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W oczach mam łzy

Nieprzenikniony ból napełnił moje serce.

Ta smutna chwila nie mija lecz trwa...

Już nie ma Cię wśród nas Panie Prezydencie!

,,Królestwo Twoje nie jest z tego świata”

,,Golgota Wschodu”

Lecz dziś dowiedział się o nim świat.

Róże spowite miłością i łzami.

Smoleńsk — tragicznie fatum

Mord na Polskich Oficerach!

Niech Dzwon Zygmunta płacze z nami,

A Chrystus nas pocieszy.

We wtorek 13 kwietnia w Parku Katyńskim w Byszowie odbył 
się Apel Poległych. 

Zebrani, wśród których znaleźli się: przedszkolaki, ucznio-
wie miejscowych szkół, strażacy, policjanci, mieszkańcy Gmi-
ny Klimontów, pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Nadwiślańskiego Banku Spół-
dzielczego w Klimontowie, uczcili pamięć ofiar tragedii minu-
tą ciszy. 

Zgromadzeni złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod 
pomnikiem Ofiar Katyńskich.

KATYŃ 1940 SMOLEŃSK 2010

W środę 14 kwietnia  54-osobowa delegacja z naszej gminy poje-
chała do Warszawy oddać hołd Prezydentowi RP Lechowi Kaczyń-
skiemu i jego małżonce Marii Kaczyńskiej. 

Po całonocnym oczekiwaniu i modlitwach rankiem dnia następ-
nego mieszkańcy ziemi klimontowskiej pokłonili się nad trumnami 
Pierwszej Pary. 

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień był zaproszony na uro-
czystość posadzenia Dębu Pamięci w ogrodach prezydenckich 12 
kwietnia. Przygotowany dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego album 
przedstawiający Park Katyński w Byszowie stał się księgą kondo-
lencyjną, którą delegacja złożyła w Pałacu Prezydenckim.

W poniedziałek 19 kwietnia Wójt Ryszard Bień, za-
stępca Wójta Adam Przybylski, strażacy oraz mieszkań-
cy naszej gminy pożegnali w Kielcach Wielkiego Przyja-
ciela naszej małej Ojczyzny Przemysława Gosiewskie-
go, uczestnicząc w uroczystej mszy odprawionej w Bazyli-
ce Katedralnej przez ks. bpa Mariana Florczyka.

W trakcie modlitewnego czuwania honorową wartę przy 
trumnie zmarłego zaciągnęli Wójt Ryszard Bień i jego za-
stępca Adam Przybylski. „Zawsze był pełen energii. Dziś 
jest cichy, zamknięty w małym pudełku jak wypalona za-
pałka” – mówił nad trumną kapłan. „Był pilnym uczniem 
swojego mistrza Lecha Kaczyńskiego. Od niego uczył się 
patriotycznej postawy. Niech wszystkie wysiłki i starania 
Przemysława Gosiewskiego pójdą z nim przed Boży tron” 
– to słowa homilii wygłoszonej przez ks. Stanisława Sło-
wika. Ziemia Świętokrzyska dając wyraz sympatii i przy-
wiązania do posła Przemysława Gosiewskiego pożegnała 
odjeżdżający kondukt głośnymi oklaskami.

W niedzielę 18 kwietnia o godz. 
18:00 w Parku Katyńskim w By-
szowie została odprawiona Msza 
św. w intencji ofiar katastrofy lot-
niczej pod Smoleńskiem. 

Eucharystię celebrowali: pro-
boszcz parafii Chobrzany ks. pra-
łat Czesław Przewłocki oraz 
ks. dziekan Adam Nowak – pro-
boszcz klimontowskiej parafii. 

Minutą ciszy oraz złożonymi 
przez delegacje pod Pomnikiem 
Ofiar Katyńskich wiązankami 
kwiatów i wieńcami uczciliśmy 
pamięć tragicznie poległych, któ-
rych przypomniał, odczytując ich 
nazwiska ks. mgr Daniel Kory-
ciński.
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• w marcu i kwietniu strażacy interweniowali w ok. 12 dzia-
łaniach związanych z płonącymi trawami. Co roku strażacy w tym 
okresie wyjeżdżają do pożarów traw, pomimo ustawowego za-
kazu wypalania traw i nieużytków, przepis ten nie jest do końca 

przestrzegany przez mieszkańców. Ponadto w wielu przypadkach 
płonąca trawa może zagrozić rozprzestrzenieniem się pożaru np. 
na las lub zabudowania.

30 marca na drodze krajowej nr 9 w Klimontowie obok stacji 
paliw miał miejsce wypadek drogowy, w wyniku czego uszkodzo-
ne zostały dwa pojazdy oraz poszkodowane 2 osoby, po dojeź-
dzie strażacy udzielili pomocy medycznej poszkodowanym oraz 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, następnie poszkodowani zosta-
li zabrani do szpitala przez pogotowie ratunkowe. W działaniach 
brały udział: SRT-OSP Klimontów, SRT-PSP Sandomierz, pogo-
towie ratunkowe, policja.

6 kwietnia strażacy z OSP Klimontów zostali zadysponowani 
do wypadku drogowego w miejscowości Borek na DK-9, gdzie sa-
mochód osobowy uderzył w tył samochodu dostawczego. Po do-
jeździe pierwszego zastępu stwierdzono, że w osobowym samo-

chodzie uwięzione zostały dwie poszkodowane osoby i w celu ich 
uwolnienia strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych – w tym 
czasie zespół pogotowia ratunkowego udzielał pomocy tymże 
osobom i poszkodowani po wydobyciu zostali przetransportowani 
do szpitala. Strażacy zabezpieczyli pojazdy, a także miejsce wy-
padku, natomiast policja wprowadziła ruch wahadłowy na drodze. 
W działaniach brały udział : SRT-OSP Klimontów, GCBARt-OSP 
Klimontów, SRT-PSP Sandomierz, GBA-PSP Sandomierz, pogo-
towie ratunkowe, policja. CIĄG DALSZY NA STR. 3

W Głosie Klimontowa nr 93 z lutego 2010 r. na str. 7 za-
mieszczono artykuł pt. „Powstanie Policji Państwowej w 
II RP” autorstwa Pani Grażyny Szkonter przewodniczą-
cej oddziału kieleckiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939. W powyższym artykule wspomniano o policjantach 
mających związek z Klimontowem, między innymi o moim 
pradziadku post. Antonim Janosce. 

Niestety w powyższym artykule pojawiły się trzy dość 
istotne błędy, które w definitywny sposób zniekształcają hi-
storię mojego pradziadka. Nim jednak je Państwu wyjaśnię 
pragnę poinformować, że nie wynikły one z winy Państwa 
czy też autorki powyższego tekstu. Są one efektem błędów 
popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD przesłuchują-
cych mojego pradziadka w obozie ostaszkowskim. W dal-
szej kolejności przenikły one do dzisiejszej literatury histo-
rycznej, z której zapewne korzystała autorka powyższego 
tekstu.

