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XX jubileuszowy
jarmark 
na św. Jacka

Nasza relacja
na stronach 4-7

Rokrocznie w dniach 15–17 sierpnia w Klimontowie 
odbywa się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patro-
nat nad imprezą objęli Agata Wojtyszek – Wojewoda 
Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

W tym roku była to XX Jubileuszowa edycja tej im-
prezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą po-
pularnością i ściąga coraz większą publiczność.

podaruj dzieciom 
wakacje – finał 2016

W uroczych górach Beskidu miał miejsce XXI finał akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”, 
której organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Kli-
montowie, Zarząd LKS Klimontowianka w Klimontowie, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. Tam za-
braliśmy trzydziestkę szczęśliwych dzieciaków, którzy mieli okazje spędzić miło siedmio-
dniowe wakacje. Część małych wczasowiczów została wyłoniona przez OPS w Klimonto-
wie, pozostali uczestnicy to dzieci biorące czynny udział w zajęciach tanecznych i muzycz-
ny prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w GOK w Klimontowie. Była to dla 
nich nagroda za całoroczną pracę i reprezentowanie naszej gminy podczas rożnego rodza-
ju imprez okolicznościowych. 

Głównym priorytetem opiekunów było zapewnienie wszystkim uczestnikom kolonii 
pełnego bezpieczeństwa oraz bogatego programu wypoczynku. Naszą oazą, miejscem wy-
poczynku i dobrej zabawy stały się położone na malowniczej polanie pośród świerkowo-
modrzewiowego lasu domki letniskowe w ośrodku wczasów rodzinnych ZACISZE Wyso-
wa Zdrój. W przerwach pomiędzy wyprawami w góry organizowane były dla dzieci prze-
różne konkursy i zabawy. Dwa punkty kulminacyjne wypoczynku to wycieczka do Krynicy 
Zdroju oraz do Niedzicy, gdzie uroki średniowiecznego zamku podziwialiśmy podczas rej-
su po Jeziorze Czorsztyńskim. Z pokładu statku HARNAŚ można było podziwiać okoliczne 
zabytki architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy, zamek w Czorsz-
tynie, Zaporę Wodną w Niedzicy, skansen na półwyspie Stylchen, Zielone Skałki, Pieniński 
Park Narodowy oraz wiele innych. Na szczyt Góry Parkowej znajdującej się w samym sercu 
Krynicy zabrała nas kolejka linowa, skąd na żywo podziwialiśmy panoramę miasta. Dodat-
kową atrakcją był film oglądany w kinie 5D „Epoka Lodowcowa: Mocne uderzenie”. 

Jak na wakacje przystało nie sposób było zrezygnować z kąpieli wodnych. Dlatego też 
wyjścia na basen zawsze cieszyły dzieciaków. W ostatni dzień wakacyjnych wojaży, pod-
czas pożegnalnego ogniska wszystkim zrobiło się smutno – szkoda było odjeżdżać. Dla nas 
organizatorów to sygnał, że wszystko poszło dobrze, a wspomnienia pozostaną na długo. 
Za olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność wielu osób za tak miło spędzone wakacje 
wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy.                     B.F.

Od września prowadzone są w Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie atrakcyj-
ne zajęcia dla grupy 25 dzieci w wieku 3 lat, w związku z realizacją Projektu pn. „Kraina 
Malucha”. 

Projekt skierowany jest do 4 grup: jednej nowo utworzonej (trzylatki) oraz w ramach 
dotychczasowych trzech oddziałów. Celem głównym projektu jest wyższy poziom upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Klimontów poprzez stworzenie nowych 
miejsc dla 25 dzieci oraz objęcie ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych 99 dzieci. 

Grupę docelową stanowi 25 dzieci mieszkających w Gminie Klimontów, dla których 
stworzone zostały nowe miejsca przedszkolne oraz 74 dzieci, które objęte zostaną ofertą 
zajęć dodatkowych. 

Dla nowej grupy dzieci zakupiony zostanie sprzęt, materiały dydaktyczne, zorganizo-
wane wyżywienie, zajęcia edukacyjne, doposażona sala i zaadoptowana łazienka. Dopo-
sażony plac zabaw. Wszystkie dzieci zostaną objęte programem zajęć dodatkowych: arty-
styczno-plastycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwojowych kompetencji społeczno-
emocjonalnych, tj. zajęcia z psem, tanecznych i plastyczno-artystycznych.

Uroczystość podpisania umów na dofinansowanie tego projektu w ramach Poddziała-
nia 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020 odbyła się 29 sierpnia br. 
w Kijach. Zebranych gości powitał wójt Gminy Kije, a w podpisaniu umów wzięli udział: 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Wojewódz-
twa Piotr Żołądek oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Aleksandra Marcin-
kowska. Gminę Klimontów reprezentowała z upoważnienia Wójta Dyrektor Przedszkola 
Samorządowego Barbara Bilska.

kraina malucha
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Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradow-
anych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez szerokie zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni publicznej i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) 
jest dokumentem programowym, który umożliwi Gminie Klimontów odpowiednie prowadzenie 
skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Opracowanie dokumentu oraz jego przejęcie w formie uchwały przez Radę Gminy w Klimon-
towie umożliwi ubieganie się o dofinansowanie w ramach planowanego konkursu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach. Prosimy 
o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam potrzebnych informacji w tym wypełnienie 
i przekazanie anonimowej ankiety, w której mogą Państwo zgłaszać propozycje potrzebnych in-
westycji jako odpowiedź na identyfikowane problemy na terenie miejscowości Klimontów. 

Ankiety dostępne są również w Urzędzie Gminy Klimontów pok. nr 5. Swoje uwagi i propozy-
cje można także zgłosić drogą mailową na adres rewitalizacja@go-fb.eu.

Wszystkie zgłaszane ankiety, przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem 
możliwości ujęcia ich w dokumencie LPR.

Ankiety proszę zgłaszać do dnia 23 września 2016 r. drogą elektroniczną – wysyłając załączony 
formularz na adres: rewitalizacja@go-fb.eu, bądź składając go w formie tradycyjnej w siedzibie 
Urzędu Gminy w Klimontowie, bądź za pośrednictwem sołtysa.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego 
etapie. Prosimy również śledzić stronę internetową oraz tablice ogłoszeń.

Wspólnie zaplanujmy rewitalizację Klimontowa!
Masz pytania, wątpliwości, sugestie?
Zapraszamy do kontaktu z:

•	firmą	„FRESH-BIZ”	(wykonawcą	projektu)	–	tel.	693	423	912,	rewitalizacja@go-fb.eu	
•	Urzędem	Gminy	w	Klimontowie	–	tel.	15	866	11	00,	866	10	06,	s.nowak@klimontow.pl	

W tym roku Dożynki Powiatu Sandomierskiego odbywały się w Gminie Łoniów, gdzie 
nie mogło zabraknąć delegacji z naszej gminy. W skład gminnej reprezentacji na czele 
z Wójtem Gminy Klimontów Markiem Goździewskim weszli Radni Gminy Klimontów: 
Mieczysława Krasowska, Halina Aly Amer, Grzegorz Much oraz Jerzy Cukrowski. 

Gminę Klimontów w tym roku reprezentowało Sołectwo Zakrzów, którego wieniec zo-
stał wyróżniony na dożynkach gminnych. Panie ze Stowarzyszenia „Razem dla Zakrzowa” 
włożyły ogromny trud w wykonanie gminnego wieńca dożynkowego.

Dożynki Powiatu Sandomierskiego rozpoczęły się uroczystym korowodem z przed 
budynku Urzędu Gminy w Łoniowie do kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa, 
gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Po zakończonej Mszy barwny korowód 
– przy dźwiękach pieśni dożynkowej „Plon niesiemy plon” – przeszedł na plac, gdzie odby-
wała się dalsza część uroczystości dożynkowych. Następnie gospodarze dożynek – Staro-
sta Sandomierski Stanisław Masternak oraz Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz – przy-
witali wszystkich gości, a starostowie dożynek przekazali im dożynkowy chleb.

