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W Ossolinie odbył się V Jubileuszowy Piknik Rycer-
ski, połączony z galą „Kryształowego Berła” – nagrody dla 
gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w fil-
mach historycznych i kostiumowych. Tym razem jej lau-
reatką została Emilia Krakowska. Nagrodę wręczył wójt 
gminy Klimontów Marek Goździewski.

Aktorka uhonorowana została za niezapomnianą kre-
ację Jagny Borynowej w filmowej ekranizacji „Chłopów”. 
W latach poprzednich ossolińskie berło odbierali: Jerzy Ze-
lnik, Olgierd Łukaszewicz i Wiktor Zborowski.

Wraz z Emilią Krakowską na piknik do Ossolina przy-
jechały inne gwiazdy – Barbara Wrzesińska i Lidia Stani-
sławska, które zaprezentowały na scenie wspaniałe kabare-
towe show.

Relacje z imprez, jakie odbyły sie w Ossolinie na str. 6-7

Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 10 lipca br. XXI edycja imprezy pn. „Po-
daruj Dzieciom Wakacje”. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski. 

W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny: Sami Swoi oraz Green Team. Mecz 
finałowy był bardzo wyrównany, napastnicy nie wykorzystali wiele dogodnych sytuacji 
i zakończył się wynikiem 0:0. Rozgrywki wygrała drużyna Green Team z Klimontowa 
w rzutach karnych 2:3 i to do niej trafił „Puchar Dziecka”.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła loterię fantową, 
z której cały dochód został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci. Za ponad 300 
złotych sprzedana została licytowana podczas turnieju kurtka reprezentacji Polski w piłce 
nożnej, przekazana przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

Akcję od 21 lat organizuje GOK w Klimontowie i LKS Klimontowianka Klimontów 
przy współudziale wielu wolontariuszy. Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność 
wielu ludzi, firm i instytucji pozwoliło zebrać w tym roku ok. 10 000 zł. Ci, którzy nie zdą-
żyli wspomóc akcji lub z innych przyczyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również 
i teraz. Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty.

Nr rachunku bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.
Fotorelacja z tej imprezy na str. 5
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Kolejny rok Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-
montowie znajduje się w ścisłej czołówce szkół powiatu san-
domierskiego pod względem zdawalności matur. Przypo-
mnę, że w 2014 r. Liceum Ogólnokształcące w Klimontowie 
znalazło się na jedenastym miejscu w woj. świętokrzyskim 
dołączając do grona 500 najlepszych szkół w kraju i zysku-
jąc status „Brązowej Szkoły”. Podobnie w roku zeszłym, kie-
dy z wynikiem zdawalności na poziomie 90,32% uplasowali-
śmy się w na drugim miejscu w powiecie sandomierskim tuż 
za Collegium Gostomianum.

W tym roku szkolnym do matury przystąpiło 40 
uczniów, a zdało 36 (1 ucz. z liceum i 3 ucz. z technikum bę-
dzie miało poprawkę w sierpniu), czyli znów zdawalność na 
poziomie 90 procent. W liceum ogólnokształcącym do ma-
tury przystąpiło 22 uczniów, zdało 21 – czyli 95,5%, w tech-
nikum do matury przystąpiło 18 uczniów, zdało 15 – co sta-
nowi 83,3%. 

Te wyniki dały Liceum Ogólnokształcącemu w Klimon-
towie drugie miejsce w powiecie sandomierskim, co prze-
cież jest  dużym sukcesem naszej młodzieży. Natomiast 
Technikum Mechaniczne i Technikum Obsługi Turystycz-
nej zajęło w powiecie miejsce pierwsze pozostawiając inne 
szkoły tego typu daleko za sobą. Jest to na pewno duży suk-
ces uczniów technikum, tym bardziej, że mieli oni przed 
sobą do pokonania więcej trudności, gdyż zdawali również 
egzaminy zawodowe.

Aby mieć pełny wgląd w poziom nauczania w szko-
le wystarczy spojrzeć na poniższe, bardziej szczegółowe, 

Od 4 do 10 lipca odbył się w Klimonto-
wie kolejny rysunkowo–malarski plener or-
ganizowany przez Urząd Gminy w tej miej-
scowości. Przeznaczony podobnie jak po-
przednie zgromadzenia artystyczne dla stu-
dentów Wydziału Architektury Politechni-
ki Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku 
Architektura i Wzornictwo Przemysłowe 
służy promowaniu tego pięknego miastecz-
ka, z przykładami urokliwej architektury 
zabytkowych świątyń. Opiekunem pleneru 
był dr. hab. Waldemar Kozub – artysta pla-
styk i wykładowca na uczelni.