Pierwszym i dość istotnym błędem jest zniekształcone 
nazwisko mojego pradziadka. Nazywał się on ANTONI 
JANOSKA a nie jak podano w artykule Janosko.

Drugi błąd dotyczy jego daty urodzenia: mój pradzia-
dek urodził się 19 stycznia 1905 r. w Nowej Wsi koło Żarek 
(Myszków), a nie jak podano w Państwa artykule 10 stycz-
nia 1905 r.

Trzecim – i w tym wypadku najważniejszym błędem – 
jest fakt, że mój pradziadek był posterunkowym w Klimon-
towie, ale nie w powiecie sandomierskim, lecz w Klimon-
towie, który jest obecnie dzielnicą Sosnowca. Przed II woj-
ną światową obie te miejscowości należały do województwa 
kieleckiego, co może tłumaczyć powyższy błąd.

Chcę również zaznaczyć, że nie wchodzi w grę pomył-
ka z mojej strony – nie istniał żaden „inny” Antoni Janoska 
(czy też Janosko), który byłby policjantem zamordowanym 
przez NKWD w Twerze. Podstawowym dowodem, że cho-
dzi o mojego pradziadka są dokumenty i fotografie będące 
w posiadaniu mojej rodziny, a także w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Kielcach.

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że w 2007 r. zgłosiłem 
powyższy problem odnośnie błędów w danych mojego pra-
dziadka do Federacji Rodzin Katyńskich, gdzie też zgodzo-
no się ze mną i w tamtejszych kartotekach poprawiono nie-
ścisłości. W tej samej też sprawie kontaktowałem się ze Sto-
warzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939”, które swą główną 
siedzibę ma w Katowicach. O powyższych nieścisłościach 
poinformowałem również Panią Grażynę Szkonter.

Wiem, że Urząd Gminy Klimontów czynnie zaanga-
żował się w sadzenie Dębów Pamięci. Ta piękna akcja we 
wspaniały sposób czci pamięć wszystkich ofiarach „Zbrod-
ni Katyńskiej”. Z danych uzyskanych ze Stowarzyszenia 
Parafiada wynika, że w Klimontowie posadzono rów-
nież Dąb ku pamięci mojego pradziadka. Jest to właśnie 
efekt wskazanych przeze mnie wyżej nieścisłości... Dlate-
go też dla uszanowania prawdy historycznej, która po ostat-
nich tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku nabrała szcze-
gólnego znaczenia, proszę Państwa o zamieszczenie odpo-
wiedniego sprostowania w Głosie Klimontowa. Pragnął-
bym, aby mieszkańcy Klimontowa poznali prawdziwą hi-
storię mojego pradziadka, którego pamięć w tak wspania-
ły sposób uczcili.

Z poważaniem
WŁODZIMIERZ ROŻDŻYŃSKI

UL. DĄBROWSKA 21
42-450 NIEGOWONICE

SPROSTOWANIE 

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodów głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

(nr telefonu)

1

Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Byszów, 
Byszówka, Góry Pęchowskie, Kępie, Kroblice Pęchowskie, 
Pęchowiec, Pęchów, Przybysławice, Rogacz, Rybnica, 
Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne

Szkoła Podstawowa
w Klimontowie 
ul. Szkolna 1 

tel. 15 866-10-18

2 Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów
Gimnazjum w Klimontowie 

ul. Zysmana 9 *)
tel. 15 866-12-84

3 Sołectwa: Konary, Konary - Kolonia Szkoła Podstawowa w Konarach
tel. 15 866-11-06

4 Sołectwa: Dziewków, Goźlice, Grabina, Ossolin, 
Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Goźlicach
tel. 15 866-15-17

5 Sołectwo: Nawodzice Szkoła Podstawowa w Nawodzicach
tel. 15 866-32-31

6 Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie Remiza w Nasławicach 
tel. kom. 600 38 64 42

7 Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice, Pokrzywianka, 
Płaczkowice, Ułanowice

Remiza 
w Pokrzywiance 

tel. kom. 601 05 15 37

O B W I E S Z C Z E N I E 
WÓJTA GMINY KLIMONTÓW

z dnia 13 maja 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz uchwały Nr XXVI/192/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 
15 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Gminy w Klimontowie, ustalenia ich numerów, granic i siedzib - podaje się do wiadomości publicznej infor-
mację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na te-
renie Gminy Klimontów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerw-
ca 2010 r. 

*) - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokale głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 r. otwarte będą od godz. 6:00 do 
godz. 20:00. Wójt Gminy

 (-) Ryszard Bień
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29 kwietnia w miejscowości Ułanowice miał miejsce pożar 
drewnianej szopy. Po przybyciu pierwszych zastępów strażacy 
podali dwa prądy wody na ogień. W wyniku pożaru spaleniu uległ 
sprzęt rolniczy, drzewo opałowe, a także konstrukcja szopy. W ak-
cji brały udział: 2 zastępy OSP Klimontów, 1 zastęp OSP Konary, 
1 zastęp JRG-PSP Sandomierz, policja.

1 maja w miejscowości Pęchów na drodze krajowej nr 9 sa-
mochód osobowy w wyniku poślizgu zjechał z drogi a następnie 
dachował. Po dojeździe strażacy zabezpieczyli miejsce wypad-
ku, udzielili pierwszej pomocy kierującej pojazdem, którą następ-

nie przekazano zespołowi pogotowia ratunkowego. W akcji bra-
ły udział: 2 zastępy OSP Klimontów, 1 zastęp PSP Sandomierz, 1 
zastęp PSP Opatów, OSP Lipnik, pogotowie ratunkowe z Sando-
mierza, pogotowie z Opatowa, a także policja.

2 maja w miejscowości Ułanowice z powodu intensywnych 
nocnych opadów deszczu w 8 gospodarstwach zalane zosta-
ły studnie i piwnice. Strażacy przy pomocy pomp usuwali wodę 
z zalanych obiektów. W akcji brały udział: GCBARt- OSP Klimon-
tów, GCBA- OSP Konary.

4 maja w Klimontowie na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. 
Sandomierską doszło do wypadku drogowego z udziałem 2 po-
jazdów osobowych. Po dojeździe zastępu OSP Klimontów zabez-
pieczono miejsce zdarzenia, odłączono zasilanie w pojazdach, 

C.D. ZE STR. 2

CIĄG DALSZY NA STR. 4

Gminne uroczystości upamiętniające 219 roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się zbiórką 
pocztów sztandarowych oraz delegacji przy budynku GOK. 
Wszyscy zebrani przemaszerowali pod kościół parafialny 
pw. św. Józefa, w którym odprawiono uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Po mszy odbyła się manifestacja pa-
triotyczna przy pomniku Powstańców Styczniowych. Po 
odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt Gmi-
ny Ryszard Bień. Następnie młodzież z Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego przestawiła pro-
gram słowno-muzyczny. Po programie delegacje złożyły 
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: Powstańców 
Styczniowych, ppłk Antoniego Wiktorowskiego oraz Wal-
czących o Wolność w latach 1939-1945. Następnie wszy-
scy zebrani przemaszerowali przez Rynek pod remizę OSP 
Klimontów.

Zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczenia-
mi, które wręczali druh Waldemar Maruszczak - v-ce pre-
zes Zarządu Powiatowego OSP RP, druh Mirosław Kwa-
piński prezes Zarządu Gminnego OSP RP oraz Wójt Gmi-
ny Ryszard Bień. Po części oficjalnej prowadzący zaprosił 
wszystkich gości na poczęstunek.

OBCHODY 219 ROCZNICY KONSTYTUCJI

„...pierwszym spo-
sobem głoszenia Ewan-
gelii jest oczywiście 
świadectwo życia, lecz 
nie jest ono wystarcza-
jące bez głoszenia Kró-
lestwa i tajemnicy Je-
zusa Nazareńskiego, 
Syna  Bożego...”

(Jan Paweł II, 
Watykan 2004 rok)

KONKURS RECYTATORSKI
„DLA PAPIEŻA”

W Sandomierzu odbył się 17 maja 2010 roku powiatowy 
konkurs recytatorski „Dla Papieża”. 

Była to już VII edycja konkursu, którego celem jest promo-
wanie poezji Wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. 

Uczennice Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie Aleksandra Mazur oraz  Klaudia Nowak przygo-
towywane przez  mgr Barbarę Cieplińską zajęły ex aequo 
pierwsze miejsce w kategorii pierwszej. Natomiast w katego-
rii drugiej pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Kusal (również 
z klimontowskiego Gimnazjum), recytując własną twórczość.

Zwyciężczynie otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dy-
plomy.  Serdecznie gratulujemy!!!            EM

ZAPROSZENIE
Rada Rodziców, Dyrekcja, Nauczyciele

Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 

serdecznie zapraszają na VIII Piknik Rodzinny 

w dniu 13 czerwca 2010 r.
W programie występy artystyczne, konkursy sportowe, karta rowerowa dla 
dzieci, bar sałatkowy, ciasto Mamusi, wystawy plastyczne i inne atrakcje.

W tym roku  motto Pikniku to słowa Papieża Jana Pawła II  
„Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę”.
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Strażacy zabezpieczyli wyciek gazu poprzez zakręcenie za-
woru, udzielili pomocy medycznej 2 osobom poszkodowanym, 
które następnie przekazano pogotowiu ratunkowemu, zajęli się 
rozlanymi olejami i płynami eksploatacyjnymi, które poddano 
sorpcji. W akcji brały udział: GCBARt-OSP Klimontów, SRT-PSP 
Sandomierz, pogotowie ratunkowe, policja.

17 i 18 maja w wyniku intensywnych opadów deszczu były 
prowadzone działania związane z usuwaniem skutków nawałnicy. 

Działania polegały na wypompowywaniu wody, układaniu worków 
z piaskiem, usuwaniu połamanych drzew itp.

OPRAC.: K.K I W.K.

C.D. ZE STR. 3 19 maja 2010 r. miał miejsce w Klimontowie półfinał 13 
edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” 
dedykowany świętej Matce Urszuli Ledóchowskiej. Dla 
społeczności uczniowskiej, Dyrekcji i Grona Pedagogicz-
nego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
było to szczególnie ważne i piękne wydarzenie. Łączy się 
ono bowiem ze staraniami o nadanie szkole imienia świętej 
Urszuli Ledóchowskiej, jako jej patronki. 

O godz. 10:00 młodzież, nauczyciele, rodzice i goście 
zgromadzeni w kościele parafialnym spotkali się z siostra-
mi ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Siostra Zofia 
Zdybicka – profesor i wykładowca w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim wygłosiła prelekcję o apostolstwie miło-
ści świętej Matki Urszuli. Podkreśliła jej szczególne umie-
jętności pedagogiczne i niezwykły charyzmat w budzeniu 
i pielęgnowaniu ducha patriotyzmu i apostolstwa. „Świę-
ta swoją pedagogiką miłości i patriotyzmu to co zwyczaj-
ne czyniła nadzwyczajnym, to co codzienne za jej przy-
czyną stawało się niezwykłym, a to co przyziemne czyni-
ła świętym” – powiedziała siostra prelegentka. „Matka Ur-
szula ciągle podkreślała, że największym i najważniejszym 
zadaniem państwa jest inwestowanie w młodego człowie-
ka. Starała się docierać tam, gdzie dostrzegała najwięk-
sze potrzeby i zagrożenia. Była Polką i Europejką, łączy-
ła polskość z uniwersalizmem. Była feministką w najlep-
szym tego słowa znaczeniu”. – stwierdziła profesor Zdy-
bicka. Za wystąpienie młodzież podziękowała prelegentce 
gorącymi brawami.

Siostra Małgorzata Krupecka zaprosiła wszystkich do 
obejrzenia wystawy planszowej pt. „Moją polityką jest mi-
łość”, zbudowanej wokół wypowiedzi Jana Pawła II o św. 
Urszuli. Siostra zaznaczyła, że 24 plansze prezentują te eta-
py życia świętej, które dotyczą aspektu społecznego, peda-
gogicznego i patriotycznego w jej wszechstronnej działal-
ności. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Hi-
storyczne miasta stołecznego Warszawy i Zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek SJK dla uczczenia 70 rocznicy śmierci 
św. Urszuli i uznania jej przez Senat RP za wzór patriotki.

Plansze wystawowe od 1 kwietnia 2009 roku nieustan-
nie podróżują po Polsce. Klimontowianie są szczęśliwi 
i dumni, że wystawa o świętej Matce Urszuli Ledóchow-
skiej trafiła do kościoła farnego, gdzie w podziemiach spo-
czywają szczątki doczesne pradziadka i dziadka świętej Ur-
szuli. Obaj utrwalili się w historii jako wielcy, szczerzy pa-
trioci. Mieszkańcy ziemi klimontowskiej przez trzy tygo-
dnie będą mogli korzystać z ekspozycji poświęconej świę-

tej, dla której jedynym pragnieniem była służba Bogu, Oj-
czyźnie i człowiekowi.

O godz. 11:00 wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej 
pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskie-
go. W homilii ks. biskup nazwał świętą Matkę Urszulę ge-
niuszem kobiecości, godności kobiecej, geniuszem miłości 
prostej, serdecznej, której wzór czerpała od swojej matki 
Józefiny. Święta podkreślała, że prawdziwa miłość wycho-
wawcy do wychowanka to miłość radosna. Ks. biskup pod-
kreślił, że święta Urszula osiągnęła świętość życia, bo łą-
czyła głębokie życie wewnętrzne z troską o drugiego czło-
wieka, a szczególnie młodego człowieka.