Stałym elementem każdych dożynek jest prezentacja wieńców przez delegacje wszystkich 
gmin z powiatu sandomierskiego. Reprezentacje prezentowały swoje wieńce w kolejności al-
fabetycznej. Po wystąpieniu i prezentacji wszystkich wieńców komisja konkursowa wybra-
ła jednogłośnie wieniec gminy Łoniów, który reprezentował Powiat Sandomierski na dożyn-
kach wojewódzkich. Pozostałe wieńce biorące udział w tegorocznym Święcie Plonów zostały 
wyróżnione a reprezentantom poszczególnych gmin wręczono nagrody i zestawy upomin-
kowe. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i prezentacji Kli-
montowskiego Wieńca Dożynkowego. 

tekst: D.P. foto: Marcin Maj

Dożynki powiatowe ...

Wójt Gminy Klimontów pragnie Państwa poinformować, 
iż Gmina przystąpiła do opracowywania

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Klimontowa”
na podstawie Umowy dotacji celowej na realizację projektu 
nr DPR/PR/POPT/26/10/2016 zawartej w dniu 25.07.2016 r., 

pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Klimontów

Projekt jest realizowany 
przy współfinansowaniu 

ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020

W lipcu i sierpniu Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski odebrał 

PROMESSY z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ra-

mach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na do-

finansowanie w 2016 r. następujących zadań:

•	remontu	drogi	gminnej	Borek	Klimontowski	–	Rogacz	od	km	0+000	do	

km	1+030.	Wysokość	dotacji	wynosi	253	460	zł;

•	przebudowy	 drogi	 gminnej	 Śniekozy	 przez	wieś	 od	 km0+000	 do	 km	

0+650.	Wysokość	dotacji	wynosi	116	000	zł;

•	przebudowy	drogi	gminnej		Rybnica	–	Nawodzice	223	od	km	1+173	do	

km	1+688	.	Wysokość	dotacji	wynosi	66	000	zł;

•	remontu	drogi	gminnej	nr	3310005T	Wilkowice	przez	wieś	od	km	0+769	

do	km	1+221.	Wysokość	dotacji	wynosi	54	000	zł.
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Rosamond
Wiersz dedykuję 

Koleżankom i Kolegom 
z ławy szkolnej.

Szkolne lata 
‑ ciąg dalszy

Ewunia jak zawsze przemiła i urocza,
Zakochał się Wojtek w Jej niebieskich oczach.
Z przystojnym synem Radkiem księgarnię prowadzą,
Rodowy herb Frydyada na złoty sygnet dadzą.

Bogdan – wirtuoz gitary – w Wandzi zakochany,
Dał Jej gwiazdkę z nieba, serce i sen przerwany...
Marek Skórski sławetnym Jastrzębcem się pieczętuje,
Kościół Świętego Józefa niczym skarb piastuje.

Staszek Skurski miłuje Szymanowskie Góry,
Szept wiatru nad zalewem i romantyczne chmury.
Stasiu Witaszek – muzyk – zamieszkał w Klimontowie.
Ładnie gra na organach, nic więcej nie powiem …

W mojej kochanej szkole mieści się biblioteka.
Pani Dyrektor Edyta urodą wszystkich urzeka.
Różne koleje losu szkoła przechodziła,
Lecz kagankiem oświaty zawsze dla nas była.

Urocza Doktor Ewa wszystkich nas kuruje, 
I niczym Jakub Zysman pacjentów wizytuje.
Prześliczne Koleżanki podziwiam jak kwiaty.
Przepraszam, że ten wierszyk pisałem na raty.

Pozdrawiam Kolegów i miłe Koleżanki,
Cudowne niczym róże i słodkie jak sasanki.
Ze wzruszeniem wspominam szkolne, młode lata,
Miłość do Rodziców, Ojczyzny i świata.

... i Dożynki sołeckie
Co roku w Nawodzicach odbywają się Dożynki Wiejskie. W tym roku przypadły na 

niedzielę 7 sierpnia. Zorganizowane zostały przez KGW, Radnego Gminy Klimontów Ro-
berta Orłowskiego, Sołtysa Sołectwa Nawodzice Bożenę Siudak, Ochotniczą Straż Pożar-
ną oraz Radę Sołecką. 

W korowodzie dożynkowym, któremu przygrywała Kapela Klimontowska udział 
wzięli Starostowie Dożynek 2016 r.: Renata Malczyk oraz Paweł Orłowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy w Klimontowie Czesław Fijałkowski, Radni Gminy Klimontów, Zastępca 
Wójta Gminy Klimontów Edward Przytuła, Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych Maria Sokal, KGW Nawodzice, strażacy, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy. 

Świętowanie staropolskiego obrzędu tradycyjnie rozpoczęto Mszą Świętą, którą odpra-
wił ks. kanonik Zbigniew Kuras, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach. 
Przyniesiony do Kościoła wieniec dożynkowy, wykonany został przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nawodzic. Po zakończeniu Mszy korowód dożynkowy udał się na plac przed 
świetlicę wiejską, gdzie kontynuowano uroczystości dożynkowe. Starostowie dożynek tra-
dycyjnie przekazali dożynkowy chleb Zastępcy Wójta Edwardowi Przytule. 

Po przemówieniach oraz prezentacji gospodarzy rozpoczęła się część artystyczna. 
Przygotowano szereg zabaw dla dzieci i dorosłych. Jak co roku wybieraliśmy Rolnika Na-
wodzic. W tym roku został nim Adrian Gronek.

Składamy serdeczne podziękowanie za pomoc w organizacji Dożynek Wiejskich 
w Nawodzicach Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie wraz z pra-
cownikami. 

Opr. Anna Smolarczyk 
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XX jubileuszowy
Pierwszego dnia – w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – w kościele pa-

rafialnym p.w. św. Józefa ks. proboszcz Henryk Hendzel w koncelebrze z ks. kan. dr Ma-
rianem Włodzimierzem Czerwińskim odprawił uroczystą Mszę św. dożynkową, w trak-
cie której zostały poświęcone wieńce uplecione z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców 
i warzyw oraz kosze z darami. Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez Kapelę Kli-
montowską przeszedł na stadion LKS Klimontowianka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwo-
wego Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski powitał gości, wśród których znaleź-
li się m.in.: eurodeputowana Beata Gosiewska, Posłowie na Sejm RP Kazimierz Kotowski 
i Krystian Jarubas, radny wojewódzki Andrzej Swajda, wicestarosta sandomierski Woj-
ciech Dzieciuch, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Wójt Gminy Wilczyce Robert Pa-
luch, Sekretarz Miasta i Gminy Koprzywnica Dorota Kruszec–Nowińska, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Staszowskiego Damian Sierant, Przewodniczący Rady Gminy Wilczyce 
Adam Krakowiak oraz ks. kanonik Henryk Hendzel. 

W tym roku zaszczytną funkcję Starostów Dożynek pełnili Anna Pacholczak z Byszo-
wa oraz Grzegorz Mucha z Zakrzowa. Pani Ania z wykształcenia technolog przetwórstwa 
owoców i warzyw prowadzi z mężem Leszkiem 11 hektarowe gospodarstwo sadownicze. 
Głównie uprawiają sady jabłoniowe: szampion, eliza, idaret, grusze – lukasówka, generał, 
sady wiśniowe – łutówka, sady śliwowe – węgierka dąbrowicka oraz sadzą truskawki. Pań-
stwo Pacholczakowie wychowują czwórkę dzieci: dwie córki – Edytę, studentkę Politechniki 
Rzeszowskiej i Agatę, studentkę Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu oraz dwóch sy-
nów – Grzegorza, ucznia IV klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu i Wojcie-

cha, ucznia I klasy Gimnazjum. Starościna aktywnie udziela się na rzecz sołectwa. W wol-
nym czasie lubi pomagać innym. Pan Grzegorz – Starosta dożynek – lat 28, kawaler absol-
went Akademii Rolniczej w Lublinie, prowadzi 27 hektarowe w pełni zmechanizowane go-
spodarstwo rolne, na którym uprawia buraki cukrowe, rzepak, zboża oraz rośliny o pro-
dukcji paszy dla bydła (kukurydza, kończyna czerwona) oraz hoduje bydło mleczne i opaso-
we – łącznie 40 szt. Produkcja mleka w gospodarstwie pana Grzegorza to 60 tys. litrów rocz-
nie. Pomimo natłoku prac w gospodarstwie pan Grzegorz potrafi pogodzić swoje obowiązki 
i działa dla dobra mieszkańców Zakrzowa i Gminy Klimontów. Starosta jest radnym Gminy 
Klimontów i drugą kadencję pełni funkcję sołtysa Sołectwa Zakrzów.

Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski zadeklarował się dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo i sprawiedli-
wie. Kolejnym punktem programu była prezentacja wieńców dożynkowych, które wzięły 
udział w konkursach na: najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najlepsze tradycyjne ośpiewa-
nie wieńca dożynkowego i najlepszy wypiek domowego chleba z mąki tegorocznych zbio-
rów wraz z dekoracją dożynkową. Konkursy odbyły się w ramach projektu pn. „Dożynki 
Gminne w ramach XX-go Jubileuszowego Jarmarku na św. Jacka w Klimontowie”. Projekt 
realizowany jest z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowany 
przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodek Promowa-
nia i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W tym roku wieńce przygo-
towały sołectwa: Konary i Konary-Kolonia, Klimontów, Pokrzywianka, Zakrzów, Nawo-
dzice, Byszów, Pęchów, Wilkowice, Węgrce Szlacheckie, Borek Klimontowski i Byszówka, 
Górki, Beradz, Ułanowice. 

Tytuł Sołtysa Roku 2016 otrzymał Andrzej Pyszczek – sołtys Pokrzywianki. W nagro-
dę dostał od Wójta Gminy zegarek, którego sponsorem był Piotr Stępień – FHU DACHY 
STĘPIEŃ. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Goździewski oraz zaproszeni goście 
a wśród nich: Kazimierz Kotowski wraz z Wojciechem Dzieciuchem, Andrzejem Swajdą 
i Jackiem Tosiem, Beata Gosiewska oraz Maria Sokal. 

Wójt Marek Goździewski z racji XX Jubileuszowego Jarmarku na św. Jacka przypo-
mniał krótką historię naszego święta i podziękował poprzednikom mówiąc: „Pragnę po-
dziękować moim poprzednikom: pomysłodawcy panu Marianowi Ireneuszowi Furmankowi, 
urzędującemu w latach 1990-1998 oraz kolejnym wójtom, którzy podtrzymywali i udosko-
nalali idee jarmarków: panu Adamowi Przybylskiemu, urzędującemu w latach 1998-2002, 
panu Bogusławowi Mrozowskiemu urzędującemu w latach 2002-2006 i panu Ryszardowi 
Bieniowi, urzędującemu w latach 2006-2014. Drodzy Wójtowie, jesteście twórcami dwudzie-
stoletniej historii jarmarków i za to w dniu dzisiejszym w imieniu swoim i społeczności lo-
kalnej Wam dziękuję…”. Podziękował również rolnikom Gminy Klimontów: „W tym roku 
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w naszej gminie i regionie pogoda sprzyjała uprawom. Ziemia wydała obfite plony jednak 
ceny płodów rolnych są zbyt niskie i nie odzwierciedlają kosztów poniesionych i trudów wa-
szej rolniczej pracy. Pomimo tych przeciwności ponosicie ciężar pracy której owoce możemy 
dzisiaj oglądać i podziwiać. Jako przedstawiciel władz samorządowych – w imieniu swoim 
i Rady Gminy, pragnę Wam podziękować – wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję radom 
sołeckim, kołom gospodyń wiejskich za ten piękny bochen chleba oraz wspaniałe wieńce do-
żynkowe będące symbolem wieńczącym waszą pracę”. 

Po części oficjalnej Klimontowska Kapela poprowadziła korowód z wieńcami dożynko-
wymi do stoisk, gdzie panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały własnoręcznie przygo-
towanymi potrawami i wypiekami oraz owocami. Podczas prezentacji wieńców oraz prze-
mówień komisja konkursowa bacznie oceniała wieńce pod kątem regulaminowych wy-
tycznych. Wyniki konkursu ośpiewania wieńca i wypieku domowego chleba poznaliśmy 
podczas Biesiady Klimontowskiej, a wyniki konkursu na najładniejszy wieniec po mszy 
odpustowej w środę 17 sierpnia. 

Od godziny 1100 w budynku Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II uruchomiono punkt 
poboru krwi. W tym roku zebrano 37 jednostek tego najcenniejszego leku, co dało łącznie 
16,460 litra krwi. Zbiórka krwi jest prowadzona każdego roku w trakcie Jarmarków. Od go-
dziny 1530 przy akompaniamencie kapel i śpiewaków ludowych Ziemi Świętokrzyskiej: Kapeli 
Klimontowskiej z Klimontowa, Wesołej Trójki z Tarłowa, Sidus z Połańca, kapel Morki i Oża-
rowskie Andrusy z Ożarowa oraz Zespołu Pieśni i Tańca Furmani z Bodzentyna odbywała się 
obok budynku LKS Klimontowianka Biesiada Klimontowska, zrealizowana z projektu pn. 
„Dożynki Gminne w ramach XX-go Jubileuszowego Jarmarku na św. Jacka w Klimontowie”. 
Projekt realizowany jest z programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinan-
sowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Operatora Dotacji – Ośrodek Promowa-
nia i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Podczas Biesiady panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich w ramach pokazu w ramach projektu serwowały nasze tradycyjne potrawy 
regionalne: m.in. kociołek wiejski, bigos, pierogi, pyzy oraz wypieki regionalne. 

Ok. godz. 1730 na małej scenie odbyło się ogłoszenie wyników konkursów na najlepsze 
tradycyjne ośpiewanie wieńca dożynkowego i najlepszy wypiek domowego chleba z mąki 
tegorocznych zbiorów wraz dekoracją dożynkową. Laureatom konkursów Wójt Gminy 
Klimontów wręczył nagrody, a każde sołectwo otrzymało pamiątkowy dyplom. O godz. 
21 na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – zespół VEEGAS. W repertuarze grupy można 
znaleźć hity: „Plastikowa Biedronka”, „Miękki Koc”, „Bukiet Róż”, „Będzie Pompa”, „Piwo 
Paliwo” czy „Lubię Jeansy (Ślimak)”, które są często grane przez DJ’ów z całej Polski. Po za-
kończonym koncercie nagrodzonym gromkimi brawami do późnych godzin publiczność 
bawiła się z zespołem RELAX LIVE oraz DJ. 

jarmark na św. Jacka

ciąg dalszy na stronach 6-7
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Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się od meczu piłki nożnej o puchar Wo-
jewody Świętokrzyskiego pomiędzy drużynami OLDBOYS Klimontowianka Klimontów 
i OLDBOYS Reprezentacja Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Gospodarze przegrali 
z drużyną gości 3:5. Później, o godz. 21 na boisku ORLIK zostały rozegrane kolejne dwa me-
cze piłki nożnej: drużyn młodzików Orlik Klimontów i Prądnik Kraków – wynik 6:4 i młod-
szych żaków Orlik Klimontów i Wanda Kraków – wynik 2:0.

Od godz. 1700 trwały zapisy do udziału w Wyborach Miss Lata 2016 z Echem Dnia. Choć na 
brak pięknych dziewczyn nigdy tu nie narzekano, tym razem paniom zabrakło odwagi. O ty-
tuł najpiękniejszej rywalizowało zaledwie 6 kandydatek: Ewelina Kozioł, Angelika Woszczyń-
ska i Aneta Wrona z województwa świętokrzyskiego oraz Natalia Foremniak, Aleksandra Ko-
stecka i Izabela Puton województwa mazowieckiego. Wszystkie dziewczyny mogły liczyć na fa-
chowy makijaż, o który zadbały specjalistki z Salonu Fryzjerskiego i Gabinetu Kosmetycznego 
Exclusive z Klimontowa. Dziewczyny zostały poddane zadaniom, które pomogły jury w doko-
naniu wyboru najpiękniejszej. I tak mogliśmy oglądnąć pokaz tańca, małą rozgrzewkę fitness, 
wybór mężczyzny najbliższego ideałowi jednej z kandydatek. Jury nie miało łatwego wyboru 
we wskazaniu najpiękniejszej z dziewcząt. Tytuł Miss Lata Klimontowa 2016 zdobyła 20-letnia 
Izabela Puton z Radomia. Do niej także trafił tytuł Miss Lata Salonu Exclusive. Tytuł I Wice-
miss powędrował do Eweliny Kozioł ze Staszowa, zaś II Wicemiss została Angelika Woszczyń-
ska, także staszowianka. Do laureatek trafiły atrakcyjne nagrody oraz zaproszenie do wielkiego 
finału Miss Lata 2016, który odbył się w sobotę, 27 sierpnia na Rynku w Kielcach. 