Wystawę prac poplenerowych zorga-
nizowała w swych pięknych wnętrzach 
Gminna Biblioteka Publiczna w Klimonto-
wie. Jest to już trzecia tego typu ekspozy-
cja urządzona w tej instytucji. Zgromadzo-
no na niej dwadzieścia jeden eksponatów 
tym razem jeszcze ładniejszych i lepszych 
niż te, które wyszły z pod ręki autorów na 
poprzednim plenerze.

Uwagę publiczności zwraca obraz Ber-
nadetty Śledź z panoramą ukazującą ko-

Plener rysunkowo-malarski

SukceSy maturzyStów 
z klimOntOWa

zestawienie. Średni wyniki procentowy z trzech przed-
miotów obowiązkowych – czyli języka polskiego, mate-
matyki i języka angielskiego w LO w Klimontowie wy-
nosił 67,08 procent (j. polski 57,34 procent; matematyka 
68,36 procent; j. angielski 75,55 procent).

W Technikum – 49,04 procent (j. polski 44,05%, mate-
matyka 52,00%, j. angielski 51,06%). Oczywiście dla czytel-
nika są to suche liczby, ale wystarczy je porównać z wyni-
kami innych szkół powiatu umieszczonymi w „Echu Dnia” 
z 5 i 8 lipca 2016 r.

W tym roku szkolnym najlepszy maturzysta w Li-
ceum zdał egzaminy maturalne z ogólnym wynikiem 
prawie 90%. Natomiast w Technikum najwyższy wynik 

osiągnęła uczennica z ostatecznym rezultatem ponad 72 
procent.

Myślę, że te wyniki powinny dać dużo do myślenia, 
szczególnie gimnazjalistom i ich rodzicom. Są dowodem na 
to, że szkoła w Klimontowie w niczym nie ustępuje innym 
szkołom, a większość poziomem nauczania nawet prze-
wyższa. Dodatkowo sukces ten nie jest jednorazowy, a po-
wtarza się już kolejny rok z rzędu.

Niemal 100% zdawalność matur jest efektem nie tylko 
wysokiego poziomu nauczania, ale i skutecznego wsparcia 
rozwoju każdego ucznia, bezpieczeństwa i przyjaznej at-
mosfery, a także rozmaitych projektów, w których szkoła 
bierze udział. 

Zespół Szkół w Klimontowie jest małą szkołą, dlatego 
młodzież uczy się w niedużych grupach, dzięki czemu po-
dejście nauczyciela do uczniów jest indywidualne, co przy-
nosi wysokie wyniki nauczania i późniejsze efekty na egza-
minach maturalnych.

Wysokich wyników z egzaminów tegorocznym matu-
rzystom gratulujemy, a przyszłorocznym życzymy podob-
nych, jeśli nie większych sukcesów.

M.K.

ściół św. Józefa z ładną stylizacją rytmicz-
ną sitowia na pierwszym planie. Drugi tej 
samej autorki o podobnym temacie, ale bez 
sitowia malowany szerzej, całościowo zdra-
dza podobnie jak poprzedni dobre wyczu-
cie przestrzeni. Trzeci, tej samej wykonaw-
czyni, uwidacznia bramę prowadzącą do 
klasztoru p.w. św. Jacka. Pewna zjawisko-
wość w oddaniu tematu ujawnia wzrusze-
nie i uczuciowość autorki wobec motywu.

Pracą o swobodniejszym rysunku jest 
akwarela Katarzyny Sobierajskiej „Przez 
kukurydzę” z wizerunkiem kościoła św. Jó-
zefa w oddali.

Obrazem malowanym plamami, zmysło-
wo z fakturą M. Świerkot uzyskała większą 
dramaturgię nastroju. Tak samo malarska 
jest realizacja tego samego autora w pejza-
żu z widokiem na kościół i klasztor podomi-
nikański. Całość ożywiają czerwone akcen-
ty dachów. Krajobrazem o rozmarzonym na-
stroju jest panorama Katarzyny Ślefarskiej 
z motywem kościoła i klasztoru podomini-
kańskiego wśród zamglonych pagórków.

Zielonym krajobrazem malowanym 
mniej realistycznie lecz nie pozbawionym 
dramaturgii w klimacie Hanna Polkówna 
uzyskała odmienny wyraz. Sporo wyrazu 
ma widok na sady Eweliny Petelickiej zaty-
tułowany „Klimontowska sinusoida” (akryl, 
papier). Rytmika układu chmur i drzewek 

owocowych oraz faktura tworzy wymowną 
scenerię. Rysunki są bardziej architektonicz-
ne lecz i w nich nie brakuje artystycznego 
wzruszenia. Przykładem tego jest renesanso-
we wejście do kościoła podominikańskiego 
wykonane ołówkiem przez M. Walaszek. 