Program uroczystości zakończyło misterium o św. Ur-
szuli Ledóchowskiej, zatytułowane jej słowami: „Jeszcze 
Polska nie zginęła, dopóki kochamy”. Widowisko wy-
stawił Teatr Apostolos pod przewodnictwem ks. Wojcie-
cha Zasady, który jest jego scenarzystą i reżyserem. Ta 12 
już premiera Apostolosa  zbiegła się z 13 edycją Festiwalu 
Kultury Chrześcijańskiej. Najlepsza ocena misterium zo-
stała zawarta w słowach siostry profesor Zofii Zdybickiej: 
„Dziękuję za piękne przeżycia i moje wzruszenie wywołane 
autentyzmem tego misterium”.

Oczekując przez chwilę w mroku i niemej ciszy na roz-
poczęcie widowiska, ujrzeliśmy na dużym ekranie mło-
dą Julię – Urszulę Ledóchowską – wsiadającą przed pała-
cem w Górkach Klimontowskich do bryczki. Dostojna pani 
w czerni, z bukietem kwiatów w rękach, odbywała senty-
mentalną podróż po dobrach klimontowskich rodziny Le-
dóchowskich. Bryczka zatrzymała się przed bramą kościo-
ła parafialnego i pani weszła do świątyni, aby przed epita-
fium upamiętniającym jej przodka zapalić świecę, pomo-
dlić się i złożyć kwiaty. Pani znikła, a na scenie pojawili się 
młodzi aktorzy, którzy w pięknej poetyckiej formie snuli 
refleksje nad sensem życia i wielkością człowieka widzianą 
w jego służbie innym, posłuszeństwie, optymizmie i rado-
ści. Na ekranie przesuwały się fragmenty z pięknego życia 
i pracy świętej Urszuli utrwalone w obrazie fotograficznym 
i słowie lektorskim. Wplecione w widowisko dwie miniatu-
ry sceniczne pokazały znowu dostojną panią w czarnej suk-
ni, prowadzącą działalność misyjną w Rosji, a następnie jej 
wydalenie z tego terytorium. 

To była prawdziwa, bardzo budująca lekcja miłości do 
Boga i człowieka z przesłaniem świętej Matki Urszuli, że 
„trzeba stawiać sobie wysokie ideały, do nich dążyć, ich się 
trzymać, do nich się rozpalać – to nasza broń”.

URSZULA MAJ

EUTRAPELIA

Celem Programu w głównej mierze jest wsparcie spo-
łeczno-materialne dzieci i młodzieży oraz rodzin dysfunk-
cyjnych oraz niewydolnych wychowawczo i/lub materialnie 
z miejscowości: Orliska, Sokolniki, Trześń i Zalesie Gorzyc-
kie, Furmany. Są to sołectwa gminy Gorzyce z powiatu tar-
nobrzeskiego. Część z nich (Zalesie Grzyckie, Trześń, So-
kolniki) ucierpiały na wskutek powodzi ponownie, za pierw-
szym razem było to w 2001 r. Na tym terenie skutki powodzi 
dotknęły również osiedle wiejskie Sobów, Wielowieś (mia-
sto Tarnobrzeg) oraz prawobrzeżną część Sandomierza. 

Ze względu na wieloletnią współpracę Stowarzyszenia 
Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” z instytu-
cjami z terenu gminy Gorzyce, nasze Stowarzyszenie chce 
skoncentrować swój wysiłek na pomocy na rzecz mieszkań-
ców i instytucji z zalanych miejscowości gminy Gorzyce.

Najdotkliwiej skutki powodzi odnieśli mieszkańcy tych 
sołectw. Zniszczeniu uległo ich mienie domowe, gospodar-
stwa rolne oraz małe zakłady pracy osób prowadzących 
działalność gospodarczą.

Zniszczone zostało także mienie publiczne:
• kawiarenki internetowe, świetlice i miejsca spotkań dzieci 

i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w takich miej-
scowościach jak: Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki, 
Furmany,

• szkoły podstawowe w Trześni i Sokolnikach (szkoła pod-
stawowa w Furmanach uległa niewielkim zniszczeniom), 
przedszkole w Trześni oraz Gimnazjum w Sokolnikach,

• place zabaw dla dzieci w tych miejscowościach,
• inne obiekty, jak siedziby lokalnych stowarzyszeń, Wiej-

ski Ośrodek Kultury w Sokolnikach oraz kościoły.

Dlaczego Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej 
„Wolni od Uzależnień” chce się zaangażować?

SMK „Wolni od Uzależnień” już od powodzi w 2001 r. 
współpracuje z częścią organizacji na tym terenie. To było 
nasze pierwsze solidarne działalne na rzecz osób poszkodo-
wanych przez powódź. Teraz chcemy objąć wsparciem i re-
alizować zadania w okresie min. jednego roku, bowiem z do-
świadczeń wiemy, iż poza bezpośrednią pomocą materialną 
niezbędna jest dłuższa pomoc i współpraca  ukierunkowa-
na na odbudowywanie lokalnych więzi, samopomoc, wska-
zująca na ludzki solidaryzm. W ten sposób chcemy wzmoc-
nić wiarę ludzi i chęć odbudowy oraz zachować i wzmocnić 
w ludziach odruch działań na rzecz wspólnego dobra. 

Osoby zainteresowane wsparciem naszego programu 
prosimy o kontakt: 
• Koordynator Programu Pomocy SMK: STANISŁAW BASKA 
– tel. 607 560 016, 664 779 781, e-mail: stachbas@poczta.onet.pl, 
www.stachbas.pl
• Zastępca koordynatora: ROBERT BĄK – tel. 601 168 152,  
e-mail: slombryk@gmail.com
• Kontakt na społeczny komitet powodziowy mieszkańców 
wsi Orliska, Zalesie Gorzyckie, Trześń, Sokolniki, Furmany: 
BEATA KACZMARZYK, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi 
Trześń, tel. 512 381 074, e-mail: beata.kaczmarzyk@onet.eu
ELŻBIETA TOMCZAK, tel. 606 212 679, e-mail: tomczak@pocz-
ta.onet.pl
• Informacje o Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej 
„Wolni od Uzależnień”:

37 – 415 Zaleszany, Kotowa Wola 1
www.smk.zaleszny.org, www.mlodzigniewni.eu 

SOLIDARNIE DLA POWODZIAN
PROGRAM WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENACH POPOWODZIOWYCH GMINY GORZYCE
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Obchody 95 rocznicy Bitwy pod Konarami Legionów 
Józefa Piłsudskiego odbyły się w niedzielę 23 maja br. Uro-
czystości rozpoczęły się koncertem pieśni patriotycznych 
w wykonaniu zespołu Wiarus działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie. Przybyłych dość licz-
nie gości przywitał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. 
Mszę św. polową odprawił ks. kanonik Andrzej Teper - 
proboszcz parafii Olbierzowice, a którą muzycznie oprawi-
ła Orkiestra Dęta działająca przy Miejsko-Gminnym Domu 
Kultury w Koprzynicy.