Po wyborach Miss Lata na scenie wystąpił zespół METROMON. Kolejną dawkę dobrej 
zabawy zapewnił zespół RAS LUTA & KUBA 1200. Publiczność nie chciała ich puścić ze sce-
ny, ostatecznie zakończyło się na bisach. Gwiazdą Wieczoru był zespół BIG CYC. Po koncer-
cie lider zespołu Krzysztof Skiba rozdawał autografy. Zabawę publiczność zakończyła dys-
koteką pod gołym niebem. 

XX jubileuszowy
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Ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jacka, który rozpoczął się od uroczystej 
Mszy św. odpustowej w kościele p.w. św. Jacka. We mszy św. uczestniczyli m.in. poseł 
Krzysztof Lipiec oraz władze gminy Klimontów w osobach Wójta Gminy i Zastępcy Wój-
ta Gminy Klimontów. 

Po mszy św. przy figurze św. Jacka obok klasztoru Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski wraz z posłem Krzysztofem Lipcem wręczyli dyplomy i nagrody w konkursie na 
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie Edyta Lesiak-Nawrocka – dyrektor 
GBP w Klimontowie, Marcin Maziarz – pracownik GOK Klimontów i Tomasz Staszew-
ski – artysta plastyk nie przyznało żadnych miejsc, tylko wyróżnienie dla wieńca z sołec-
twa Zakrzów, który reprezentował Gminę Klimontów na Dożynkach Powiatowych w Ło-
niowie. Jak stwierdziło jury „wszystkie wieńce dożynkowe nawiązywały do tradycji dożynko-
wych – ludowych, wykonane były ze zbóż, kwiatów, owoców, ziół, charakteryzowały się: pre-
cyzją wykonania, piękną i staranną formą, bujnością dekoracyjną i znakomitymi walorami 
estetycznymi, oryginalną kompozycję”. 

O godz. 15 w klasztorze podominikańskim w Klimontowie odbył się koncert muzyki 
polskiej pn. „Z okazji 75 rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego” w wykonaniu muzyków 
Filharmonii Świętokrzyskiej. Muzycy dali pokaz niesamowitych umiejętności muzycznych 
prezentując utwory Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Moniuszki, Kilera. Publicz-
ność nagrodziła mistrzów gromkimi brawami, a ci odwzajemnili się bisami. 

Od godziny 1600 na Stadionie LKS Klimontowianka został przeprowadzony cykl poka-
zów, prezentacji i zabaw z nagrodami dla dzieci. Zabawy plebejskie prowadziło Rycerstwo 
Zamku Szydłów. Swoje umiejętności zaprezentował Oddział Najemny „Katana” z Tarno-
brzega. Sztukę walki karate, podziwianą przez dzieciaki, wykonał Sandomierski Klub Ka-
rate oraz Sekcja Karate Klimontów. Natomiast strażacy z Jednostki OSP Klimontów po-
kazywali i uczyli dzieci m.in. jak gasić powstały pożar. W dalszej części dzieciaki uczest-
niczyły w zabawach i konkursach. Zwieńczeniem bloku artystycznego dla dzieci był pro-
gram rozrywkowy „Pan Yapa Show”, który poprowadził Krzysztof Jańczak, współtwórca 
programu 5-10-15. 

O godzinie 1915 odbyły się prezentacje artystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Kli-
montowie w wykonaniu zespołów tanecznych Gest oraz Gminnego Studio Piosenki i Mu-
zyki. Gwiazdą ostatniego dnia Jarmarku na św. Jacka był Krzysztof Krawczyk z zespo-
łem. O godzinie 2000 na scenie usłyszeliśmy znane i lubiane przeboje z całego okresu ka-
riery artysty, m.in. takie kawałki jak „Parostatek”, „Bo jesteś ty”, „Chciałem być”, „Rysunek 
na szkle”, „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „Mój przyjacielu”. A o godzinie 2115 słuchaliśmy 
zespołu Real Stones. 

Po koncercie z okazji XX Jubileuszowego Jarmarku na św. Jacka na scenę wjechał ogrom-
ny tor w kształcie gminy Klimontów – upieczony przez panią Kazimierę Gawron z Pokrzy-
wianki – którym Wójt częstował publiczność. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
podziękował panu Tomaszowi Ferensowi za 20 letnie czynne uczestnictwo i zaangażowa-
nie w organizację jarmarków na św. Jacka i wręczył statuetkę Topór Klimontowski. 

Jak co roku Jarmark na św. Jacka kończy się pokazem sztucznych ogni. Tym razem 
również ich nie zabrakło. Przepiękne fajerwerki przez ok. 20 minut cieszyły oczy zgroma-
dzonych. Po pokazie fajerwerków na scenie pojawił się zespół Kapela Pieczarki. Trzydnio-
wą imprezę publiczność zakończyła zabawą taneczną z DJ. Patronat medialny nad jarmar-
kiem objęli: TVP Kielce, Głos Klimontowa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, Extra Kor-
so, Radio Leliwa. Sponsorami tegorocznej imprezy byli: Cykada Restauracja & Pensjonat, 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój, LGD Ziemi Sandomierskiej, Dom Wesel-
ny Darjo, Auto-Serwis Sarzyński, F.H.U. Kon-Kar, Dwór na Wichrowym Wzgórzu, FHU 
Matrix Paweł Kubik, Gama.pl Telefony i Akcesoria, Zakład Usług Budowlanych „Wójcik”, 
Dachy Stępień, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Groszek oraz Salon Fryzjerski i Kosme-
tyczny Exclusive w Klimontowie.                         D.P.

jarmark na św. Jacka
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie już po 
raz drugi odbyły się półkolonie letnie, w których uczestniczyło 39 dzieci. Głównym ini-
cjatorem przedsięwzięcia był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, organizato-
rem Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie, natomiast wykonawcą Dyrektor Szko-
ły mgr Elżbieta Czajkowska oraz wychowawczynie: Olga Piórkowska, Aneta Cieplińska 
i Anna Raczyńska. Warunkiem uczestnictwa było ubezpieczenie w KRUS jednego z rodzi-
ców i wpłata 50 zł, przekazana później na konto Związku.

Wakacyjny wypoczynek w okresie 16-26 sierpnia br. odbywał się zgodnie z opracowa-
nym przez kierownika półkolonii harmonogramem. Pierwszy dzień to zapoznanie z pro-
gramem i z myślą przewodnią – „Wakacje profilaktycznie, wesoło i sportowo” oraz z regula-
minami, obiektem, zasadami bezpieczeństwa, a także z wychowawcami. Wiele emocji towa-
rzyszyło dzieciom przy wykonywaniu zadań poszukiwacza skarbów w trakcie podchodów 
zaplanowanych przez wychowawców na terenie rekreacyjnym szkoły. Spotkanie z ciekawą 
książką i zwiedzanie zabytków Klimontowa umożliwili nam pracownicy Gminnej Bibliote-
ki Publicznej. W trosce o bezpieczeństwo odbyły się pogadanki wygłoszone przez pracow-
ników Komisariatu Policji w Koprzywnicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimonto-
wie. Niezwykle ciekawe dla dzieci było osobiste poznanie sprzętu, strojów i akcesoriów uży-
wanych przez policję i straż. Każdy chciał zajrzeć do wnętrza wozu strażackiego i potrzy-
mać wąż gaszący symulowany pożar albo sfotografować się w ochronnym kostiumie policji. 
W trosce o zdrowie naszych milusińskich nie zabrakło też gier i zabaw sportowych na bo-
isku, siłowni zewnętrznej, na placu zabaw i na Orliku. Nieodzownym elementem każdego 
dnia była gimnastyka poranna, nauka tańca integracyjnego czy zajęcia plastyczne. Filmowy 

Wakacyjne  półkolonie –
poniedziałek pozwolił wszystkim odpocząć przed trudami następnego tygodnia, gdzie klu-
czowym punktem były dwie wycieczki w ramach programu kulturalno-oświatowego.

