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W niedzielę 27 czerwca na Kąpielisku w Szymanowicach uroczyście 
rozpoczęliśmy sezon wakacyjny w Gminie Klimontów. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Studia Piosenki 
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie.

Po uroczystym otwarciu i występach dzieci i młodzieży ze Studia 
Piosenki Zastępca Wójta Gminy Klimontów Adam Przybylski wręczył 
certyfikaty uczestnikom zajęć w GOK w roku szkolnym 2009/2010.

SEZON WAKACYJNY
ROZPOCZĘTYStowarzyszenie Ziemia Goźlicko-

-Ossolinska oraz Szkoła Podstawowa 
im. Jerzego Ossolinskiego w Klimon-
towie Filia w Ossolinie zorganizowały 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzie-
ży (6-18 lat) zamieszkałych w obwodzie 
szkół w Ossolinie i Goźlicach. Wypo-
czynek został zorganizowany w formie 
zajęć świetlicowych trwających w okre-
sie lipca i sierpnia.

W lipcu odbyły się zajęcia w budyn-
ku SP Goźlice oraz wycieczka Kraków 
– Jura Krakowsko-Częstochowska. Od 
2 sierpnia chętne dzieci i młodzież mogą 
przychodzić na świetlicę do szkoły fi-
lialnej w Ossolinie. Opiekę sprawują na-
uczyciele ze szkół Goźlice i Ossolin.

Zorganizowanie wypoczynku było 
możliwe dzięki funduszom uzyskanym 
z PPWOW.

TĘCZOWE WAKACJE

NASZA MINIRELACJA I ZDJĘCIA NA STRONIE 4

9
7

7
1

4
2

5
9

5
8

0
0

9
>

IS
SN

 1
42

5-
95

83



GŁOS KLIMONTOWA2

W niedzielę 4 lipca na stadionie LKS Klimontowianka 
w Klimontowie odbyła się XV edycja akcji Podaruj Dzie-
ciom Wakacje. Impreza odbywała sie pod Patronatem Wi-
cemarszałka Województwa Świętokrzyskiego – Zdzisła-
wa Wrzałki, który zaszczycił nas swoją obecnością, Wójta 
Gminy Klimontów – Ryszarda Bienia, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat me-
dialny nad imprezą objęło Echo Dnia.

Rozpoczęła się ona Mszą Św. w intencji dzieci w koście-
le parafialnym pod wezwaniem św. Józefa. Około godziny 
1015 Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień dokonał ofi-
cjalnego otwarcia „Turnieju Drużyn Dobrych Serc w Pił-
ce Nożnej o Puchar Dziecka”.

Rywalizowały drużyny: Belfer, FC Bakrut, FC Da-
chy,  Kon-Kar, LKS Junior Klimontowianka Klimon-
tów, Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Sołectwo Kępie, Zło-
ta Pęchów.

Poniżej podajemy wyniki wszystkich spotkań oraz 
strzelców– bramek:
Belfer : Sołectwo Kępie – 0:2 (0:1)
bramki: Mateusz Jońca, Piotr Małek 
FC Bakrut : FC Dachy – 0:2 (0:0)
bramki: Janusz Hynowski, Marcin Madejski 
Oldboys Przyjaciele Dzieciom - LKS Junior Klimonto-
wianka Klimontów – 0:1 (0:1)
bramka: Adrian Czech
KON-KAR : Złota Pęchów – 0:0 (0:0)
Belfer : Oldboys Przyjaciele Dzieciom – 1:3 (1:2)
bramki: Dawid Lebida (Belfer), Artur Ferens, Sławomir 
Bernyś, Tomasz Bogdański (Oldboys)
FC Bakrut : KON-KAR – 0:3 (0:2)
bramki: Jakub Kwieciński, Krzysztof Granica 
Sołectwo Kępie: LKS Junior Klimontowianka – 2:0 (1:0)
bramki: Kamil Pietrzyk 
FC Dachy : Złota Pęchów – 1:0 (0:0)
bramka: Janusz Hynowski 
Belfer : LKS Junior Klimontowianka – 0:1 (0:0)
bramka: Daniel Kaniewski 
FC Bakrut : Złota Pęchów – 0:4 (0:3)
bramki: Paweł Żurek (k), Marek Dywan, Piotr Kobyłec-
ki, Anna Pałka (k) 
Sołectwo Kępie : Oldboys Przyjaciele Dzieciom – 3:0 (1:0)
bramki: Kamil Pietrzyk, Mateusz Jońca 
FC Dachy : KON-KAR – 2:0 (1:0)
bramki: Janusz Hynowski, Marcin Madejski 

Mecz o trzecie miejsce:
LKS Junior Klimontowianka : Złota Pęchów – 0:0 (0:0) 
w karnych 2:4

Wielki finał:
FC Dachy : Sołectwo Kępie – 2:0 (2:0)
bramki: Marcin Madejski, Janusz Hynowski

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce: FC Dachy

2 miejsce: Sołectwo Kępie
3 miejsce: Złota Pęchów

4 miejsce: LKS Junior Klimontowianka Klimontów
Najlepszy Strzelec: Janusz Hynowski.
Najlepszy Bramkarz: Wojciech Sowiński.

Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe puchary które 
wręczył Wójt Gminy Ryszard Bień. Cały turniej sędziowa-
li bezinteresownie panowie Józef Zieleziński, Marcin Bi-
jak, Roman Cena, Marcin Mierzwa, Daniel Brzyszcz – 
za co serdecznie dziękujemy.

Około godziny 18 na muszli koncertowej rozpoczął się 
koncert muzyczny pod tytułem „Gramy, śpiewamy, tań-
czymy, aby podarować dzieciom wakacje”. Wystąpiły ze-
społy: „Suzzi De-lla” z Domu Kultury w Ćmielowie, Gru-
pa „Awangarda” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Koprzywnicy, Fahrenheit & Studio Piosenki z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Klimontowie.

O 1900 nastąpiło losowanie wśród osób które wykupi-
ły wejściówki nagród ufundowanych przez Wicemarszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Zdzisława Wrzałkę. Przez 
cały dzień funkcjonowała loteria fantowa – z 700 przygoto-
wanych losów sprzedano ok. 550. 

Tłumy osób bawiły się do późnych godzin nocnych przy 
muzyce zespołu „DSP” oraz DJ „Tomek & Tomek”. Wszy-
scy artyści wystąpili oczywiście charytatywnie – za co 
dziękujemy.