Po mszy św. i odśpiewaniu hymnu państwowego głos 
zabrał Wójt Gminy Klimontów kierując do zebranych sło-
wa: „Dziś żyjemy w wolnym kraju. To dzięki krwi i ofierze 
naszych przodków mogliśmy tu dzisiaj spotkać się jako wol-
ni Polacy. Jednak pamiętajmy, ze wolność nie jest dana raz 
na zawsze. Musimy ją pielęgnować i utrzymywać dla przy-
szłych pokoleń. Tu zwracam się do dzieci i młodzieży: pie-
lęgnujcie i kultywujcie pamięć o wszystkich, którzy zginę-
li w walce o wolność naszej Ojczyzny, pielęgnujcie wartości 
patriotyczne i tożsamość kulturową, to dziedzictwo, dzięki 
któremu przetrwacie różne zawirowania życiowe…”. 

Po przemówieniu w strugach deszczu przy dźwięku 
werbla delagacje samorządowe, organizacji politycznych, 
szkół, straży oraz mieszkańców sołectwa Konary i Kona-
ry-Kolonia złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem upamiętniającym bitwę.

OBCHODY 95 ROCZNICY BITWY POD KONARAMI
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W dniach 21-22 maja w Klimontowie odbyła się V edy-
cja Integracyjnego Biegu Klimontowskiego. Głównym 
organizatorem imprezy był Polski Komitet Paraolimpij-
ski przy współpracy z Wójtem Gminy Klimontów, OSP 
w Klimontowie i UKS „Topór” w Klimontowie. Patro-
nat Honorowy nad imprezą objęli: Wicemarszałek Sejmu – 
Ewa Kierzkowska, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna 
Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskie-
go – Adam Jarubas, Starosta Sandomierski – Stanisław 
Masternak oraz Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień.

W biegu wzięło udział 76 osób, wśród których była licz-
na grupa niepełnosprawnych. Biegi rozgrywały się na dy-
stansach 10 km i półmaratonu – czyli 21.097 km. W ramach 
biegu odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych 
i Słabowidzących na dystansie 10 km. Trasa biegłą wśród 
malowniczych lasów, pól i wiosek gminy Klimontów.

W piątek (21 maja) odbyły się biegi integracyjne dla 
dzieci i młodzieży. Również tutaj licznie zaprezentowały 
się osoby niepełnosprawne, wśród nich duże grupy z Piń-
czowa i Kielc. W piątkowym biegu wzięło udział ponad 300 
młodych adeptów sportu.

V INTEGRACYJNY
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DYSTANS 10 KM

MISTRZOSTWA POLSKI
OSÓB NIEWIDOMYCH 
I SŁABOWIDZĄCYCH

KOBIETY:
1. Izabela Komar
2. Sylwia Skuta
3. Dorota Szachna

MIESZKAŃCY GMINY KLIMONTÓW
1. Marcin Grudzień
2. Krzysztof Dywan

3. Karol Orłowski, Dawid Sośniak

BIEG KLIMONTOWSKI

MĘŻCZYŹNI:
1. Piotr Rodzik
2. Robert Odo
3. Wojciech Lippa

Najszybszy uczestnik z gminy Klimontów 
Marcin Grudzień został nagrodzony zaprosze-
niem na Bal Sylwestrowy w Domu Weselnym 
Darjo w Górkach.

ORGANIZATORÓW WSPIERALI:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Darjo – Dariusz Kubik
• Huty Szkła Gospodarczego 

– Tadeusz Wrześniak
• Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
• Gabinet Medycyny Rodzinnej 

– Dariusz Kwapiński
• KonKar – Andrzej Goździewski
• ZHU Metal – Czesław Stec
• Sklepy Siódemka – Marek Bargiel
• Stacja Paliw Klimontów – Zbigniew Bielawa
• Sklep Spożywczy – Jan Zieja
• Dwór na Wichrowym Wzgórzu 

– Jarosław Paczkowski
• Sklep Ilona – Zbigniew Socha
• Bosch Service – Zdzisław Stasiak
• FHU „eR-Zet” - Rafał Zasuwa
• Zakłady Mięsne Sokołów S.A.
• Uczniowski Klub Sportowy „Topór”
• Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu gminy Klimontów
• Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Klimontowie

DYSTANS 21.097 KM

WYNIKI  BIEGU

1. Adam Rajczyba
2. Grzegorz Małowiecki
3. Wiesław Miech

KOBIETY:
1. Beata Biernat
2. Mariola Jamróz
3. Marta Gajuk

MĘŻCZYŹNI:
1. Krzysztof Grdeń
2. Zenon Stępień
3. Andrzej Huk
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Jarosław Paczkowski

PRZEKLĘTY KATYŃ

Życie przerwane i rzucone

    Wprost na mogiły bohaterów

Synowie, córy polskiej ziemi

     I czemuż znowu i tak wielu

Historia kołem się zatacza

     I wraca ze zdwojoną siłą 

Kiedyś ginęli za Ojczyznę

     I dzisiaj dalej dla niej giną

refren: 

A brzozy cicho tak szumiały

I krzyż się jeszcze bardziej giął

Poranna mgła znów łzy roniła

W ziemie skąpaną polską krwią

Tysiące pytań bez odpowiedzi

     I jeszcze więcej żalu i łez

Patriotą nie jest łatwo być

    Lecz morze umrzeć jest im lżej

Tyle już ofiar złożyliśmy

    A los nas dalej tak doświadcza

Każdy ma swą kochaną mamę

    Lecz jedna jest Ojczyzna Matka.

refren

Do uroczego dworku w Pęchowie wiedzie 
stara kasztanowcowa aleja, rosnąca na tle 
Wistek, obok nieczynnego młyna i przy-

drożnych starych kapliczek. Szmaragdowe gałązki kaszta-
nowców otuliły biało-różowe kwiaty, pachnące cudownym 
majem i magią wiosennych wagarów. Kwitnące kasztanow-
ce to nie tylko niezapomniane i zielone majówki, śpiew sło-
wików, drozdów i skowronków, lecz także  matura w mu-
rach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. 
Pochodzący z II połowy XVIII w. dworek w Pęchowie, ra-
duje oczy turystów i przypomina im  właścicieli tej posia-
dłości którymi byli: Radziszewscy herbu Lubicz, Stanisła-
wa i Władysław Kilarscy i obecni właściciele dworku Ma-
ria Fuks artysta – plastyk zamieszkała w Niemczech,  i jej 
brat Adam artysta-rzeźbiarz zamieszkały w USA

Z Pęchowa przenieśmy się do pięknych i zielonych 
wzgórz w Przybysławicach, gdzie z daleka widnieje prze-
śliczny dworek Urszuli i Jarosława Paczkowskich. Po-
chodzi on z II połowy XVIII w. Po zakończeniu dzia-
łań II – wojny św. popadł w ruinę. Początkowo mieściła 
się w nim Szkoła Podstawowa, której kierownikiem był 
przez długie lata Czesław Sadowski – nauczyciel, porucz-
nik rezerwy WP i były więzień obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu.