Pobyt w indiańskiej wiosce „Bonanza” przebiegał pod znakiem opowieści, zabaw, kon-
kursów prowadzonych przez animatorkę. Przebogata uczta dla ducha to zwiedzanie wraz 
z przewodniczką zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Uczestnicy półkolonii niezwykle skupie-
ni nad kartką podczas pleneru malarskiego, wzbudzili podziw  turystów – co było miłe 
dla opiekunów. W ocenie rodziców i dzieci jeszcze ciekawszą wyprawą było zwiedzanie 
Sandomierza z przewodniczką – Stare Miasto, Bazylika Katedralna, Brama Opatowska, 
Podziemna Trasa Turystyczna, Zbrojownia Rycerska, rejs statkiem po Wiśle. Na pewno 
w pamięci pozostaną emocje związane z przymierzeniem zbroi, dworskich szat albo pobyt 
w „katowni” czy wizyta w średniowiecznych magazynach kupieckich. Dzieci miały przy-
jemność zapoznać się z rezerwatem przyrodniczym Góry Pieprzowe, przepięknym odcin-
kiem krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. Nazwa gór pochodzi od pokruszonych skał łup-
ków i kwarcytów przypominających fakturą i kolorystyką pieprz. Wzniesienie o wysoko-
ści ok. 200 metrów nad poziomem morza porośnięte jest przebogatą roślinnością, głównie 
dziką różą w 15 gatunkach.

Dzieci otrzymywały codziennie pełny obiad i podwieczorek dowieziony do miejsca 
wypoczynku. Właściciele restauracji Cykada zaprosili uczestników do swojego obiektu, 
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gdzie odbyła się lekcja kulinarna dotycząca zdrowego odżywiania, zachowania przy stole, 
dyskoteka i karaoke.

Ostatni dzień półkolonii to posumowanie: prezentacja artystyczna grup, rozdanie ple-
caków z wyprawką finansowanych przez ZMW. W spotkaniu uczestniczyli rodzice oraz 
wójt Marek Goździewski, który podkreślił, że forma wypoczynku w miejscu zamieszkania 
w postaci półkolonii jest dla dzieci ciekawą i bezpieczną formą spędzania wakacji. W od-
powiedzi na pytanie rodziców zapewnił, że w przyszłym roku też postara się o zorganizo-
wanie takiego wypoczynku. Dużym ułatwieniem dla rodziców było zorganizowanie do-
wozu dzieci na półkolonie pod opieką wychowawców.

Wszystkie zadania zaplanowane w harmonogramie udało się zrealizować. Placówka 
spełniała wymogi dla wypoczynku zorganizowanego, co potwierdziły kontrole sanepidu 
i straży. Dzieci pod opieką kreatywnych wychowawców i kierownika półkolonii mogły się 
zintegrować, atrakcyjnie i bezpiecznie wypocząć, poszerzyć wiedzę na temat najbliższej 
okolicy, przyjemnie i beztrosko spędzić wakacyjny czas.

Dyrektor PSP w Klimontowie dziękuje za pomoc Wójtowi Markowi Goździewskiemu, 
wicedyrektor Barbarze Czuji oraz ludziom i instytucjom z terenu Gminy Klimontów, któ-
rzy pomogli w organizacji półkolonii.

Elżbieta Czajkowska

na Wesoło  i  sportoWo

Rosamond
Dla mojej Drogiej Kuzynki 

Urszuli Sas Tarnawskiej 
z okazji urodzin

Fijołki i Róże
Siedemdziesiąt wiosenek to rocznica miła.
Życzę Ci, Urszulo, byś jak Venus lśniła.
Zerwę dla Ciebie fiołki i czerwone róże,
Gdy znajdę karty Tarota, może Ci powróżę ?

Moja Mama – Anna słynną wróżka była,
Wywodziła się z Wodzińskich, w Gołogórach żyła.
Tyś do Anglii wyjechała, jesteś urokliwa.
Na zdjęciach wyglądasz jak muza szczęśliwa.

Jesteś moją bliską krewną i masz urodziny.
My jesteśmy ulepieni ze szlacheckiej gliny.
Sas nasz herb rodowy, z Saksonii pochodzi,
Do Polski z Węgier przyjechał i po Lwowie chodził.

A właściwie latał, bo Sas orzeł znaczy.
Niechaj mi Kuzynka historię wybaczy.
Życzę Ci, Urszulo, wszelkiej pomyślności,
Zdrówka, 100 lat życia i dużo radości!
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HALLERCZYCY - cz. XI

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław Sas TarnawskiFot. Szymon Nadgrodkiewicz

Rozdział XI
Traktat Wersalski – główny układ pokojowy, kończą-

cy I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku przez 
Niemcy, mocarstwa  Ententy, państwa sprzymierzone i sto-
warzyszone. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku 
w Paryżu i z tą datą wszedł w życie.

„Traktat ustalił wiele granic międzynarodowych w Euro-
pie oraz wprowadził nowy układ polityczny. Traktat wersal-
ski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, 
trwającej od 18 styczna 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. 
Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polska była repre-
zentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmow-
skiego. Paderewski podpisał traktat zamówionym przez sie-
bie piórem ze złotą stalówką, na której widniał wygrawero-
wany orzeł w koronie

Państwa pokonane w I wojnie światowej: Niemcy, Au-
stro–Węgry, Turcja, Bułgaria nie zostały dopuszczone do 
konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpisa-
nia. Rosja Sowiecka również nie została zaproszona, gdyż 
mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, 
który w marcu 1918 roku podpisał w imieniu Rosji separaty-
styczny pokój z Niemcami (traktat brzeski), co było złama-
niem porozumień sojuszniczych w ramach Ententy. W kon-
sekwencji Rosja nie była uznawana za państwo sojusznicze 
i zwycięskie.

Po zawarciu traktatu z Niemcami, nastąpiło zawar-
cie dalszych porozumień pokojowych z państwami poko-
nanymi.”

Gefrejter Adolf Hitler na pewien czas stracił wzrok 
i przebywał w lazarecie, czyli w szpitalu wojskowym. Pod-
pisanie przez Niemcy pokojowej ugody w Paryżu, traktował 
jak klęskę osobistą. Delegacja włoska biorąca udział w pa-
ryskiej konferencji pokojowej odjechała nie usatysfakcjo-
nowana, ponieważ Italia nie otrzymała obiecanych im ziem 
( tereny Jugosławii) za przystąpienie do I wojny światowej. 
Nie spełniły się też oczekiwania Japonii uważającej się za 
światowe imperium, czego nie potwierdził Traktat Wersal-
ski. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson 
zachorował na grypę, więc zmuszony był do przedwczesne-
go opuszczenia pokojowej konferencji w Paryżu.

Pierwsza wojna światowa pochłonęła 37 milionów ofiar 
ludzkich i nieodwracalnie zmieniła losy Europy i świata. 
Marszałek Francji Ferdinand Foch stwierdził, iż Traktat 
Wersalski był zawieszeniem broni na 20 lat.

Pierwszy wojskowy transport z Paryża do Warszawy 
konwojowali ochotnicy z Kanady pod dowództwem sier-
żanta Leonarda Tarnawskiego. Panowała dżdżysta, chłod-
na jesień 1919 roku, dlatego Hallerczycy byli ubrani w dłu-
gie, szaro–błękitne płaszcze, skrojone na modę francuską. 

Byli to ochotnicy, którzy na apel Ignacego Paderewskiego 
i Romana Dmowskiego, przypłynęli z Ameryki okrętem, 
by walczyć za Polskę. Komendant straży konwojowej – sier-
żant Leonard Tarnawski – miał obowiązek składania tele-
fonicznych i telegraficznych meldunków Dowództwu Woj-
skowemu w Paryżu na temat jadącego transportu. Trans-
port wyruszył z Paryża i jechał trasą okrężną przez Francję, 
Włochy, Austrię, Czechy i Polskę do Warszawy.