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przez 
cały dzień kibicowało, słuchało muzyki, oglądało występy 
i bawiło się ok. 5 tys.osób, a wśród nich mnóstwo dzieci.

Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność wielu lu-
dzi, firm i instytucji pozwoliło zebrać ponad 10 tys. złotych 
(kwota nie jest jeszcze ostateczna), z czego 6 tys. złotych 
Komitet organizacyjny Akcji postanowił przekazać pań-
stwu Magdalenie i Konstantemu Prokopowiczom z San-
domierza, którzy w br. zostali dotknięci żywiołem powo-
dzi. Komitetowi rodzinę wskazał Miejski Ośrodek Pomo-

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE 2010

Ofiarodawcy:
• FHU „KON–KAR” Andrzej Goździewski – 200 zł;
• Apteka s. c. M. Adamczak, H. Goździewska – 100 zł;
• Ewa Baran–Mrozowska Specj. Med. Rodzinnej – 100 zł;
• Zakład Usługowo – Handlowy „ METAL” - 200 zł;
• F.H. „ ANNMAR” Andrzej Stępień – fanty za ok. 100 zł;
• Gminna Spółdzielnia „ SCh” - fanty za ok. 900 zł;
• Sklep Przemysłowy Marianna Socha – fanty za ok. 350 zł;
• Apteka Prywatna L. Galant, D. Kuchciak – 200 zł;
• Sklep „ MAX”, Andrzej Widłak – 50 zł;
• FHU „SIÓDEMKA” Jan Zieja – 100 zł;
• Sklep Wielobranżowy „ ARKADIA” Leokadia Przytuła, 

Edward Przytuła – 20 zł; oraz fanty za ok. 100 zł;
• FHU „ 1001 DROBIAZGÓW” Wioletta Uchańska – fan-

ty za ok. 150 zł;
• Sklep Odzieżowo–Przemysłowy Stanisław Bryła – fanty 

za ok. 150 zł;
• KSIĘGARNIA mgr Radosław Piotrowski – fanty za ok. 

100 zł;
• Sklep „Sylwia” Wiesława Bonarek – 20 zł;
• FHU „MATRIX” Paweł Kubik – fanty za ok. 100 zł;
• Sklep Spożywczo–Przemysłowy „ILONA” Zbigniew So-

cha – fanty za ok. 200 zł;
• PHU „INSERT” Michał Dziorek – fanty za ok. 100 zł;
• Urszula Bień – fanty za ok. 100 zł;
• Drużyna piłkarska KON-KAR 240 Zł;
• Firma „ Karczmarczyk” Więźby dachowe Marek Kacz-

marczyk – 300 zł;
• F.H.U. MARJOL Marek i Jolanta Kordykowie – 100 zł;
• Drużyna piłkarska LKS JUNIOR Klimontowianka Kli-

montów – 240 zł;

• Drużyna piłkarska ZłOTA PĘCHÓW – 255 zł;
• Bar „ANNA” Piotr Sabat – fundator posiłków dla obsłu-

gi technicznej meczy
• Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień – 150 zł;
• Drużyna piłkarska FC BAKRUT – 185 zł;
• Drużyna piłkarska OLDBOYS PRZYJACIELE DZIE-

CIOM – 300 zł;
• Drużyna piłkarska SOŁECTWO KĘPIE – 165 zł;
• Firma „DACHY” Paweł i Renata Sośniak – 300 zł;
• Szymon Bień – 100 zł;
• Sklep spożywczo–przemysłowy „Stokrotka” Stanisław 

i Teresa Terleccy – 50 zł;
• Klub Sportowy LKS Klimontowianka – opłata handlowa 

– 1000 zł;
• Rafał Kaim – opłata handlowa – 600 zł;
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Mostowych sp. z o.o. 

– 500 zł;
• Drużyna piłkarska FC DACHY – 285 zł;
• wpływy z Loterii Fantowej – 1875 zł;
• wpływy z wejściówek – 235 zł;
• Andrzej Widuch – 1 400 zł;
• Gminna Spółdzielnia „SCh” - 1 000 zł;
• Kazimierz Kubik - Fermy Drobiu – 500 zł;
• Dariusz Kubik Dom Weselny „Darjo” – 500 zł;
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (drużyna Belfer) – 200 zł;
• Bank Spółdzielczy Solec Zdój oddział Klimontów – fan-

ty do loterii;
• Zdzisław Wrzałka Wicemarszałek Województwa Święto-

krzyskiego – nagrody które zostały rozlosowane dla osób 
z wejściówkami;

• Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – fanty do loterii. 

cy Społecznej w Sandomierzu. Wychowują pięcioro dzieci 
w wieku szkolnym. O sposobie i miejscu przekazania daro-
wizny poinformujemy w najbliższym czasie.

W br. dzieci z terenu Gminy Klimontów również wyja-
dą na wakacje. Na teraz nie wiemy jak liczna będzie to gru-
pa, kiedy odbędzie się wyjazd i ile osób wyjedzie – szu-

kamy odpowiedniego miejsca, powiedzieli organizatorzy 
przedsięwzięcia.

Akcję od 15 lat organizuje GOK w Klimontowie i LKS 
Klimontowianka Klimontów przy współudziale wielu wo-
lontariuszy.

Ci, którzy nie zdążyli wspomóc akcji lub z innych przy-
czyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również i teraz. 
Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty.

Nr rach. bankowego: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002
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KALENDARIUM

O
SP

KLIMONTÓW

• 1 czerwca w Klimontowie na DK-9 miał miejsce wypadek 
drogowy z udziałem dwóch samochodów osobowych.

W wyniku wypadku ranna została jedna osoba, której strażacy 
udzielili pierwszej pomocy, po przyjeździe karetki poszkodowana 
została przekazana ratownikom medycznym. W akcji brały udział: 
OSP Klimontów – GCBARt, pogotowie ratunkowe, policja.

• 4 czerwca strażacy zostali zadysponowani do pożaru domu 
w Klimontowie – po dojeździe stwierdzono, że palą się piwnice 
w budynku mieszkalnym. 

Na ogień podano trzy prądy wody, strażacy w aparatach pow-
ietrznych weszli do płonącego pomieszczenia i sprawdzili czy nik-
ogo w nim nie ma, a następnie przystąpili do gaszenia pożaru od 
wewnątrz. Spaleniu uległy tylko przedmioty znajdujące się w piwnicy 
– na szczęście nikt nie został ranny a pożar nie objął całego miesz-
kania. W akcji brały udział: 2 zastępy OSP Klimontów, policja.