Tomasz Staszewski

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia 

Wójtowi Gminy Klimontów 
Panu Markowi Goździewskiemu 

z powodu śmierci OJCA
składa 

Stowarzyszenie Wsparcia Budowy Obwodnicy 
dla Klimontowa 

– Przewodnicząca, Zarząd, Członkowie

Wójtowi Gminy Klimontów 
Panu Markowi Goździewskiemu 

wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia 

z powodu śmierci OJCA 

składają 
Pracownicy Urzędu Gminy 

w Klimontowie



GŁOS KLIMONTOWA 3

warsztaty
dożynkowe

Od lipca trwają warsztaty ośpiewywania wieńca dożynkowego realizowane w ramach 
projektu pn. „Dożynki Gminne w ramach XX-go Jubileuszowego Jarmarku na św. Jacka 
w Klimontowie” z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowa-
nego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowy-
mi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodek Pro-
mowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Do udziału w projek-
cie zgłosiło się 11 sołectw Gminy Klimontów. W ramach warsztatów beneficjenci układają 
teksty do odśpiewania wieńca i ćwiczą śpiew przy akompaniamencie prowadzącego.

W maju i czerwcu nasza biblioteka zorganizowała 10 spotkań seniorów z dziećmi 
i młodzieżą pn. „Legendy klimontowskie – podstawą zachowania miejscowych tradycji” 
w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez 
Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy jedną z legend.

DIABELSKIE SZTUCZKI
Opodal Klimontowa i Nowej Wsi na dawnym pastwisku zwanym Grabowcem rozcią-

gały się wzgórza usypane z lotnym piasków. Ponad Grabowiec wznosił się ongiś okrągły ko-
piec. Wokół tej nieurodzajnej górki krążyły wieści budzące strach.

Szczególnie bały się dzieci, które na tym pastwisku pasły stada gęsi i krów. Każdego 
zaś dnia w samo południe pojawiła się czarna chmura zrywał się wiatr i gnał tumany pia-
chu prosto w oczy dzieciaków, zdawało się, że wiatr jęczy i śmieje się diabelskim chichotem. 
Dzieci modliły się i potem znów na pastwisko powracał spokój.

Powiadano, że w górze tej mieszka diabeł. Ów diabeł pilnuje skarbów ukrytych pod zwa-
łami piachu. Podobno w owej górze jest gdzieś wejście do skarbów, ale też jest zasypane. Cho-
ciaż wielu śmiałków próbowało odkryć tajemne wejście, to nikomu się to jeszcze nie udało.

Kilkadziesiąt lat temu kilku odważnych mieszkańców Grabowca wybrało się na poszu-
kiwanie skarbów. Przez kilka dni kopali dziurę w górze i dotarli do grubej gładzi kamiennej. 
Myśleli, że jest to sklepienie diabelskiego sezamu. Próbowali łopatami rozbijać przeszkodę, 
ale na próżno. Udali się więc do domu po kilofy, a gdy powrócili, ujrzeli powierzchnię ziemi 
wyrównaną. Zrozumieli, że jest to dla nich ostrzeżenie i zaniechali poszukiwań.

W pobliżu diabelskiego sezamu miały miejsce różne tajemnicze zdarzenia. Dwaj murarze 
wracali wieczorem do domu, drogą przez pastwisko Grabowiec. Przed nimi nagle pojawiła się 
świnia, która zaczęła uciekać w stronę Klimontowa, a murarze ścigali ją. Jeden zmęczony zre-
zygnował. Drugi nadal gonił świnię. Wreszcie ścigający i świnia znaleźli się nad rzeką przepły-
wającą obok diabelskiej góry. Świnia przekroczyła rzekę i znikła, a echo niosło jej śmiech.

Inny gospodarz często wybierał się do lasu obok Grabowca po drzewo. Pewnego dnia 
spotkał eleganckiego pana, który spacerował po lesie z laseczką w dłoni. Chłop powitał nie-
znajomego. Pan zaproponował gospodarzowi dar w postaci pieniędzy. W tym celu wprowa-
dza go do obszernej piwnicy przez otwór znajdujący się w gęstych krzakach. W pieczarze 
stało kilkadziesiąt beczek wypełnionych pieniędzmi. Chłopu z zadziwienia na chwilę ode-
brało mowę. Gdy ochłonął poprosił pana chociaż o drobną sumę pieniędzy. Nieznany mu 
odrzekł: dzisiaj nie dostaniesz i zniknął w leśnym gąszczu. Do spotkania dochodziło jeszcze 
wielokrotnie; tajemniczy mężczyzna wciąż obiecywał chłopu pieniądze, ale ich nie dawał. 
Wreszcie pewnego dnia nieznajomy zdecydował się dać gospodarzowi pieniądze, ale zażą-
dał podpisu na papierze własną krwią. Chłop zrozumiał, że ma do czynienia z diabłem, któ-
ry rozbudził w nim żądze wzbogacenia się. Toteż często zaglądał na diabelska górę, ale dro-
gi do skarbu nie odnalazł.