Niestety tory kolejowe były bardzo uszkodzone na sku-
tek działań wojennych, dlatego opisywany prze zemnie 
przejazd wojskowego transportu, trwał kilka tygodni i po-
mimo wielu barwnych przygód dowództwa i żołnierzy, 
dojechał szczęśliwie do Warszawy, ale za nim to nastąpi-
ło, po kilku dniach jazdy na terenie Francji, został cofnię-
ty do Paryża. Wagony stały na stacji kolejowej przez kil-
ka dni, w tym czasie żołnierze otrzymywali gorące posił-
ki w postaci zupy oraz suchy prowiant składający się z kon-
serw wojskowych, sucharów i wina. 

Kapitan Władysław Szabliński zapytał komendanta 
transportu – Leonard, może chcesz żebym Ci Paryż po-
kazał?

– Bardzo chętnie – odpowiedział Leonard, ponieważ 
jego kieszonkowy zegarek wskazywał godzinę 9 rano, zaś 
pociąg z transportem miał odjechać dopiero o godz. 19 wie-
czorem i znajdował się pod opieką świetnie wyszkolonych 
żołnierzy – 12 strzelców.

Dowódcy transportu udali się więc do centrum stolicy 
świata, żeby po prostu trochę rozerwać się i zabić monoton-
ną nudę żołnierskiego życia na wojnie. Być może byli gość-
mi romantycznych przybytków z uroczymi Paryżankami, 
świadczącymi miłosne usługi przystojnym polskim żoł-
nierzom. Niewątpliwie nie zapomnieli też wstąpić do cu-
downej tawerny na Placu Pigalle, gdzie podawano najlep-
sze wino na świecie.

Dlatego było już około godziny 15, gdy nasi bohatero-
wie postanowili udać się na Gare de Saint Lazare, gdzie sta-
ły ich wagony. Niestety kapitan Szabliński pomimo mocnej 
głowy upił się i zapomniał nazwę stacji, na której znajdował 
się ich transport, którego wartość wynosiła około 15 milio-
nów nowych franków. 

Przerażony oficer zadał dowódcy transportu podchwy-
tliwe pytanie – Leonard, co się z nami stanie jak transport 
odjedzie bez nas? Bezwątpienia groził im sąd wojenny, czy-
li kula w łeb! Sierżant Leonard Tarnawski też był na rau-
szu, lecz że był zawsze niepoprawnym żartownisiem, więc 
odpowiedział kapitanowi Szablińskiemu – Władek! Oby-
dwaj pójdziemy na suchą gałąź, bo na świeżą nie zasługu-
jemy, mnie jako dowódcę powieszą pierwszego, a Ciebie po 
mnie.

Oczywiście za dezercję oraz utratę transportu, groził im 
sąd polowy (wojenny) i kara śmierci przez rozstrzelanie.

Kapitan Szabliński dostał ataku szału, zaczął krzyczeć 
na całe gardło i wydzierać sobie włosy z głowy. Zrobiło się 
niezłe zbiegowisko ciekawych gapiów, którzy w biały dzień 
w centrum Paryża widzą dwóch polskich żołnierzy, z któ-
rych jeden z nich (oficer) zachowuje się skandalicznie.

Francuzi zaczęli pytać tego młodszego żołnierza, co się 
stało jego koledze i dlaczego tak krzyczy? Leonard, pomi-
mo rocznego pobytu we Francji, słabo poznał język tego na-
rodu, dlatego częściowo na migi, a częściowo na ile potrafił 
po francusku, wyjaśniał pytającym ciekawskim, że jego ko-
legę bardzo mocno bolą zęby i dlatego tak krzyczy! Francu-
zi są narodem o silnym poczuciu humoru, więc zaczęli się 
głośno śmiać i rozchodzić się swoimi drogami.

Leonard pociągnął Szalińskiego za budkę z piwem i dal 
mu serdecznie dwa razy w mordę, wtedy on oprzytomniał 
i zapytał swego kolegę – Leonard, dlaczego mnie bijesz?

– Dlatego, że krzyczysz jak wariat i zachowujesz się jak 
opętany. Zobacz jakie z ciągnąłeś tu zbiegowisko, jeszcze 
większej biedy nam napytasz. Dobrze, że naszą przykrą 
i niecodzienną sytuację w żart obróciłem, mówiąc tym lu-
dziom, że Cię bardzo zęby bolą i dlatego tak z bólu wrzesz-
czysz. Mafia w tym mieście wie doskonale, że taki warto-
ściowy transport stoi w Paryżu. Na szczęście nie wie, że 
jego żołnierze, ze straży konwojowej znajdują się bez swych 
dowódców, bo gdyby o tym wiedzieli to byliby by na tej sta-
cji jeszcze przed nami.

Na szczęście los tak sprawił, że w miejsce, w którym się 
znajdowali, zajechał dorożką fiakier, wtedy Leonard oznaj-
mił  Szablińskiemu: – Władek! Powiedz temu dorożkarzo-
wi, żeby wymienił wszystkie dworce kolejowe w Paryżu. 
Słuchaj uważnie, jak on będzie wymieniać to może sobie 
przypomnisz nazwę naszej stacji? 

Stary poczciwy dorożkarz zaczął wymieniać dwor-
ce, jakie tylko znał z racji swej długoletniej pracy: Gare de 
Austerlitz, Gare de Blercy, Gare de Denifert Rocherearu, 
Gare de Javel, Gare de Legon, Gare Montpamasse, Gare de 
Nort, Gare de Saint Lazare, gare Se Saint – Michell – No-
tre Dame.

Niestety dorożkarz mówił szybko i niewyraźnie, dlatego 
kapitan Szabliński nie mógł sobie przypomnieć nazwy wła-
ściwej stacji kolejowej, wtedy Leonard powiedział do niego, 
żeby jeszcze raz kazał dorożkarzowi wymieć te wszystkie 
stacje, ale znacznie wolniej. – A Ty dobrze słuchaj, to może 
sobie przypomnisz. 

Tak było, gdy dorożkarz wymienił stację de Saint Laza-
re, kapitan Szabliński krzyknął – Stój! Jest, trafił, powtórz! 

Więc dorożkarz po raz drugi powtórzył z uśmiechem 
nazwę stacji, do której niespotykani pasażerowie zamówili 
kurs pośpieszny za 50 franków.

Szczęśliwi usadowili się w dorożce, do której był zaprzę-
gnięty jeden koń u schyłku swego żywota, niczym sympa-
tyczny dorożkarz. Jechali około dwóch godzin piękny-
mi ulicami uroczego Paryża, gdy nagle dorożkarz pomi-
mo sutego honorarium zapłaconego z góry, niespodziewa-
nie zatrzymał się i oznajmił im rozkazująco, żeby wysia-
dali. Zdziwieni pasażerowie brakiem widoku stacji de Sa-
int Lazare, pytają więc dorożkarza dlaczego nie chce jechać 
z nimi dalej zgodnie z zamówionym i przez nich kursem, 
za który zapłacili mu z góry podwójnie nie licząc napiw-
ku 15 franków.

Dorożkarz  z ironicznym uśmiechem na twarzy odpo-
wiedział im, że na dworzec de Saint Lazare nie pojedzie na-
wet za 100 franków, ponieważ królująca tam łobuzeria pa-
ryska, może zabrać mu portfel z całodziennym utargiem, 
ale może mu też ukraść konia wraz z dorożką, a nawet życia 
może go pozbawić. Pasażerowie, którymi byli kapitan Wła-
dysław Szabliński i sierżant Leonard Tarnawski oznajmili 
dorożkarzowi, że uzbrojeni są w pistolety – amerykańskie 
kolty, lecz on uśmiechem odpowiedział im, że złodzieje też 
mają broń. – Panowie oficerowie – powiedział sympatyczny 
dorożkarz – dworzec de Saint Lazare jest już blisko, może 
kilometr – i wskazał im ręką właściwy kierunek do celu.