• 5 czerwca w Klimontowie na skrzyżowaniu DK-9 z ul. 
Ossolińską doszło do kolizji drogowej, w wyniku której ucierpiały 
tylko samochody.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
i odłączeniu zasilania w pojazdach. W akcji brały udział: GCBARt 
– OSP Klimontów, SRT – OSP Klimontów, policja, pogotowie ra-
tunkowe.

• 12 czerwca w Konarach miał miejsce pożar samochodu 
dostawczego – po przybyciu zastępu z OSP Klimontów na palący 
się samochód podano prąd wody.

Samochód uległ niestety całkowitemu spaleniu. W akcji brały 
udział: GCBA – OSP Klimontów, policja.

Nawet do 80% zdezelowanych samochodów, nadają-
cych się do demontażu, przechwytuje szara strefa. Kierow-
cy chcący pozbyć się starych lub powypadkowych aut idą 
„na łatwiznę” i sprzedają je, nie zadając pytań co później się 
z nimi stanie. Często nie są świadomi tego, że biorą udział 
w przestępczym procederze!

Działający w szarej strefie, demontują auta w ukrytych 
garażach i po lasach, mając za nic przepisy dotyczące eko-
logicznego recyklingu samochodów. – W gazetach jest mnó-
stwo ogłoszeń „kupię auto w każdym stanie - dobre ceny” – 
mówi Bartłomiej Hajduk, właściciel stacji demontażu po-
jazdów MB Recycling w Piekoszowie. – Tak właśnie ogłasza 
się „szara strefa”. Ludzie sprzedają, dostają umowę i zado-
woleni idą z nią do urzędu wyrejestrować auto – dodaje.

Dlaczego ludzie korzystają z usług takich nieuczciwych 
kupców? W legalnej stacji demontażu dostaniemy za nasz 
samochód od 200 do 500 zł. W szarej strefie ta cena rośnie 
nawet o 200 zł. Więc dla wielu ludzi wybór jest oczywisty. 
– Stawka za samochód w legalnej stacji jest uzależniona od 
kosztów, których nie ponosi „szara strefa” – mówi Bartło-
miej Hajduk. – W naszą stację zainwestowałem około 1 mln 
zł. Płacę podatki, opłaty środowiskowe, koszty złomowania 
i działania maszyn do recyklingu, ponieważ przy kontroli 
musimy wykazać, że 80 proc. odpadów zostało odzyskane, 
a pozostałe części usunięte w prawidłowy sposób – dodaje.

Działający w szarej strefie nie ponoszą takich kosztów. 
Pozyskują auto, wyciągają z niego to, co jeszcze da się użyć, 

LEGALNA KASACJA POJAZDÓW, 
A FUNKCJONOWANIE SZAREJ STREFY

karoserie oddają na złom, a resztę wyrzucają na śmietnik, 
czy do lasu. Co gorsza, pozyskane w ten sposób, mocno wy-
eksploatowane części, są często sprzedawane na giełdach 
albo wykorzystywane do napraw. – Stację demontażu, któ-
ra działa legalnie, obowiązują surowe przepisy co do ob-
rotu częściami pozyskanymi w trakcie demontażu – mówi 
Bartłomiej Hajduk. – Szczególnie chodzi o ich wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy.

Pójście na łatwiznę przy pozbywaniu się samochodu, 
może jednak obrócić się przeciwko nam. Skupujący auta 
często w umowie zakupu podają fałszywe dane. Z kolei po-
zbywający się auta nie sprawdzają, z kim dokonują transak-
cji lub w ogóle nie zawierają umowy. – Zapominają jednak 
o tym, że aby wyrejestrować samochód trzeba mieć doku-
ment o przeprowadzonym demontażu lub ten stwierdzają-
cy zbycie auta. Bez niego ciągle uważa się, że kierowca po-
siada samochód. Biorą się z tego liczne problemy, np. to, że 
wciąż wymagane jest ubezpieczenie OC – podkreśla Bar-
tłomiej Hajduk.

Firma MB Recycling przeprowadza liczne działania 
edukacyjne, mające na celu uświadomienie jakie obowiąz-
ki ciążą na właścicielach odpadów, a szczególnie zużytych 
pojazdów.

Działa także specjalna infolinia 606 100 100, gdzie 
można uzyskać porady i konsultacje z zakresu kasacji i pra-
widłowej gospodarki wyeksploatowanymi pojazdami.

M. SZ.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rozdział 3 – Obowiązki właścicieli pojazdów

Art. 18. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzące-
go stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Art. 19. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do 
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest 
obowiązany okazać:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane za-

warte w dowodzie rejestracyjnym;
3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestra-

cyjnym.
Art. 20. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania za-
świadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyreje-
strowanie pojazdu.

Rozdział 8 – Przepisy karne
Art. 48. Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzą-
cego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.
Art. 50. Kto poza stacją demontażu dokonuje:

1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do po-

nownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

- podlega karze grzywny.

CIĄG DALSZY NA STR. 5
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„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na po-
wierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego 
oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma. Wła-
dzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować, 
wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, 
przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać 
gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonywać 
dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie 
Boże dopomóż .”

Rok 1918 to odzyskanie przez Państwo Polskie upra-
gnionej niepodległości po 123 lat niewoli. Państwo musiało 
się zmierzyć z organizacją administracji, przemysłu, służ-
by ochrony porządku publicznego oraz ochrony granic pań-
stwowych. 

Sejm Ustawą z dnia 24 lipca 1919 roku powołał do ży-
cia Policję Państwową. Organizacja Policji Państwowej zo-
stała dostosowana do podziału terytorialnego kraju. Ko-
mendant główny policji podporządkowany był ministro-
wi spraw wewnętrznych. Już 20 sierpnia 1919 roku Ko-
mendant Główny Policji Państwowej powołał sześć ko-
mend okręgowych (od 1925 roku komendy wojewódz-
kie); województwa warszawskiego, łódzkiego, kieleckie-
go, lubelskiego, białostockiego oraz miasta Warszawy.  
Zasadniczymi jednostkami organizacyjnymi były: Komen-
da Główna, komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie,  
komisariaty i posterunki.

