. To małe 
,,muzeum” dokumentów, przedmiotów, rzeczy, znajdujących się na 
tym terenie i służących mieszkańcom tych ziem od pokoleń założo-
ne zostało w 2000 roku. Pawilon drewniany znajduje się w Klimon-
towie przy ul. Opatowskiej 20 i podzielony jest na 4 pomieszczenia. 
W pierwszej dużej sali znajduje się miejsce poświęcone Brunono-
wi Jasieńskiemu - poecie futuryście, który urodził się w Klimonto-
wie. Zgromadzone są tu również dewocjonalia, jest też galeria ma-
larstwa, rzeźby współczesnej profesjonalistów, twórców ludowych 
i amatorów oraz dzieła wcześniejszych epok. 

Przyległa mniejsza sala to pomieszczenie do odnawiania i kon-
serwacji eksponatów. Z dużej sali przechodzimy do drugiej du-
żej, gdzie znajduje się: kącik żydowski z licznymi judaikami. Cen-
nym dla historyka materiałem badawczym są źródła materialne. Są 
nimi przedmioty codziennego użytku, monety, ozdoby, broń, ob-
razy i zdjęcia. Wszystko znajdowało się tu na tym terenie i służyło 
mieszkającym tu ludziom. Obok znajduje się mała sala z radiood-
biornikami, pierwszymi telewizorami, adapterami.

WIZYTA W IZBIE PAMIĘCI ZIEMI 
KLIMONTOWSKIEJ „IZBUDA”

Z panem Mirosławem Szelągiem - kolekcjonerem, społeczni-
kiem „Izbudę” można zwiedzać praktycznie przez cały dzień, trze-
ba tylko umówić się telefonicznie.

Po zwiedzeniu ekspozycji zostaliśmy zaproszeni na smaczne 
czereśnie do ogrodu pana Mirosława. Dziękując za gościnę dedyku-
jemy panu Mirosławowi wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Czereśnie”.

Czereśnie

Rwałem dziś rano czereśnie,
Ciemno-czerwone czereśnie,
W ogrodzie było ćwierkliwie,
Słonecznie, rośnie i wcześnie.

Gałęzie, jak opryskane 
Dojrzałą wiśni jagodą,
Zwieszały się omdlewając,
Nad stawu odniebną wodą.

Zwieszały się, omdlewając
I myślą tonęły w stawie,
A plamki słońca migały
Na lśniącej, soczystej trawie.

CZŁONKOWIE KOŁA

HISTORYCZNO-POLONISTYCZNEGO
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