Dzisiaj to miejsce porasta już gęsty las, a część pastwiska zaorano.

Projekty współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

legendy 
klimontowskie

– podstawą zachowania 
miejscowej tradycji
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Rozdział IX
Starszy sierżant – podchorąży Józef Wi-

śniewski nie wykonał rozkazu francuskiego 
oficera, podczas apelu wyciągnął z kabury 
pistolet i rzucił mu pod nogi. Za karę zostali 
zdegradowani o jeden stopień prawie wszy-
scy żołnierze całej kompani 42 pp oczywi-
ście nie licząc szeregowców, ponieważ tych 
nie było już z czego degradować.

Starszy sierżant – podchorąży Leonard 
Tarnawski był kolegą Wiśniewskiego i słu-
żył z nim w tej samej pechowej kompanii, 
został zdegradowany do stopnia sierżanta. 
Niemniej jednak szczęście sprzyjało sier-
żantowi Tarnawskiemu ponieważ niebawem 
został wezwany do sztabu, gdzie dowódz-
two zaproponowało mu funkcję komendan-
ta straży konwojowej, pierwszego wojskowe-
go transportu z Paryża do Warszawy.

Transport składał się z dwóch składów 
pociągu tj. ok. 50 wagonów ciągniętych 
przez dwie lokomotywy i zawierał: mun-
dury, bieliznę, buty i żywność, mianowicie  
suchary, konserwy mięsne, wino, czekola-
dę i papierosy. Trasa transportu przebiegała 
przez następujące państwa: Francję – Wło-
chy – Austrię – Czechy i Polskę.

Niemcy nie wyraziły zgody na przejazd 
transportu przez terytorium swego pań-
stwa, ponieważ były z Francją w stanie woj-
ny, dlatego zachodziła konieczność skiero-
wania transportu drogą okrężną przez Wło-
chy Północne, tunelem przez Alpy, przełę-
czą Świętego Gotarda nieopodal Szwajcarii. 
Tunel ten ma ok. 15 km. Jest wąski, jedno-
torowy, a odległość po bokach stojącego na 
torach wagonu wynosi ok. 1 m. Natomiast 
czas przejazdu pociągiem w tym czasie wy-
nosił ok. pół godziny, wagony, w których je-
chali żołnierze były oświetlone lampami, 
”karbidówkami”.

Według wspomnień komendanta (do-
wódcy) transportu, wjazd do tunelu przy-
pominał wielką czarną dziurę wydrążo-
ną w skale góry Alp, a zasmoleni maszyni-
ści o śniadej karnacji twarzy, wyglądali jak 
czarne diabły, którzy biegali wokół  wago-
nów i stukali młotkami w żelazne kola lo-
komotywy, sprawdzając jej stan technicz-
ny przed wjazdem do tunelu. Dowódca do-
datkowo zaopatrzył się w świeczki i latarkę 
elektryczną na wypadek ewentualnej awarii 
podczas jazdy przez tunel. Na szczęście dwu 
składowy transport ciągnięty przez dwie lo-
komotywy, przejechał szczęśliwie przez sta-
ry tunel w Alpach.

W 2016 roku, nieopodal dawnego tu-
nelu, został oddany do użytku nowy tu-
nel drogowy o długości 50km prowadzący 
przez Alpy.

HALLERCZYCY - cz. X

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas Tarnawski

Fot. Szymon Nadgrodkiewicz

Opisywany przeze mnie przejazd pierw-
szego wojskowego transportu z Paryża do 
Warszawy miał miejsce późną jesienią 1919 
r. Sierżant Leonard Tarnawski, wyraził zgo-
dę na przyjęcie funkcji komendanta trans-
portu o wartości ok. 15 mln. nowych fran-
ków. Do ochrony zapewniającej bezpie-
czeństwo transportu przydzielono dwuna-
stu strzelców wyborowych (snajperów na-
rodowości kanadyjskiej, polskiego pocho-
dzenia, którzy jako ochotnicy przyjechali 
walczyć za  niepodległą Polskę).