Stopnie PP i ich wojskowe odpowiedniki:
- posterunkowy – szeregowy/st. szeregowy
- st. posterunkowy – kapral/plutonowy
- przodownik – sierżant
- st. przodownik – st. sierżant
- aspirant – podporucznik
- podkomisarz – porucznik
- komisarz – kapitan
- nadkomisarz – major
- podinspektor – podpułkownik
- inspektor – pułkownik
- nadinspektor – generał brygady
- generalny inspektor – generał dywizji.

Policjanci budowali bezpieczeństwo odrodzonej Polski, 
walczyli z nadużyciami, szpiegami, także komunistycznymi, 
którzy od rewolucji październikowej przenikali granice Pol-
ski. Miłość do ojczyzny po latach niewoli poprowadziła po-
licjantów na wojnę z bolszewikami w 1920 roku oraz w sze-
regi powstańców śląskich i wielkopolskich. Podczas nabo-
rów w szeregi policji preferowano uczestników walk o nie-

podległość. Kandydaci na policjantów musieli wykazać się 
co najmniej świadectwem ukończenia szkoły średniej, wią-
zało się to ze znajomością języka polskiego w piśmie i w sło-
wie oraz umiejętność liczenia. Komendant główny, jego za-
stępcy i komendanci wojewódzcy musieli okazać się dyplo-
mem wyższej uczelni. Poza tym wszyscy musieli mieć oby-
watelstwo polskie, wiek od 23 do 45 lat, zdrową i silną budo-
wę ciała i odpowiedni wzrost, oraz nieskazitelną przeszłość. 
Nominację poprzedzała półroczna służba próbna.

W 1937 roku utworzono policję drogową, do której za-
dań należało utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na dro-
gach publicznych. Policja drogowa objęła swoim nadzorem 
drogi publiczne w województwach; warszawskim, łódzkim, 
kieleckim i krakowskim. W policji drogowej służyli funk-
cjonariusze, którzy posiadali prawo jazdy, zostali przeszko-
leni na specjalnym kursie absolwenci wojskowego kursu 
mechaników samochodowych.

W 1925 roku powstała policja wodna (rzeczna), która 
pełniła służbę na specjalnych posterunkach. 

Również wiosną 1925 r. na ulicach Łodzi i Warszawy 
pojawiły się pierwsze kobiety policjantki. Było to wypeł-
nienie przez rząd polski uchwał Ligi Narodów oraz VI Mię-
dzynarodowego Kongresu ds. zwalczania handlu kobieta-
mi i dziećmi z września 1924 r. Pierwszeństwo we wstąpie-
niu do policji miały kobiety, które wcześniej, w czasie woj-
ny pełniły służbę mundurową i przeszły przeszkolenie woj-
skowe, z elementami wywiadu.

Policja Państwowa była stałym i aktywnym członkiem 
Interpolu (Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej 
z siedzibą w Wiedniu), poprzez który utrzymywała liczne 
kontakty z policjami państw europejskich. Przez 21 lat ist-
nienia zdobyła sobie reputację organizacji stojącej na wyso-
kim poziomie fachowym i sprawnie kierowanej.

Warto nadmienić, że reformy policji przeprowadzone 
w Portugalii i Japonii opierały się w dużej mierze na pol-
skich wzorcach.

Agresja Armii Czerwonej 17 września 1939 roku na 
wschodnie tereny Polski była zaskoczeniem dla wszyst-
kich. Rozkaz Naczelnego Wodza, zakazujący walki z od-
działami radzieckimi, oznaczał przyjecie postawy kapi-
tulacyjnej, z czym jednak nie pogodziło się WP, Policja 
i KOP.

ŚWIĘTO  POLICJI
Sowieci internowali na kresach wschodnich oficerów 

WP, funkcjonariuszy P.P. i Służby Więziennej, sędziów, du-
chownych.

Obóz dla policjantów zlokalizowano w pobliżu Ostasz-
kowa, na wyspie jeziora Selinger, w pomieszczeniach pra-
wosławnego klasztoru. W obozie przebywało 6 364 funk-
cjonariuszy i pracowników policji.

Los policjantów z Ostaszkowa został przesądzony 5 
marca 1940 r. na posiedzeniu Biura politycznego KC NKP. 
Podjęto wówczas decyzję akceptującą wniosek Komisarza 
Ludowego Ławrientija Berii o rozpatrzeniu w trybie spe-
cjalnym, z zastosowaniem kary śmierci przez rozstrzelanie, 
spraw polskich jeńców. Wniosek swój Beria uzasadnił tym, 
iż; „wszyscy oni są zatwardziałymi, nie rokującymi popra-
wy, wrogami władzy radzieckiej”.

Akcję likwidacyjną obozu w Ostaszkowie rozpoczęto 4 
kwietnia 1940 roku. Skazani policjanci przewożeni byli do 
Kalinina obecnie Twer do budynku NKWD. W celi śmier-
ci ofiary były mordowane strzałem w tył głowy, po czym 
o świcie zwłoki przewożono samochodami tzw. „czorny-
mi woronami” do miejscowości Miednoje. Tam, na terenie 
rekreacyjnym NKWD zwłoki grzebano w przygotowanych 
dołach.

Akcję mordowania ponad 6 000 jeńców zakończono 13 
maja 1940 roku.

Policjanci nie umierali w boju, ale byli skrytobójczo 
mordowani i mogli mieć tylko nadzieję, że ich śmierć nie 
będzie daremna. Ginęli, bo jak powiedział podczas przesłu-
chania szef kalinińskiego NKWD Tokariew: „Był policjan-
tem, to wystarczy by go rozstrzelać”.

Do dnia dzisiejszego nie można znaleźć wszystkich 
miejsc, w których byli mordowani i pochowani. 
„Gdzie są nasi stróże prawa, porządku i mienia? 

Coraz gęstszy ich okrywa całun zapomnienia.
Miejsce kaźni ich nieznane, ci tylko szczęśliwi, 

których mękę las katyński w porę mógł ożywić. 
Poszli polscy policjanci na śmierć szeregami, 

zatopiono ich w niesławie, rozstrzelano pamięć”.
GRAŻYNA SZKONTER

PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA

„RODZINA POLICYJNA 1939”
ODDZIAŁ W KIELCACH

SEZON WAKACYJNY ROZPOCZĘTY
W niedzielę 27 czerwca na Kąpielisku w Szymanowicach uroczyście rozpoczęliśmy se-

zon wakacyjny w Gminie Klimontów. Otwarcia dokonał Zastępca Wójta Gminy Klimon-
tów Adam Przybylski. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Studia Piosenki działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Po występach Adam Przybylski wręczył cer-

tyfikaty dzieciom i młodzieży za udział w zajęciach GOK w roku szkolnym 2009/2010. 
Również uczniowie uczęszczający do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina 
działającej przy OOK w Opatowie – filia w Klimontowie dostali świadectwa. 