Czas naglił, więc wzięli nogi za pas, w tle unoszącego się 
w powietrzu czarnego dymu i świstu francuskich lokomo-
tyw, hallerczycy dobiegli wreszcie do upragnionego celu. 
Uradowani, na widok swych dowódców, żołnierze modlili 
się ze szczęścia, bo do odjazdu bezcennego transportu dzie-
lił ich tylko magiczny kwadrans.
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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

Młodzi adepci piłki nożnej uczestniczyli od 18 do 20 sierpnia 
br. w mini obozie sportowym w Iwoniczu Zdroju. Łącznie w obo-
zie wzięło udział 25 uczestników, którzy mimo młodego wieku pro-
fesjonalnie podeszli do treningów i sparingów z drużynami z Pod-
karpacia. Organizatorem i częściowym sponsorem wyjazdu dzieci 
na obóz był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

Pierwszego dnia młodzi zawodnicy wzięli udział w treningu na 
boisku LKS IWONKA IWONICZ, później przyszedł czas na zaakli-
matyzowanie w ośrodku Zawór oraz spacer i podziwianie piękne-
go Parku Zdrojowego w Iwoniczu Zdrój. 

Drugiego dnia dzieci wzięły udział w turnieju pod pneuma-
tycznym balonem w Krośnie. Znakomicie spisała się młodsza gru-
pa (rocznik 2008 i młodsi), która wygrała turniej nie przegrywa-
jąc żadnego meczu: UKS Orlik Klimontów – Bardomed Krosno 2-2 
(dwie bramki Miłosz Zaroda); UKS Orlik Klimontów – UKS Tempo 
Nienaszów 2-0 (obie bramki Miłosz Zaroda); UKS Orlik Klimon-
tów – Karpaty Krosno 1-0 (Igor Adamczyk)

Nasza drużyna grała w składzie: Igor Adamczyk, Jan Szmuc, 
Damian Mroczek, Jakub Kończak, Miłosz Zaroda, Tomasz Osuch, 
Mateusz Augustyn, Kacper Nowakowski, Amelia Kończak, Filip 

OBÓZ SPOrTOWY iWOnicZ ZDrÓJ

Na stadionie OKS Opatów rozegrany został 25 
sierpnia br. turniej żaków „Witaj Szkoło”. Organi-
zatorem wyjazdu dzieci na zawody był Wójt Gmi-
ny Klimontów Marek Goździewski. Nasza druży-
na, która kilka dni temu wróciła z obozu sporto-
wego, spisała się znakomicie wygrywając cały tur-
niej. Pierwszy mecz wygraliśmy z Orlętami II Kiel-
ce 9-1 (Kończak – 6, Zaroda – 2, Adamczyk – 1). 
Drugi mecz rozegraliśmy z Orlętami I Kielce wy-
grywając 6-4 (Kończak – 5, Szaniawski – 1). Naj-
lepszym strzelcem i zawodnikiem turnieju został 
Jakub Kończak z dorobkiem 11 bramek. Najmłod-
szym zawodnikiem został Michał Sudy, który był 
blisko strzelenia bramki, kiedy piłka po jego strza-
le trafiła w słupek. 

Drużyna UKS Orlik Klimontowianka Klimon-
tów grała w następującym składzie: Kacper Nowa-
kowski, Miłosz Zaroda, Jakub Szaniawski, Jakub 
Kończak, Igor Adamczyk, Jakub Saniawa, Michał 
Sudy, Amelia Kończak. Trenerem naszego zespo-
łu był Krzysztof Dywan. Po turnieju cała drużyna 
została zaproszona przez pana Piotra Sudego na 
obiad i deser do restauracji Cykada w Pęchowie.

WYgrana 
W OPaTOWie

Baran. Królem strzelców z wynikiem 4 strzelonych bramek zo-
stał Miłosz Zaroda. Najlepszym bramkarzem został Kacper No-
wakowski. Grupa starsza (rocznik 2006-2007) zajęła 3 i 4 miej-
sce spośród 5 drużyn. Nasze zespoły grały w następujących skła-
dach: Dawid Ura, Mikołaj Bień, Mateusz Gaweł, Oskar Klejnglas, 
Marta Religa, Dominik Skurski, Bartosz Piątkowski, Hubert Tro-
janowski, Kacper Szemraj, Kacper Gawryś, Filip Dziorek, Bartosz 
Żuk, Kacper Moskal, Maciej Wójcik. Trenerem i opiekunami gru-
py byli: Krzysztof Dywan, Helena Gronek, Monika Gumuła, Ma-
ria Szmuc, Iwona Mroczek, Ewa Religa i Mariusz Zaroda.

Po zakończonym turnieju cała grupa zwiedzała piękne zabytki 
Krosna. Drugi dzień obozu zakończył się ogniskiem, gdzie uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe medale oraz nagrody za poszczegól-
ne konkursy i zabawy. Ostatni dzień obozu przeznaczony został na 
zwiedzanie Gotyckiego Zamku Rycerskiego Kamieniec w Odrzy-
koniu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach ceramicz-
nych gdzie w gliny formowali figurki aniołów. Po warsztatach mło-
dzi adepci piłki nożnej zwiedzali interaktywną salę tortur. Wszyst-
kie dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do Klimontowa i z nie-
cierpliwością czekają na kolejne zmagania sportowe.
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W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września, z okazji przy-
padającej w tym roku 70 rocznicy utworzenia szkoły śred-
niej w Klimontowie, odbył się III Zjazd Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego. Spotkanie byłych uczniów i uczennic 
oraz byłego grona pedagogicznego tej zasłużonej dla miej-
scowej społeczności placówki oświatowej miało skromy, ale 
za to niezwykle podniosły charakter.

Przyjechali z różnych stron Polski
Na zjazd przyjechało z różnych stron Polski, nieraz z od-

ległych o kilkaset kilometrów miast, kilkudziesięciu absol-
wentów LO, którzy swoją obecnością jeszcze raz zamanife-
stowali swoją wdzięczność i pamięć o swojej szkole, która 
dokładnie dziesięć lat temu opuściła zabytkowe mury klasz-
torne. Tych pięćdziesięciu absolwentów, uczestników wrze-
śniowego zjazdu, który odbył się dokładnie w przeddzień 
pierwszej w historii szkoły inauguracji roku szkolnego, któ-
ra miała miejsce 4 września 1946 roku, stało się na jeden 
dzień ambasadorem wielkiej rzeczy blisko 4 tysięcy absol-
wentów, którzy opuścili mury tej szkoły i ze świadectwem 
dojrzałości wkroczyli w dorosłe życie, kontynuując naukę 
na wielu renomowanych polskich wyższych uczelniach, 
zdobywając tytuły naukowe, robiąc karierę zawodową, zaj-
mując eksponowane stanowiska w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego, gospodarczego, kulturalnego itp.

Dziś patrząc z perspektywy tych kilku dni można powie-
dzieć, że dobrze się stało, że znalazła się grupa osób, która 
poprzez zorganizowanie zjazdu i ufundowanie symbolicznej 
tablicy pamiątkowej przywróciła pamięć o tej szkole, o szko-
le, która ma swoją bogatą historię, pełną lat świetności, ale 
także i trudnych, nie raz bolesnych lat. Obecne liceum, które 
kiedyś nosiło nazwę im. Brunona Jasieńskiego, dziś za swoje-
go patrona ma św. Urszulę Ledóchowską.

W intencji absolwentów i nauczycieli
Uroczysty Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształ-

cącego w Klimontowie rozpoczęła okolicznościowa msza 
święta odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Jacka 
i Najświętszej Maryi Panny w koncelebrze przez absolwenta 
tej szkoły ks. Włodzimierza Mazura i proboszcza miejsco-
wej parafii ks. kan. Henryka Hendzla w intencji absolwen-
tów LO i byłych nauczycieli. 

W wygłoszonej homilii ks. W. Mazur wspomniał dawną 
swoją szkołę, niezwykle ważną rolę jaką spełniała w miej-
scowym środowisku, wyrażając przy tym, w imieniu absol-
wentów, wielką wdzięczność za zdobytą wiedzę i wycho-
wanie. Podziękował także byłym nauczycielom za ich trud, 
który zaowocował setkami dyplomów ukończenia wyż-
szych uczelni. 