Pragnę przypomnieć, że Błękitna Ar-
mia liczyła około siedemdziesiąt tysięcy 
żołnierzy i składała się z ochotników ca-
łego świata, którzy na apel Ignacego Pade-
rewskiego i Romana Dmowskiego stawili 
się do Francji z Ameryki Północnej i Po-
łudniowej, a mianowicie: Kanady, Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii, Argentyny, po-
nadto z Włoch, Grecji, a nawet Rosji. 

Z armii austro–węgierskiej, przebywa-
jącej w niewoli włoskiej na Sycylii, pozy-
skano dwadzieścia pięć tysięcy żołnierzy 
narodowości polskiej, którzy później wal-
czyli pod sztandarem generała Józefa Hal-
lera we Francji i w Polsce. Do maja 1915 r. 
Włosi byli po stronie Austro-Węgier, póź-
niej przeszli na stronie Ententy. Stany Zjed-
noczone zachowywały neutralność, dopie-
ro w 1917 roku przystąpiły do wojny.

Komendant straży konwojowej sierżant 
Leonard Tarnawski odebrał w sztabie woj-
skowym w Paryżu drużynę składającą się 
z dwunastu strzelców wyborowych z Ka-
nady oraz dokumentację dotyczącą trans-
portu. 

Po kilku dniach dowódca tej ekspedycji 
został ponownie wezwany do sztabu, gdzie 
oznajmiono mu, że słabo zna język fran-
cuski, dlatego jego zastępcą został miano-
wany kapitan Władysław Szabliński, któ-
ry biegle władał językiem francuskim. Do-
wódca transportu znał biegle język nie-
miecki i włoski i był tłumaczem wojsko-
wym podczas pobytu w niewoli włoskiej 
w Palermo na Sycylii.

Oddział konwojujący transport był 
bardzo dobrze uzbrojony, mianowicie 
w dwa karabiny maszynowe, długą broń, 
zaś komendant i jego zastępca posiada-
li sześciostrzałowe bębenkowe pistolety 
amerykańskie.

Kapitan Władysław Szabliński był war-
szawianinem, był duszą towarzystwa, 
uwielbiał romantyczne młode Paryżanki 
i stare francuskie wina, niewątpliwie naj-
lepsze trunki na świecie.

Rosamond
Koledze Wiktorowi Wąsikowi

Szkolne lata
Drogi Przyjacielu z młodych, szkolnych lat!
Jesteśmy tacy sami, nie zmienił nas świat.
Z wielkim rozbawieniem wspominamy Golonkę.
Piękny Las Szymanowski i kwiecistą łąkę.

Czy pamiętasz jak w grudniu w rzece się skąpałeś?
Dostałeś lanie od ojca, ale frajdę miałeś.
Harcerski, zielony mundurek przy piecu suszyłeś. 
Klucze Świętego Piotra na Stawisku zgubiłeś.

Dyrektora Forca miło wspominamy.
Dzięki Pani Kryckiej historię nieźle znamy.
Pani Profesor Macewicz rosyjski wykładała.
Znała poezję Błoka, Puszkina uwielbiała.

Pan Kierownik Dąbrowski z matmy nas edukował.
Bił dzieci jak w szkole carskiej, serca nie żałował.
Profesor Mazarewski uczył cudownej plastyki.
Pani Goździewska polskiego, Profesor Saniawa fizyki.

Kolegów wspominamy z wielkim sentymentem.
Włodek został lotnikiem, Marek pływał okrętem.
„Gagarin” w Starachowicach rakietą wylądował,
Spotkałem Go na wagarach, śmiał  się i żartował.

Tomek śpiewa jak słowik na złotym klarnecie,
Stachu na lamach „Głosu” właśnie o Nim plecie.
Andrzej i Janek nie żyją, obydwaj są już w niebie.
Krzysztof jest inżynierem, Józek marzy o chlebie.

Nasze Koleżanki jak zawsze urocze:
Ewunia i Halinka i Jolka z warkoczem.
Jola zamieszkała w Toronto, w Kanadzie.
Halinka w Klimontowie w jabłoniowym sadzie.

Wiesia jak słoneczko, zawsze uśmiechnięta,
Romantyczne prywatki i zabawy pamięta.
Wiktorze – Drogi Kolego! Nie wiem co to będzie?
Nasze szkolne lata idą z nami wszędzie.