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych – były konkursy, mini wesołe miasteczko oraz 
dyskoteka. Impreza zakończyła się zabawą dla wszystkich z zespołem DSP.
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• 12 czerwca w godzinach wieczornych przez gminę Kli-
montów przetoczyła się potężna nawałnica z intensywnym 
deszczem, bardzo silnym wiatrem i gradem, która łamała drze-
wa i niszczyła budynki.

Strażacy usuwali mnóstwo drzew tarasujących drogi, zabez-
pieczali także uszkodzone dachy lub inne elementy budynków. 
Na drugi dzień strażacy także w dalszym ciągu usuwali skutki tej 
nawałnicy. W akcji brali udział: strażacy z terenu gminy Klimontów, 
powiatu: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego.

• 23 czerwca doszło do wypadku drogowego w Klimontowie 
na DK-9 obok CPN-u – samochód ciężarowy najechał na tył sa-
mochodu osobowego.

Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku a ratownicy 
z pogotowia przebadali podróżujących samochodem osobow-
ym, którzy odmówili przewiezienia na badania do szpitala. W ak-
cji brały udział: GCBARt – OSP Klimontów, SRT – PSP Sandom-
ierz, policja, pogotowie ratunkowe.

SPROSTOWANIE

W artykule „Piękno  Klimontowa i okolic” 

zamieszczonym w nr 95 „Głosu Klimontowa” 

błędnie poinformowaliśmy, iż właścicielem Dworku 

w Pęchowie był Władysław Karski – tymczasem tak 

naprawdę właścicielem  był Antoni Kilarski.
Autor artykułu przeprasza wszystkich za zaistniałą 

pomyłkę.

Kiedy kończy się rok szkolny, a pierwsze wakacyjne 
promienie słońca oznajmiają nam 2-miesięczny okres bez 
książek, zeszytów i sprawdzianów, serce wyrywa się ku wę-
drówkom, bo „wabi nas ognia blask na polanie, gdzie (…) 
tańczą iskry z gwiazdami”.

28 czerwca wyruszyliśmy 30-osobową grupą młodzie-
ży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Publiczne-
go Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 
pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej na raj-
dowy szlak po ziemi klimontowskiej i okolicach.

Pierwszego dnia rajdu pokonaliśmy trasę z Klimon-
towa przez Ossolin (gdzie zwiedziliśmy zabytkową pe-
rełkę – kapliczkę Betlejek) do Kleczanowa. Tam rozbili-
śmy obóz. Zmęczenie szybko minęło przy rozkładaniu na-
miotów (trzeba przyznać, że to niezła frajda), a zwieńcze-
niem wieczoru było wspólne grillowanie przy wesołych 
dźwiękach gitary a później dyskoteka w remizie strażac-
kiej, z której mogliśmy korzystać dzięki uprzejmości pana 
Jacka Kominka.

Drugi dzień rajdu zapisał się w pamięci wszystkich jako 
wyjątkowo upalny. Opuściliśmy Kleczanów, by mijając 
Międzygórz oraz Malice, w pocie czoła dotrzeć do Opa-
towa. Tam ukoił nas ożywczy chłód murów kolegiaty pod 
wezwaniem św. Marcina. Następnie już przez szyby jadą-
cego autobusu obserwowaliśmy oddalające się coraz bar-
dziej miasto, by z Rakowa ruszyć raźnym marszem w stronę 
Chańczy. Wnet zapomnieliśmy o palącym słońcu, niezno-
śnych odciskach i strudzonych plecach, gdy wśród pisków 
i pełnych uciechy wrzasków wskakiwaliśmy (niektórzy byli 
wrzucani) w ciepłe wody zalewu. Później… śpiewy na pla-
ży w blasku księżyca do późnych godzin nocnych. Szkoda 
czasu na sen, gdy nie czuje się zmęczenia. Nad Chańczą po-
zostaliśmy do godzin południowych dnia następnego. Z ża-
lem opuszczaliśmy to piękne miejsce. 

We środę odwiedziliśmy Kurozwęki, a następnie mi-
nąwszy Staszów stanęliśmy pod wałami monumentalnego 
zamku w Ujeździe. Tam rozbijaliśmy namioty już po raz 

ostatni, bowiem rajd powoli zmierzał ku finałowi. Na dzie-
dzińcu zamku spędziliśmy wesołe chwile przy ognisku, 
piekąc kiełbaski i śpiewając w niebogłosy, czym wystawia-
liśmy na ciężką próbę… cierpliwość naszych gitarzystów, 
dlatego składamy im serdeczne podziękowanie za to, że nie 
dali tego po sobie poznać. 

Rankiem pożegnaliśmy mury zamku Ossolińskich 
i udaliśmy się w drogę powrotną ku Klimontowowi. W Ko-
narach czekała na nas niespodzianka. Zostaliśmy wspaniale 
ugoszczeni pysznym obiadem u pani Teresy Kryci.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, więc musiał też 
nastąpić kres naszych wędrówek po urokliwych (a jakże 
niedocenianych) okolicach klimontowskiej ziemi. Czwart-
kowym wieczorem przy pożegnalnym grillu zakończyliśmy 
naszą przygodę i przyszedł czas rozstania. Musieliśmy po-
żegnać się z młodszymi koleżankami z gimnazjum, z któ-
rymi bardzo się zżyliśmy i bawiliśmy świetnie nie czując 
różnicy wieku. 

Bilans rajdu to: 120 km trasy przebytej w ciągu 4 dni, 
dużo odcisków,  mnóstwo śmiechu i radości, a przede 
wszystkim to co bezcenne: świetne wspomnienia. 

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować tym, 
bez których zaangażowania rajd nie doszedłby do skutku, 
a więc sponsorom: oddziałowi PTTK w Sandomierzu oraz 
Urzędowi Gminy Klimontów; p. Markowi Łygasowi – na-
szemu przewodnikowi i nawigatorowi, komandorom rajdu: 
p. Marzenie Kaczor i p. Arturowi Waszczykowi, opieku-
nom: p. Marzannie Kwiecień i p. Łukaszowi Rojkowi za 
świetny kontakt z rozbrykaną młodzieżą, a także p. Józefo-
wi Komisarkowi za transport całego rajdowego ekwipun-
ku i bagaży.