Niestety po przeniesieniu szkoły do Klimontowa, dwo-
rek w Przybysławicach stał się ruiną, dopiero Jarosław 
Paczkowski przywrócił mu dawny blask i piękno klasycy-
stycznego dworku z gankiem na kolumnach. Właściciel-
ka dworku mgr inż. Urszula Paczkowska jest absolwent-
ką Akademii Rolniczej w Krakowie, zaś jej mąż Jarosław 
Paczkowski z zawodu inż. rolnik jest absolwentem tej sa-
mej uczelni. Córka Natalia uczy się w Liceum Plastycznym 
w Lublinie, natomiast  jej młodsza siostra Kornelia  uczy 
się w Gimnazjum w Tarnobrzegu.

Jarosław Paczkowski  jest człowiekiem niezwykle udu-
chowionym, wrażliwym na piękno i poezję, bard,  kom-
ponuje i wykonuje piosenki autorskie do akompaniamen-
tu gitary. „A brzozy cicho tak szumiały / I krzyż się jesz-
cze bardziej giął. / Poranna mgła znów łzy roniła, / W zie-
mię skąpaną polską krwią”. Te piękne i wzruszające sło-
wa to refren pieśni ,,Przeklęty Katyń”, której autorem jest 
Jarosław Paczkowski - a całą treść tego utworu przedsta-
wiamy obok.

PIĘKNO  KLIMONTOWA I OKOLIC - cz.  I
Ziemia Sandomierska urzeka mnie bogactwem swej hi-

storii, pięknem architektury sakralnej i świeckiej oraz po-
ezją ukrytą w pejzażu Gór Świętokrzyskich.

Zakończenie tych gór widoczne jest też w grodzie Osso-
lińskich nad Koprzywianką, w którym z daleka widnieje na 
wzgórzu Klasztor OO Dominikanów, a nieco niżej baroko-
wa kolegiata św. Józefa.

Urocze okolice Klimontowa to zielona perła przyrody, 
której na imię Zagaje położone wśród niezbyt wysokich 
wzgórz porośniętych fioletowymi krzewami tarniny, spo-
witej śnieżnobiałymi kwiatami.

Na Zagaju szumią zielono-złociste stare wierzby i płaczą 
biało-srebrzyste brzozy, a miłosne trele śpiewają słowiki.

„Rozśpiewały się słowiki w maju, / Lecz najrzewniej 
zawsze na Zagaju.” Ukochane Zagaje opuszczam wieko-
wą lessową drogą, którą ongiś jechał  niepowtarzalny kulig, 
opisany w sławetnej powieści „Popioły” i w Dziennikach  
Stefana Żeromskiego. Kulig, w którym udział brał sam Że-
romski, wyruszył z pałacu w Górkach Klimontowskich i je-
chał przez Zagaje, Szymanowice, Nawodzice (Na wodzie), 
Rybnicę, Królewice, Gieraszowice, Wólkę Gieraszowską, 
Dmosice (Dersławice), gdzie stał dworek Helenki Pance-
równy, największej miłości Rafała Olbromskiego. Następ-
nie kulig jechał przez Zbigniewice, Niedźwice, Trzykosy, 
Gnieszowice, Koprzywnicę, Strączków i Chobrzany, gdzie  
w Tarninach stał dwór Trepków – wujostwa Stefana Żerom-
skiego.

Pasmo Gór Świetokrzyskich przechodzi także przez 
Wistki, Beradz i Górki Klimontowskie. Modrzewiowy 
dwór w Górkach należał ongiś do Ossolińskich, których 
miłość połączyła z dostojnym rodem Ledóchowskich vel 
Leduchowskich herbu Szaława. Wybitny architekt włoski 
Henryk Marconii zaprojektował dla Ledóchowskich neo-
barokowy pałac, który później został przebudowany przez 
jego syna Władysława Marconiego.

Klucz Górki, park i pałac piękny niesłychanie, / Dostał 
się Państwu Karskim po Ledóchowskich w wianie. 

TEKST I WIERSZE OPRAC.
STANISŁAW SAS  TARNAWSKI

Fragment Dworku w Pęchowie – rys. Tomasz Staszewski
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WOJCIECH SIEMION
NIE ŻYJE...

Od Redakcji: W poprzednim numerze „Głosu Klimontowa” pisaliśmy o wizycie 
w Klimontowie pątników szlaku św. Jakuba – w tym numerze dokończenie tego tematu.

Tradycja wędrowania do grobu Apostoła sięga XI wieku. Z Polski zaczęto pielgrzy-
mować do Santiago od XIII wieku, ale były to zjawiska raczej rzadkie, zarówno z racji 
kosztów takiej eskapady, jak i odległości, jaka dzieli nasz kraj od grobu św. Jakuba.

Jak wiemy z historycznych przekazów, także i przez nasz region prowadził jeden 
z pątniczych szlaków Europy do Santiago de Compostella. Świadczą o tym między inny-
mi powstanie w XIII i XIV wieku parafii i wybudowaniu kościołów pw. św. Jakuba na 
drodze z Sandomierza do Krakowa. W odległości dziennej drogi marszu (około 30 km), 
rozpoczynając od kościoła OO Dominikanów w Sandomierzu, gdzie jest pierwszy ko-
ściół „Jakubowy”, poprzez następne kościoły pod tym samym wezwaniem w miejscowo-
ściach: Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice, Pałecznicę, Niegardów, Więcławie, można 
było dojść do Krakowa, skąd przez Niemcy, Francję  Hiszpanię pielgrzymowano do Gro-
bu Apostoła Jakuba.

W XIV wieku urzędy aragońskie w Hiszpanii zarejestrowały 180 ludzi z Polski, któ-
rzy wędrowali do Grobu Apostoła i zostali wyposażeni w specjalne „glejty” tzw. cre-
dencjale. Już 1404 roku na pielgrzymkę do Santiago wybrał się wojewoda sandomierski 
i mazowiecki Jakub Ciołek.

Wchodząc do Santiago de Compostella na pomniku usytuowanym na rogatkach mia-
sta można zobaczyć postacie dwóch Polaków, którzy także pielgrzymowali do grobu apo-
stoła. Jednym z nich to Jan Paweł II, który jakby na nowo wskrzesił ideę pielgrzymowa-
nia do Grobu Apostoła Jakuba. Będąc w Santiago Papież Polak powiedział: „Wędrujcie 
więc – mówię do was wszystkich, młodzi pielgrzymi, na Drodze Świętego Jakuba. Pod-
czas tej pielgrzymki starajcie się odnaleźć ducha dawnych pielgrzymów, śmiałych świad-
ków wiary chrześcijańskiej. Uczcie się na tej drodze odkrywać Jezusa, który jest naszą 
Drogą, Prawdą i Życiem”.