Na zdjęciu: Pani profesor Maria Goździewska – polonistka, pan kierownik Franciszek 
Dąbrowski – rusycysta i matematyk oraz młodzież kl. VIa – rozpoczęcie roku szkolne-
go 1 IX 1963 r.                        Fot. Władysław Mądry
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Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 10 lipca br. XXI edycja imprezy pn. „Po-
daruj Dzieciom Wakacje”. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski. Po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich zawodni-
ków oraz sędziów Wójt oficjalnie otworzył Wakacyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Pił-
ce Nożnej o „Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach prowadziło 6 drużyn: FC Kępie, Ko-
legium Sędziów Sandomierz, ZSP Klimontów, Sami Swoi, Oldboys Przyjaciele Dzieciom, 
Green Team. Gra była na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Zacięta walka o każ-
dą piłkę toczyła się do ostatniego gwizdka.

W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny: Sami Swoi oraz Green Team. Mecz 
finałowy był bardzo wyrównany, napastnicy nie wykorzystali wiele dogodnych sytuacji 
i zakończył się wynikiem 0:0. Rozgrywki wygrała drużyna Green Team z Klimontowa 
w rzutach karnych 2:3 i to do niej trafił „Puchar Dziecka”.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział w turnieju wręczał 
Wójt Gminy Marek Goździewski. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Jacek Rożek z dru-
żyny Green Team, najlepszym bramkarzem wybrano Patryka Majchrowskiego – również  
z drużyny Green Team. Statuetki powędrowały także w ręce arbitrów turnieju, którzy bez-
interesownie wsparli imprezę.

Po zakończeniu turnieju rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie przy muszli kon-
certowej wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, Gmin-
nego Ośrodka Kultury we Włostowie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Lipniku.

Na scenie zaprezentował się również Zespół muzyczny Platinum z Baranowa Sando-
mierskiego. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem Relax Liv, która trwała do 
późnych godzin nocnych.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła loterię fantową, 
z której cały dochód został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci. Do wylosowania 
były fanty ofiarowane przez sponsorów. Za ponad 300 złotych sprzedana została licytowa-
na podczas turnieju kurtka reprezentacji Polski w piłce nożnej, przekazana przez Święto-
krzyski Związek Piłki Nożnej.

Akcję od 21 lat organizuje GOK w Klimontowie i LKS Klimontowianka Klimontów 
przy współudziale wielu wolontariuszy. Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność 
wielu ludzi, firm i instytucji pozwoliło zebrać w tym roku ok. 10 000 zł. Ci, którzy nie zdą-
żyli wspomóc akcji lub z innych przyczyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również 
i teraz. Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty.

Nr rachunku bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.
Dzięki ofiarodawcom na kolonie wyjedzie w sierpniu 30 dzieciaków z ubogich rodzin 

z gminy Klimontów.

WYNIKI RYWALIZACJI:
Grupa A 
A1 – A2: Oldbos – Kolegium 2:0
A2 – A3: Kolegium – Sami Swoi 0:0
A1 – A3: Oldboys – Sami Swoi 1:2 

Grupa B
B1 – B2: Green Team – ZSP Klimontów 6:0
B2 – B3: ZSP Klimontów – FC Kępie 1:1
B1 – B3: Green Team FC Kępie 4:0 

Mecz o I miejsce: 
Sami Swoi – Green Team 1:1 ( karne 2:3)

Mecz o III miejsce: 
Oldboys – FC Kępie 0:1

Mecz o V miejsce: 
Kolegium Sędziów Sandomierz – ZSP Kli-
montów 0:0 (karne 3:2)

I m. – Green Team
II m. – Sami Swoi
III m. – FC Kępie
IV m. – Oldboys Przyjaciele Dzieciom 
V m. – Kolegium Sędziów Sandomierz
VI m. – ZSP Klimontów 

Kopalnia Dolomitu S.A. Sandomierz•	
Andrzej Widuch•	
SPAR Klimontów•	
Piekarstwo–Ciastkarstwo Leszek Skibiński•	
TWIN Salon Fryzjerski Damsko–Męski Paulina Bach •	
Handel Art. Spożyw. i Przem. Urszula Szczechura •	
Firma Handlowo Usługowa „VICTOR” Mieczysław Cichoń•	
Sklep Wielobranżowy Arkadia s.c. Leokadia Przytuła, •	
Danuta Przytuła
F.H.U. MATRIX Paweł Kubik•	
F.H. ZYSK Sztaba Krystyna Sklep Przemysłowy•	
Salon Fryzjersko–Kosmetyczny EVELINE•	
 Justyna Stępień•	
 Ewa Woźny•	
„MARYSIA” Sklep Przemysłowo- Odzieżowy Iwona Choda•	
Firma GAMA Szymon Witaszek•	
„CHEMIX” Hurt-Detal Art. Chem.–Przem. Jarosław Pyza•	
F.H.U LU-IZA Jan Luzak •	
FOTO-ARTIC-STUDIO Artur Wójcik•	
PAULA SC – Paulina i Paweł Oleś – GROSZEK•	
Andrzej Ciach •	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych•	
F.H.U Piotr Stępień•	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maciej Sierant•	
Renata Janiuk–Sierant•	
Dariusz Kwapiński NZOZ Goźlice•	
Robert Orłowski – Radny Rady Gminy Okręgu Nawodzice•	
Zakład wylęgu drobiu Władysława i Kazimierz Kubik, •	
Firma DARIO
Dom weselny DARIO, Stacja kontroli pojazdów Dariusz •	
Kubik
Drużyna „SAMI SWOI”•	
Beata Kaczmarska•	
Pensjonat – Restauracja – CYKADA Beata Piotr Sudy•	
Szkoła rodzenia „BABY TIME”•	