Choć opisane tutaj wędrówki już za nami, wracamy 
wspomnieniami do tych wesołych chwil i można powie-
dzieć, parafrazując słowa piosenki:

„Każdy z nas o tym wie, znowu spotkamy się, A połączy 
nas rajdowy trakt…”

KAROLINA MAJ

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

RAJDOWY TRAKT

12 maja 2010 roku w Goźlicach odbyły się drużynowe 
zawody w czwórboju lekkoatletycznym dzieci ze Szkół Pod-
stawowych. Udział w zawodach wzięło 10 drużyn, a każ-
da składała się z 2 dziewczynek i 2 chłopców, którzy bra-
li udział w następujących konkurencjach: skok w dal, rzut 
piłeczką palantową, rzut piłką lekarską i bieg na 600 m dla 
dziewcząt i 1000 m dla chłopców. Uzyskane wyniki przez 
zawodników przeliczane były na punkty według lekkoatle-
tycznych tabel punktowych.

Klasyfikacja końcowa:
1. Konary – 630 punktów
2. Złota – 585 punktów
3. Klimontów I – 571 punktów
4. Goźlice I – 569 punktów
5. Nawodzice – 559 punktów
6. Ossolin – 421 punktów

DRU¯YNOWY CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY 
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH W GO�LICACH

7. Klimontów II – 352 punktów
8. Goźlice IV – 121 punktów
9. Goźlice III – 107 punktów
10. Goźlice II – 79 punktów
Również tego samego dnia odbył się indywidualny trój-

bój lekkoatletyczny nauczycieli i amatorów. Wystartowało 
6 zawodników, którzy startowali w biegu na 1000 m, skoku 
w dal i w pchnięciu kulą, gdzie wyniki również przeliczo-
ne były na punkty według lekkoatletycznych tabel punkto-
wych. Zawodnicy zajęli odpowiednio miejsca:

1. Krzysztof Dywan – 195 punktów
2. Radek Jachowski – 173 punktów
3. Krzysztof Gierada – 172 punktów
4. Paweł Saniawa – 169 punktów
5. Marek Margiel – 141 punktów
6. Emil Pietrzyk – 132 punktów
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Neobarokowy pałac wzniesiony w stylu włoskim przez 
Henryka Marconiego w Górkach otacza wiekowy park, 
w którym wiosna przybrała zielonymi liśćmi urocze stare 
drzewa. Nieopodal wyniosłej wieży pałacowej szumi cu-
downa ogromna lipa, która zdaje się przypominać wzrusza-
jące treny mistrza Kochanowskiego.

Na tle pałacu rosną strzeliste kanadyjskie sosny, które są 
niezwykle pięknymi lecz rzadkimi drzewami niczym prze-
śliczna architektura Marconiego i Senesa.

Dla zakochanych przy akompaniamencie ciepłego wio-
sennego wiatru szumi sędziwy japoński klon o drobnych 
szmaragdowych listkach, spowity srebrną mgłą bezsennej 
nocy. Słodki śpiew ptaków powitał o świecie romantycz-
nych wędkarzy nad błękitnymi oczami pałacowych stawów, 
pokrytych zielonym welonem rzęsy, i wodnymi białymi li-
liami oraz grądzielem o szerokich szmaragdowych liściach, 
którego żółte kwiaty podobne są do kwitnących tulipanów.

Ze wzruszeniem wspominam czasy swej młodości, uko-
chane wytęsknione wakacje, które w prezencie darowały 
mi wspaniałe niepowtarzalne przygody. Wagary spędzałem 
nad wodą, pływając po stawie w Górkach drewnianą tratwą 
w towarzystwie serdecznych kolegów śp. Kazika Furtaka 
i Staszka Dobrowolskiego.

Piękno Klimontowa i okolic to nie tylko malownicza pa-
norama miasta, wzgórza, lasy, zalew, kościoły, pałac, dwor-
ki i synagoga, ale także nieistniejące już dziś młyny, które 
wymieniam: młyn państwa Dziurzyńskich przy ul. Sando-
mierskiej, młyn państwa Pacholczaków przy ul. Osieckiej, 
państwowy młyn przy ul. Opatowskiej, w budynku którego 
po wojnie mieściła się mleczarnia oraz wodny młyn przy 
ul. Krakowskiej, własność państwa Karskich. W budynku 
tego młyna po wojnie mieściła się maszynownia Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej w Klimontowie. 

Inny młyn wodny (z czerwonej cegły) stojący nieopo-
dal pałacu w Górkach był też własnością państwa Karskich. 

Młyn w Pęchowie należał do właścicieli dworku w Pęcho-
wie - państwa Radziszewskich , następnie do państwa Ki-
larskich. Ładny młyn z czerwonej cegły na tle lasu Szyma-
nowskiego przy zalewie, zwraca łaskawą uwagę wędkarzy. 

Kierownikiem wodnego młyna w Szymanowicach Dol-
nych była pani Helena Adamczak z domu Majewska (córka 
młynarza) wspaniała poetka ludowa, której piękne wiersze 
były publikowane na łamach „Głosu Klimontowa”.

Uroczy drewniany młyn na Woli Konarskiej, własność 
państwa Chodkowskich, posiadał piękny ogromny upust, 
szumiący tak głośno, ze nie było słychać wypowiadanych 
słów , ponieważ kaskady wody spienionych fal spadały 
z hukiem z wysokości kilku metrów, tworząc szeroki zalew 
na Koprzywiance, otoczony wędkarzami.

Niewątpliwie do wytrawnych wędkarzy należeli: śp. 
Wincenty Drożdzal – mistrz w stolarstwie i wspaniały mu-
zyk ludowy, grający pięknie na skrzypcach, które wykonał 
z drewna lipowego. 

Niezwykle zamiłowanym wędkarzem był śp. Tadeusz 
Pazderski – długoletni działacz Ludowego Klubu Sportowe-
go „Klimontowianka” w Klimontowie. Mającym szczęście 
w łowieniu ryb miał ś p. Jan Ziomkowski – szef kapeli lu-
dowej „Ziomkowscy”, grający na tradycyjnej perkusji, którą 
dziś można tylko zobaczyć w muzeum etnograficznym.

Oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich 
amatorów wędkarstwa, miłośników przyrody oraz sympa-
tyków zbierania grzybów. Niewątpliwie jednym z nich jest 
kol. Andrzej Kędzierski, wielki sympatyk wędkarstwa i na-
miętny zbieracz królewskich borowików.

Jestem przekonany, że wspaniały znawca sztuki kuli-
narnej, podróżnik i dziennikarz – Robert Makłowicz, przy-
rządziłby z tych grzybów wyśmienity sos, a do przepicia za-
proponował lampkę francuskiego białego wina „Chenet”.

Naturalne bogactwo leśnego runa można napotkać 
w okolicznych lasach Klimontowa m.in. na Wistkach, Gra-

Rosamond 
Pani Marii Fuks-Lawerens

z wyrazami sympatii

DWOREK W PĘCHOWIE

Mgła otula dwór szlachecki,
Stary ganek na kolumnach.
W pokrzywach pancerz niemiecki,
Na ganku Hrabina dumna.

Północ biała dama znika,
Herb Lubicz nigdzie nie wisi?
Szum drzew me serce przenika
I twarz uroczej Marysi.

Miecz, po bokach dwa księżyce,
Na tarczy w polu czerwonym.
Dante kochał Beatrycze,
„Wiosnę w raju utraconym”.

Cztery korynckie kolumny,
Nad nimi portal gotycki.
Radziszewski szlachcic dumny,
Niczym sam Hrabia Łempicki.

W błękitnym deszczu wiosna drży,
Ożywia nas podmuchem wiatru.
Maria w salonie maluje sny  -
Nie wiem z kim pójdzie do teatru?

bowcu, Rogaczu i Lesie Szymanowskim. Piękno tych lasów 
to poezja ukryta w drzewach, krzewach i kwiatach oraz le-
śnych stawach, wodospadach i potokach.

Na tle starej długiej alei kasztanowej, na wyniosłych 
lessowych wzgórzach porośniętych liściastymi drzewami, 
wznoszą się Wistki. Między pięknymi wzgórzami rozciąga-
ją się zielone dywany kwiecistych łąk, które przecina wart-
ki strumyk wypływający z Gór Pęchowskich. Na Wistkach 
zachowały się wojskowe okopy z I i II woj. św. żołnierzy au-
striackich i polskich. 

Mgłą spowite leśne wodospady,
Potokami na skały spadają.
Węże, żmije, jadowite gady,
Dziś w okopach gniazda zakładają.

Nad mogiłą duch żołnierza stał,
W austryjackim zielonym mundurze.
Krzyż Żelazny na swej piersi miał,  
Dostał w serce, grób spowiły róże.

I Brygada legionów pod dowództwem Józefa Piłsud-
skiego, weszła w skład I Armii Austriackiej gen. Dankla. 
W ziemiańskim drewnianym dworku w Konarach u pań-
stwa Reklewskich znajdował się sztab Komendanta Józefa 
Piłsudskiego a później u państwa Wyrzykowskich w Do-
moradzicach. Najcięższe walki Legionistów toczyły się 
w dniach: 19–21 maja 1915 r. w rejonie Kozinka – Beradza 
nad Koprzywianką. Po ciężkich walkach udało się Strzel-
com I Brygady zatrzymać wojska rosyjskie. W bojach trwa-
jących od 16 do 24 maja 1915 r. straty legionistów wynio-
sły w zabitych i rannych: 39 oficerów i 655 żołnierzy w tym 
100 zabitych.

W Górach Pęchowskich znajduje się Wojskowy Cmen-
tarz Legionistów – Strzelców I Brygady, którzy dotrzymali 
wierności przysiędze Legionowej i swojemu Komendanto-
wi Józefowi Piłsudskiemu, przelewając krew za Polskę.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

PIĘKNO KLIMONTOWA I OKOLIC – cz. II
Pokolegiacki kościól pw. św. Jozefa w Klimontowie – graf. Tomasza Staszewskiego
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Tradycją stało się już, że w pierwsze letnie dni w ossoliń-
skiej szkole odbywa się Piknik Rodzinny. W tym roku już 
po raz czwarty impreza ta odbyła się 13 czerwca pod ha-

słem „Rodzina jest dla człowieka korzeniem, przyjaciel łodygą, a mi-
łość kwiatem”. Towarzyszyła jej piękna pogoda, dobry humor i dobo-
rowe towarzystwo. Uroczystość ta przede wszystkim kierowana była 
do rodziców w związku ze świętami – Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
Dzień Ojca. Dzieci przygotowały część artystyczną oraz własnoręcz-
nie wykonały upominki. Występom towarzyszyła ogromna trema, bo 
publiczność też była najmilsza sercu oraz życzliwi naszej szkole goście 
i sponsorzy. Przedstawienie rozpoczęli najmłodsi słowami

„Zebrał Jaś kwiatów garść na zielonej łące,
stokrotki i bratki trzyma w każdej rączce.
Mamusiu ,mamusiu dla Ciebie te kwiatki
Daję Ci to co mam -stokrotki i bratki”.
Dzieci śpiewały, tańczyły, przedstawiały scenki teatralne  prezen-

tując w ten sposób swoje umiejętności zdobyte w ciągu roku szkol-
nego. Oprawę muzyczną przygotował pan Tomasz Ferens. Następnie 
gościnnie zaprezentował się zespół  cheerleaderek z Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Wystąpił również zespół Fah-
renheit oraz artystki ze Studia Piosenki z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Klimontowie.

Dzięki cyklicznej współpracy z ochotniczymi jednostkami straży, 
udało się zorganizować  pokaz  gaszenia płonącego budynku oraz ra-
towania ofiar i udzielania pierwszej pomocy. Komentatorem przebiegu 
akcji był doświadczony strażak pan Bogusław Pawlik.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, dzięki hoj-
ności sponsorów oraz wrażliwych serc naszych uczniów. Udało się 
sprzedać 130 fantów z których dochód przeznaczono na rzecz szkoły.

Gościnnie swoje myśliwskie trofea prezentowało Koło Łowieckie  
„Knieja” z  Kielc.

Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się wóz ratownic-
twa drogowego udostępniony przez właściciela pana Jana Maziarza.

Rodzice i dzieci w myśl hasła „Jak to miło i wesoło, gdy rodzi-
na jest w około” bardzo dobrze bawili się podczas rodzinnych zma-
gań i rozgrywek sportowych, które przygotował i przeprowadził  pan 
Krzysztof Dywan. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, medal, dy-
plom oraz  coś na słodko.