Drugim pielgrzymem jest Jakub Sobieski, ojciec króla Jana II Sobieskiego, który 
w 1611 w ramach podróży kawalerskiej odwiedził między innymi i Santiago de Compo-
stella, opisując następnie tę podróż. 

Także i Klimontów był ważnym miejscem na szlaku pielgrzymkowym. Podróżowa-
li tędy przede wszystkim zakonnicy. W klimontowskim klasztorze były specjalne cele 
gdzie się zatrzymywali – jak przewidywał regulamin klasztorny, mogli się tam zatrzy-
mać do trzech dni, powyżej musieli już płacić za pobyt.

PRZEWODNIK MIECZYSŁAW WINIARSKI

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE KOŁO W TARNOBRZEGU

PĄTNICY 
SZLAKU 

ŚW. JAKUBA

W czwartkowe popołudnie 22 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontow-
ie otwarta została wystawa fotograficzna pt. „Kościoły Klimontowa” autorstwa Łukasza 
Muchy, który na zdjęciu poniżej prezentuje jedną ze swoich prac. Ten młody, zdolny, acz-
kolwiek bardzo skromny człowiek, uwiecznił na swoich zdjęciach klimontowskie kościoły 
w różnych porach roku.

Otwarcia wystawy 
dokonał Stanisław Tar-
nawski, który powitał zapro-
szonych gości i przedstawił 
bohatera spotkania. Me-
cenasem został Tomasz 
Staszewski, artysta malarz, 
który przybliżył gościom 
cechy architektury sakralnej 
Klimontowa. Zaznajomił też 
wszystkich z zasadami foto-
grafii artystycznej  (zdjęcie 
po prawej). 

Autor zdjęć opowiedział 
o swojej pasji do fotogra-
fowania i sytuacjach w jakich 
zdarzyło mu się wykonywać 
zdjęcia. Zaproszeni goście 
wyrazili swoje opinie na 
temat zaprezentowanych 
zdjęć i przy kawie i herbacie 
długo dyskutowali.

Wystawę można było 
oglądać do końca kwietnia 
w GBP Klimontów.

WYSTAWA „KOŚCIOŁY KLIMONTOWA”

Był człowiekiem wielkiego formatu - 
jednym z najpopularniejszych aktorów te-
atralnych i filmowych. Zmarł 24 kwietnia 
br. po wypadku drogowym. Miał 82 lata. 
Został  pochowany w Alei Profesorskiej 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie.

„...Tak zwanej kulturze ludowej za-
wdzięczam to samo, co cała polska kul-
tura, czyli wszystko. Jeżeli chce się zna-
leźć czystą wodę, trzeba iść w górę rzeki, 
aż dojdzie się do źródła. Tam ona jest naj-
czystsza…”  – mawiał aktor. 

Wojciech Siemion był Przyjacielem 
Klimontowa, utrzymywał z nami bliskie 
i bardzo przyjazne kontakty. Niejednokrot-
nie odwiedzał Klimontów – czując (jak nie-
raz wspominał) ciepłą atmosferę i serdecz-
ność tutejszych mieszkańców. Nas samych 
zaskakiwał otwartością i życzliwym uspo-
sobieniem.

Oficjalnie zaszczycił nas swoją obec-
nością podczas Brunonalii w 2006 roku 
(coroczny festiwal futuryzmu, organizo-
wany w Klimontowie przez Stowarzysze-
nie Miłośników Twórczości Brunona Ja-
sieńskiego w Warszawie), gdzie porywają-
co na deskach sceny Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie, wspólnie z Kape-
lą Klimontowską zainscenizował „Słowo 
o Jakubie Szeli” Brunona Jasieńskiego.

Był powszechnie znanym propagato-
rem polskiego folkloru. Zawsze wielką 
wagę przykładał do kultury słowa i po-
prawności językowej. Przyjaciele aktora 

twierdzili, że znał się prawie na wszyst-
kim: na słowie, poezji i malarstwie. Potra-
fi jeździć traktorem, siać, orać, bronować, 
uprawiać ogródek, znał gatunki drzew 
i ptaków, umiał odnowić dom, wbudować 
skansen, a przy tym był miłym, gościn-
nym człowiekiem, który głosem o niezwy-
kłej barwie potrafił wspaniale opowiadać 
o przygodach swojego życia, przyjaciołach 
i pasjach.

Mieszkał w Petrykozach, w niewielkiej 
wsi leżącej na uboczu trasy Grójec – Msz-
czonów, w pięknym dworku, który wy-
remontował wspólnie z rodziną. W swo-
jej posiadłości Wojciech Siemion utwo-
rzył muzeum kultury wsi – ze skansenem 
z wiatrakami, wiejską chatą i karczmą.

Wojciech Siemion urodził się w 1928 
roku w Krzczonowie na lubelszczyźnie, 
w rodzime wiejskiego nauczyciela. Stu-
diował prawo w Lublinie, ale ostatecznie 
w 1951 roku ukończył warszawską Pań-
stwową Wyższą Szkolą Teatralną. Debiuto-
wał w 1948 roku w „Świętoszku” Molie-
ra w teatrze lubelskim. W sezonie 1950-51 
był aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie, 
a potem występował w teatrach warszaw-
skich: „Ateneum”, „Młodej Warszawy”, 
„Komedia”, „Narodowym”, „Ludowym” 
i „Dramatycznym”. W latach 1966-68 był 
dyrektorem i kierownikiem artystycznym 
Teatru „Komedia”. Od 1972 był dyrekto-
rem Teatru „Stara Prochownia”. Zagrał 
wiele ról filmowych i teatralnych. Ważniej-
sze z nich to: Chrystus i Waluś w „Słowie 
o Jakubie Szeli”, Józef w „Żywocie Józefa”, 
Bohater w „Kartotece”, Grabiec w „Balla-
dynie”. Grał też w takich filmach i seria-
lach telewizyjnych jak: „Eroica”, „Zezo-
wate szczęście”, „Kierunek Berlin”, „Sal-
to”, „Prom”, „Ziemia obiecana”, „Czterej 
pancerni i pies”, „Alternatywy 4”, „Zabi-
janie koni”, „Wojna domowa”.

Zajmował się reżyserią teatralną, wy-
kładał w warszawskiej PWST. Ostatnio 
mieliśmy okazję oglądać go w „Niezawod-
nym systemie” i „Ostatniej akcji”, użyczył 
również swojego głosu głównemu bohate-
rowi w polskiej wersji językowej animo-
wanego „Odlotu”.