Sklep i wypożyczalnia artykułów niemowlęcych „AKTOTO”•	
Drużyna „FC KĘPIE”•	
Drużyna OLDBOYS PRZYJACIELE DZIECIOM DANMASTERS•	
Licytacja kurtki•	
Drużyna KOLEGIUM SĘDZIÓW SANDOMIERZ•	
Zakład usługowo–handlowy METAL Maria Stec•	
Klub Sportowy LKS Klimontowianka Klimontów•	
Sklep ABC Monika i Przemysław Zieja•	
Mini wesołe miasteczko•	
Drużyna GREEN TEAM•	
Loteria Fantowa•	

Sponsorzy i Darczyńcy XXI edycji imprezy 
pn. „Podaruj Dzieciom Wakacje”

podaruj dzieciom wakacje
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W Ossolinie odbył się V Jubileuszowy Piknik Rycerski, połączony z galą „Kryształowe-
go Berła” – nagrody dla gwiazd polskiego kina, przyznawanej za wybitne role w filmach hi-
storycznych i kostiumowych. Tym razem jej laureatką została Emilia Krakowska. Nagro-
dę wręczył wójt gminy Klimontów Marek Goździewski.

Aktorka uhonorowana została za niezapomnianą kreację Jagny Borynowej w filmowej 
ekranizacji „Chłopów”. W latach poprzednich ossolińskie berło odbierali: Jerzy Zelnik, Ol-
gierd Łukaszewicz i Wiktor Zborowski.

Wraz z Emilią Krakowską na piknik do Ossolina przyjechały inne gwiazdy – Barba-
ra Wrzesińska i Lidia Stanisławska, które zaprezentowały na scenie wspaniałe kabareto-
we show.

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą z udziałem rycerstwa i Orkiestry Gór-
niczej Grupy Azoty „Siarkopol” S.A., którą w Kaplicy Betlejemskiej celebrował ksiądz Pa-
weł Sulicki.

Z okazji przypadającej w tym roku piątej rocznicy powstania Stowarzyszenia „Na-
sze dziedzictwo Ossolin”, które jest organizatorem pikniku, ustanowiona została nagroda 
imienia kanclerza Jerzego Ossolińskiego, za wkład w zachowanie i promocję dziedzictwa 
kulturowego Ossolina.

W gronie laureatów znalazły się trzy samorządy: województwa świętokrzyskiego, po-
wiatu sandomierskiego i gminy Klimontów, a także firmy: Grupa Azoty „Siarkopol” S.A. 
oraz Huta Szkła Tadeusza Wrześniaka. Nagrodę otrzymali również: Bractwo Rycerskie 
Zamku Szydłów i Janusz Cedro, wojewódzki konserwator zabytków. Wszyscy wyróżnieni 
wydatnie wspierają inicjatywy, które służą podniesieniu atrakcyjności turystycznej Osso-
lina, a także aktywizują lokalną społeczność.

Ważnym punktem niedzielnego pikniku był finał konkursu pięknego czytania, orga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową w Ossolinie. Tegoroczny konkurs odbywał się pod 
hasłem „Reymontiada”, a zadaniem jego uczestników była interpretacja wybranego frag-
mentu prozy Władysława Stanisława Reymonta. W jury oceniającym finalistów zasiedli 
obok Emilii Krakowskiej, Ewa Załęska-Szczepko – cioteczna wnuczka autora „Chłopów”, 
Małgorzata Lipa ze świętokrzyskiego kuratorium oświaty oraz ks. Wojciech Zasada – po-
eta i animator kultury. Wśród uczniów szkół podstawowych zwycięzcą konkursu został 
Adam Nowakowski ze Szkoły Podstawowej w Ossolinie. W kategorii gimnazjalistów zwy-
ciężyła Emilia Kostrzewa reprezentująca Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, a w kategorii 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kacper Burek z sandomierskiego I LO Collegium Go-
stomianum. 