– Nie znam żadnego słowa, które oddałoby naszą wdzięcz-
ność dla tej szkoły. Nie ma takiego słowa. Niech więc będzie 
jedno wielkie milczenie, które ciszą w najdobitniejszy sposób 
wyrazi nasze podziękowania za to wszystko, co wynieśliśmy 
ze szkoły, co od niej otrzymaliśmy, udając się ze świadectwem 
maturalnym w dorosłe życie, stając się tym, kim dziś jesteśmy 
– powiedział na zakończenie swojego kazania ks. Włodzi-
mierz Mazur.

Były wystąpienia, podziękowania i kwiaty
Część oficjalna odbyła się na placu przyklasztornym. 

Rozpoczęło ją wystąpienie absolwentki liceum Haliny Ha-
kamaki, która w wielkim skrócie przedstawiła historię szko-
ły, jej  dyrektorów i nauczycieli. Podziękowała także organi-
zatorom zjazdu, którzy zaangażowali się w jego przygoto-
wanie. – To bardzo ważne, że dziś spotykają się absolwenci 
Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie. To dzięki takim 
uroczystościom jak ta dzisiejsza pamięć o naszej szkole ożyła, 
przypomniała nam wszystkim jak ważną rolę odegrała ona 
w życiu każdego z nas – mówiła Halina Hakamaki.

Głos zabrała także przedstawicielka wojewody święto-
krzyskiego, zastępca dyrektora Inspektoratu Jakości Han-
dlowej Artykułami Rolno-Spożywczymi Urzędu Woje-
wódzkiego Mariola Zięba, która odczytała list specjalny 
skierowany do uczestników zjazdu. Odczytany został tak-
że własnoręcznie napisany list od wieloletniej nauczycielki 
języka polskiego Zofii Przybylskiej. Jak napisała Pani pro-
fesor w swoim, pełnym ciepła i serdeczności liście, bardzo 
żałuje że nie może, z uwagi na podeszły już wiek, osobiście 
uczestniczyć w zjeździe absolwentów. Pomimo, że nie ma 
jej fizycznie, to myślami jest z absolwentami, mając wciąż 
w swej pamięci wspomina z lat przepracowanych w szkole. 
W tym roku Pani profesor ukończy 94 lata.

Kolejnymi mówcami byli: były dyrektor LO Czesław Fi-
jałkowski, absolwent miejscowego liceum, wicewójt gminy 
Klimontów Edward Przytuła, ks. kanonik Adam Nowak 

i absolwent szkoły Zdzisław Stasiak. We wszystkich tych 
wystąpieniach pojawiały się wspomnienia z dawnych lat spę-
dzonych w szkole. Nawiązywano także do poprzednich zjaz-
dów organizowanych z okazji 50 i 60-lecia założenia liceum.

Smutna refleksja
Jakże smutno zabrzmiała jedna z wypowiedzi nawią-

zujących do wrześniowego zjazdu, którą można było usły-
szeć z ust jednego z uczestników, że teraz zamiast świętowa-
nia kolejnych rocznic założenia liceum obchodzić będziemy 
rocznicę jego upadku. W ten oto wymowny sposób nawią-
zano do aktualnej sytuacji obecnego liceum w którym od 
dwóch już lat nie ma naboru z uwagi na brak chętnych  do 
podjęcia nauki w tej szkole. W chwili obecnej następuje już 
naturalne, powolne wygaszanie liceum.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości organizatorzy 
zjazdu zaprosili uczestników do zwiedzenia kościoła i odre-
staurowanej części wschodniej klasztoru podominikańskie-
go gdzie na jego parterze w dawnych czasach mieściła się 
pracownia techniczna. Po zabytkowym kościele swoich ko-
legów i koleżanki oprowadzał miejscowy regionalista Stani-
sław Sas Tarnawski.

Był również czas do wpisywania się do wyłożonej księgi 
pamiątkowej, w której widnieją wpisy uczestników pierw-
szego i drugiego zjazdu zorganizowanego z okazji 50 i 60-
lecia założenia Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie. 
A później był  wspólny obiad i zabawa do białego rana.

Z księgi wspólnej historii
Historia szkoły rozpoczyna się w 1945 roku kiedy po-

wstała pierwsza myśl o założeniu Gimnazjum w Klimonto-
wie. 12 sierpnia i 28 listopada 1945 roku wysłane zostaje do 
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach pismo z prośbą 
o wyrażenie zgody na utworzenie w Klimontowie Gimna-
zjum. Kuratorium do tej prośby odnosi się pozytywnie. Ko-
mitet Założycielski w dniu 12 kwietnia 1946 roku spotka się 
z  dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Pionkach mgr Sta-
nisławem Walczyną, który podejmuje się zorganizowania 
szkoły średniej w Klimontowie.

4 września 1946 roku odbyła się inauguracja pierwszego 
w historii Gimnazjum roku szkolnego połączona z poświę-
ceniem szkoły przez ks. inf. Tomasza Zadęckiego. W roku 
szkolnym 1946/1947 naukę podejmuje 207 uczniów w sze-
ściu oddziałach – pięć oddziałów Gimnazjum i jeden Li-
ceum. Większość uczniów stanowią dorośli członkowie taj-
nych kompletów, pozostałą część społeczności szkolnej sta-
nowi młodzież w wieku szkolnym.

W dniach od 16 do 22 maja 1948 roku odbywają się eg-
zaminy maturalne do których przystąpiło dziewięciu abi-
turientów. 12 maja 1949 roku szkoła zostaje upaństwowio-
na i otrzymuje nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Podstawowego i Licealnego w Klimontowie.

Po rezygnacji w funkcji dyrektorskiej przez Stanisława 
Walczynę w 1949 roku nowym dyrektorem zostaje Piotr Sa-
rzyński. W drugim roku jego urzędowania przypadające-
go na lata 1950/1951 liczba uczniów w szkole wynosi w sied-
miu klasach 285 osób. Przez następne lata szkoła się rozwi-
ja. Przybywa uczniów, którzy opuszczają jej mury ze świa-
dectwem dojrzałości. Dla przykładu w ostatnim roku urzę-
dowania dyr. P. Sarzyńskiego tj. w roku szkolnym 1963/1964 
w dziewięciu klasach naukę podejmuje 403 uczniów, najwię-
cej w historii tego Liceum.

Rok szkolny 1966/1967 był ważnym rokiem w dziejach 
tej szkoły. Otóż tego roku nastąpiło rozdzielenie szkoły na 
szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Patronem Li-
ceum Ogólnokształcącego w Klimontowie zostaje Bruno Ja-
sieński. W ośmiu klasach od września naukę pobiera 342 
uczniów. Szkoła liczy 13 nauczycieli.

W 2004 roku Rada Powiatu Sandomierskiego podejmuje 
na wniosek Starostwa Powiatowego w Sandomierzu  uchwa-
łę o włączeniu Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie 
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i zmianie jego sie-
dziby. Po ponad pięćdziesięciu ośmiu latach szkoła opusz-
cza dawną swoją siedzibę mieszcząca się w zabytkowych 
murach podominikańskiego klasztoru. 

Dziś Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i za swoją patronkę ma 
św. Urszulę Ledóchowską.

Szkoła żyje, bo żywa jest pamięć o niej
Zjazd ten, podobnie jak dwa poprzednie, zorganizowane 

z okazji 50 i 60-lecia założenia szkoły, sprawił, że ponownie, 
ze zdwojoną siłą ożyła pamięć o dawnym liceum. W bez-
pośrednich rozmowach ożyły wspomnienia, piękne chwi-
le spędzone w murach zabytkowego klasztoru, który dziś 
z tak wielką pieczołowitością  i troską  jest odrestaurowywa-
ny. I choć niektórym przybyło siwych włosów, choć innym 
ich mocno ubyło, choć na twarzy pojawiły się zmarszczki, 
to duch i serce pozostało wciąż młode. Widać to było pod-
czas rozmów. 

Ożyły wspomnienia o szkole, o naszym klimontowskim 
liceum, które tak długo istnieć będzie, jak długo w naszych 
sercach żyć będzie pamięć o nim. Każdy z jego absolwen-
tów to przecież żywy pomnik, żywa pamięć o liceum, któ-
rej nic i nikt nie jest w stanie zatrzeć, ani wymazać z naszej 
historii.

Tekst i foto: Andrzej Borycki
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