W naszej pamięci pozostanie jako cie-
pły, miły i serdeczny człowiek – pełen szar-
mancji i radosnego usposobienia. Wspania-
ły Aktor i Mistrz słowa polskiego...

(EM)
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15 maja br. w Kunowie odbył się bieg w ramach I Grand 
Prix Gór Świętokrzyskich w biegach górskich. Wśród 43 
uczestników na linii startu stanęło 15 osób z gminy Kli-
montów, którzy startowali jako UKS Topór Klimontów. 
Większość z nich to uczniowie miejscowych szkół. Tra-
sa była trudna, przebiegała przez błotnistą drogę w lesie 
– mówi p. Marek Bargiel. Klimontowska grupa biegaczy 
nie wróciła z pustymi rękoma. W kategorii szkół podstawo-
wych zwyciężył Grzegorz Osuch przed Mateuszem Zają-
cem. W kategorii dziewcząt na podium stanęły Agnieszka 
Pawlik przed Karoliną Kućmą i Magdaleną Bilską.

GRAND 
PRIX

W KUNOWIE
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

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

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

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

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

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

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Patronat Honorowy
Poseł na Sejm RP – Zbigniew Pacelt

Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas

Starosta Sandomierski – Stanisław Masternak
Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień

IV BIEG NAJDŁUŻSZĄ ALEJĄ KASZTANOWCÓW
W EUROPIE O „LIŚĆ KASZTANOWCA”

KLIMONTÓW 17.06.2010

1)  CELE IMPREZY

a) Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu
b) Zapoznanie z najpiękniejszymi widokami krajobrazowymi gminy Klimontów
c) Promowanie zdrowego stylu życia
d) Stymulowanie aktywności twórczej młodzieży w realizacji zamiłowań i zainteresowań

2)  ORGANIZATORZY

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień
Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Uczniowski Klub Sportowy „Topór”
Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie

3)  TERMIN I MIEJSCE

17.06.2010, Stadion LKS Klimontowianka, Klimontów

4)  PROGRAM IMPREZY

900 – otwarcie biura zawodów
950 – powitanie zawodników na linii startu
1000 – rozpoczęcie zawodów

– kat. I:  bieg niepełnosprawnych na wózkach (K i M) – 300 m
– kat. II:  rocznik 2003 i młodsi (K i M) – 300 m
– kat. III:  rocznik 2002 i 2001 (K i M) – 400 m
– kat. IV:  rocznik 2000 i 1999 (K i M) – 600 m
– kat. V:  rocznik 1998 i 1997 (K i M) – 1000 m
– kat. VI:  rocznik 1996 i 1995 (K i M) – 1200 m
– kat. VII:  rocznik 1994 i 1993 (K i M) – 1600 m
– kat. VIII: rocznik 1992 i starsi (K i M) – 2500 m

Dodatkowo odbędzie się bieg sztafetowy 4x400 m drużyn ze szkół podstawowych. 
Każda drużyna składa się z uczniów klas 5-6: dwie dziewczyny + dwóch chłopców. 
Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. 
Zawodnicy za zajęcie miejsc od I do III otrzymują puchary i dyplomy. 
Każdy uczestnik biegu otrzyma medal. 
Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy wezmą udział w losowaniu kilkudziesięciu atrakcyjnych nagród rze-
czowych oraz nagrody głównej, którą jest tygodniowy pobyt w miejscowości uzdrowiskowej Rabka 
z opiekunem.

5) TRASA BIEGU

Trasa biegu przebiega z kierunku Górek przez aleję kasztanową, ulicą Zysmana z metą na stadionie.

6) UCZESTNICTWO

W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Niepełnoletni uczest-
nicy biegu muszą posiadać pozwolenie na udział podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
7) ZGŁOSZENIA 
Biuro organizacyjne 
IV Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanową w Europie 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 
Cezary Pyszczek 
ul. Szkolna 1, tel. 15 866 10 18

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczę-
ciem imprezy. Organizator zapewnia fachową obsługę medyczną oraz ubezpieczenie uczestników, jak 
również napoje i posiłek energetyczny.
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Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kli-
montowie oraz Urząd Gminy w Klimontowie 
przy współpracy z Komendą Powiatową PSP 
w Sandomierzu, zorganizowały i przeprowa-
dziły na stadionie LKS „Klimontowianka” 
w niedzielę 2 maja 2010 r. Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych zgodnie z międzynarodo-
wym regulaminem organizacji CTIF.

Do zawodów – składających się z dwóch 
części: ćwiczenia rozwinięcia bojowego na 
torze oraz biegu sztafetowego 400 m z prze-
szkodami – przystąpiło siedem drużyn mło-
dzieżowych z jednostek OSP gminy Klimon-
tów (cztery drużyny chłopców i trzy drużyny 
dziewcząt), które zajęły następujące miejsca:
• w kategorii drużyn MDP dziewczęcych:

1. miejsce: MDP Goźlice
2. miejsce: MDP Ossolin – Wilkowice
3. miejsce: MDP Nasławice

• w kategorii drużyn MDP chłopięcych:
1. miejsce: MDP Konary
2. miejsce: MDP Goźlice
3. miejsce: MDP Zakrzów
4. miejsce: MDP Nawodzice

Po zakończeniu eliminacji gminnych ro-
zegrano kwalifikacje powiatowe w tych sa-
mych kategoriach. W kwalifikacji powiato-
wej zgłoszone drużyny zajęły miejsca:

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE MDP
• w kategorii drużyn MDP dziewczęcych:

1. miejsce: MDP Skotniki, reprezentująca 
gminę Samborzec,

2. miejsce: MDP Goźlice, reprezentująca 
gminę Klimontów,

3. miejsce: MDP Obrazów, reprezentująca 
gminę Obrazów.
• w kategorii drużyn MDP chłopięcych:

1. miejsce: MDP Skotniki, reprezentująca 
gminę Samborzec,

2. miejsce: MDP Konary, reprezentująca 
gminę Klimontów,

3. miejsce: MDP Wilczyce, reprezentująca 
gminę Wilczyce.

W wyniku eliminacji powiatowych usta-
lono, że na zawodach wojewódzkich powiat 
sandomierski reprezentować będą: w katego-
rii drużyn MDP dziewcząt – MDP Skotniki, 
w kategorii drużyn MDP chłopców – MDP 
Konary. 

Zwycięzca kategorii chłopięcej – MDP 
Skotniki – jako aktualny mistrz wojewódz-
ki z poprzednich zawodów miał zapewniony 
awans do zawodów wojewódzkich.

Drużyna ta będzie broniła tytułu mistrza 
województwa świętokrzyskiego podczas eli-
minacji wojewódzkich, które przeprowadzo-
ne zostaną w czerwcu 2010 r. w Stopnicy 
(pow. buski).

OPRAC.: M. KWAPIŃSKI