Podczas imprezy można było obejrzeć prezentacje kultury wojowników japońskich 
z XVI wieku w wykonaniu tarnobrzeskiej grupy Katana, a także historyczną insceniza-
cję przygotowaną przez Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów pod egidą namiestnika Paw-
ła Krakowiaka.

Piknik zakończyła dyskoteka z muzyką na żywo, a także widowiskowy pokaz fajer-
werków.

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Klimontowie. Honorowy patronat nad piknikiem sprawowali: 
marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda świętokrzyski Aga-
ta Wojtyszek, starosta sandomierski Stanisław Masternak, wójt gminy Klimontów Marek 
Goździewski oraz świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik (konkurs „Reymon-
tiada”). 

W imieniu Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin” składam serdeczne podzięko-
wania samorządom województwa świętokrzyskiego, powiatu sandomierskiego i gminy 
Klimontów za wsparcie finansowe imprezy. Dziękuję sponsorom, a szczególności firmom: 
Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka, Grupa Azoty „Siarkopol” S.A., Sad Sandomierski oraz 
Sklep Odido Ani i Jarka Sobolewskich. Dziękuję członkom Stowarzyszenia, strażakom, 
mieszkańcom Ossolina, Wilkowic i Dziewkowa, dyrekcji i nauczycielom SP w Ossolinie 
i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji Pikniku.

Rafał Staszewski
Fot. Stella Bojczuk-Czachór

Wielkie gWiazdy 
odwiedziły 

OssOlin
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

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

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu        15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

ZGKiM Klimontów        15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma          15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI      15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

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

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

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

DRUK: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

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

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

Równocześnie z V Piknikiem Rycerskim w Ossolinie odbyły 
się 3 lipca Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Biegach. 
Wzięło w nich udział kilkudziesięciu zawodników z Polski i zagra-
nicy. Dla uczestników biegu przygotowano kilka różnej długości 
odcinków. Najdłuższy z nich liczył 5 kilometrów. Był to „Bieg Ry-
cerski”, upamiętniający ważną datę w historii miejscowości.

– W tym roku mija dokładnie 200. rocznica zburzenia zamku 
kanclerza Jerzego Ossolińskiego w Ossolinie, który w 1816 roku został 
wysadzony w powietrze przez ówczesnego właściciela, hrabiego An-
toniego Ledóchowskiego – mówi koordynator mistrzostw Krzysz-
tof Dywan. – Impreza zorganizowana została m.in. w tym celu, aby 
przypomnieć to wydarzenie.

Organizatorem mistrzostw było Stowarzyszenie „Nasze dzie-
dzictwo Ossolin”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków gmi-
ny Klimontów. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe medale i pucha-
ry. Wśród uczestników biegów rozlosowana została także nagroda 
specjalna – telewizor LCD. Nagrody wręczył zastępca wójta gminy 
Klimontów Edward Przytuła.

w rocznicę 
zburzenia zamku

Najszybszymi zawodnikami gminy Klimontów zostali: wśród 
mężczyzn – Marek Bargiel z Klimontowa, a wśród kobiet – Pauli-
na Bryła z Wikowic. Wśród uczestników biegu gościliśmy zawod-
nika nawet ze stolicy Szwecji, Sztokholmu – Paul Vincent Zerlak 
zajął 15 miejsce.

Rafał Staszewski
Zdjęcia: Stella Bojczuk-Czachór

I BIEG RYCERSKI – Wyniki
2 m.: Marcin Płaneta – Tarnobrzeg
3 m.: Przemysław Bodo – Świerczek
Kobiety:
1 m.: Karolina Stec-Cyrbuch –Tarnobrzeg
2 m.: Paulina Bryła –Wilkowice
3 m.: Małgorzata Saja – Stalowa Wola
K2:
1 m.: Grażyna Predko- Stalowa Wola
2 m.: Ewelina Płaneta – Tarnobrzeg
3 m.: Agnieszka Wawrzkiewicz – Krobielice

Mężczyźni:
1 m.: Bogdan Zmitrowicz – Nowa Dęba
2 m.: Grzegorz Neska – Klwów
3 m.: Jurand Dul – Tarnobrzeg
M1 (14-35 lat):
1 m.: Dariusz Pająk – Tarnobrzeg
2 m.: Krzysztof Bernyś – Pęchów
3 m.: Damian Sałat – Połaniec
M2 (36 lat i więcej):
1 m.: Zbigniew Moskal – Nisko
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