Dla wytchnienia i relaksu uczestnicy pikniku wieczorem mogli po-
bawić się przy dźwiękach doborowej muzyki. 

Kierownik Szkoły Podstawowej w Ossolinie pani Joanna Brzyszcz 
pragnie serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do organizacji IV Pikniku z okazji „Dnia Rodziny”: wszystkim 
Rodzicom wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Jolantą Niziołek, 
nauczycielom, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Ossolina 
i Wilkowic, Goźlic, Zakrzowa oraz Krobielic. Za dar serca i pomocną 
dłoń dziękuję szczególnie:
– państwu Marii i Dariuszowi Łętowskim;
– panu Stanisławowi Nenutil;
– państwu Dorocie i Andrzejowi Goździewskim;
– państwu Beacie i Jarosławowi Pyzom;
– pani prezes  Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Klimontowie;
– Kołu Łowieckiemu „KNIEJA” z Kielc;
– panu Janowi Maziarzowi;
– pani Danucie Nowosielskiej;
– Kołu Gospodyń Wiejskich z Ossolina.

Wyrażam podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do tego, aby ta środowiskowa uroczystość mogła się 
odbyć.

OPRAC.: DOROTA KITA

OSSOLIŃSKIE KLIMATY 

IV PIKNIK RODZINNY

W ostatnim czasie w aptekach i sklepach 
zielarskich na terenie powiatu ostrowieckie-
go i sandomierskiego można spotkać ko-
smetyki i suplementy diety, które w swo-
im składzie zawierają naturalne składniki 
i wyciągi roślinne. Wyłącznym dystrybuto-
rem na Polskę jest firma „Aram” Grigora 
Szaginiana – znanego ostrowieckiego leka-
rza psychiatry. 

GK: – Spotykamy się dzisiaj z Panem 
Doktorem, aby porozmawiać o tych wy-
jątkowych preparatach...

dr GS: – Już od dawna interesowałem 
się wykorzystywaniem w medycynie ziół 
i roślin, wiąże się to z tradycjami rodzin-
nymi. Chciałbym wprowadzić na polski ry-
nek kosmetyki i suplementy diety dotąd nie-
doceniane, które w swoim składzie zawie-
rają cenne składniki, są ekologiczne, czy-
ste, bez  barwników oraz substancji sztucz-

nych. Uważam, że nie tylko zachodnie firmy 
mają dobre kosmetyki, to co drogie, nieko-
niecznie jest najlepsze. Producenci kosme-
tyków na wschodzie mają większe doświad-
czenie w produkcji preparatów z wyciągów 
roślinnych. Na Dalekim Wschodzie już od 
niepamiętnych czasów ludzie wykorzystują 
dobrodziejstwo ziół i roślin. Kosmetyki i su-
plementy diety firmy „ARAM”  cechują się 
dobrą ceną i wysoką jakością.

GK: – Doktorze, o jakich preparatach 
dziś nam Pan opowie?

dr GS: – Przedstawię państwu dwa pro-
dukty z serii „911” na bóle mięśni i stawów. 
Główną zaletą tych środków jest wysoka 
skuteczność i łatwość stosowania. Balsam 
kosmetyczny z żywokostu i balsam z pię-
ciornika przyspieszają i pobudzają proce-
sy regeneracji w organizmie – łagodzą ból, 
likwidują obrzęki i stany zapalne.

BALSAM KOSMETYCZNY Z ŻYWOKOSTU

Wyciąg z żywokostu działa łagodzą-
co przy zapaleniach stawów i mięsni, sto-
sowany jako środek pomocniczy przy zła-
maniach, gdyż przyspiesza wypełnianie się 
ubytków kostnych( stąd wzięła się nazwa 
rośliny). 

Zawarta w kremie chondroityna stano-
wi podstawowy składnik płynu wewnątrz-
stawowego, bierze udział w odbudowie 
składu tkanki chrzęstnej powierzchni sta-
wów. Kompleks olejków eterycznych dzia-
ła rozgrzewająco, uspakajająco i przeciw-
bólowo. W mojej rodzinie babcia stosowa-
ła żywokost przy leczeniu złamań, reduko-
wała okładami opuchnięcia i zapalenia wo-
kół złamanej kości.

GK: –Panie Grzegorzu słyszałem, że 
pięciornik rośnie w naszych ogródkach, 
czy to prawda?

dr GS: – Ależ oczywiście, pięciornik jest 
często spotykany w naszych ogrodach, na 
trawnikach przed domem, w parku. Nawet 
nie wszyscy  wiedzą, że ta roślina ma tak 
szerokie spektrum stosowania.

BALSAM KOSMETYCZNY Z PIĘCIORNIKA

Wyprodukowany na podstawie pięcior-
nika (siedmiopalecznika błotnego) – rośli-
ny mającej silne działanie przeciwzapalne 
i przeciwbólowe. Zawiera ekstrakty z po-
krzywy, arniki, olejki eteryczne z jałowca, 
eukaliptusa, chondroitynę i glukozaminę. 

Wspomaga regenerację tkanki stawo-
wej – polepsza ruchomość stawów, likwidu-
je obrzęki i zapalenia. Jest pomocny w dole-
gliwościach reumatycznych, w nerwobólach 
oraz zapaleniach mięśni i stawów. 

Może być stosowany do masażu stawów, 
przy urazach sportowych i w drobnych kon-
tuzjach.

Z całą ofertą firmy „ARAM” będą się 
mogli państwo zapoznać na Jarmarku św. 
Jacka. 

Zapraszamy serdecznie!

DOKTOR GRZEGORZ RADZI
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W przepiękny słoneczny dzień 17 czerwca odby-
ła się w Klimontowie czwarta edycja „Biegu 
o Liść Kasztanowca”. Uczestniczyło w niej 

ponad czterystu uczniów ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz przedszkolaków naszego regionu. Ideą prze-
wodnią tej wspaniałej imprezy sportowej jest pokazanie 
młodzieży jak ważną sprawą jest troska o ochronę środo-
wiska naturalnego, popularyzacja biegów sportowych oraz 
co najważniejsze zdrowego stylu życia. Dodatkową atrak-
cją jest to, że bieg odbywa się na przepięknej XIX wiecznej 
alei kasztanowców w Klimontowie – jednej z najdłuższych 
alei w Europie.

Patronat honorowy nad tegorocznym biegiem objęli:
• Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski;
• Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Pacelt;
• Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka–Koruba;
• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Ja-
rubas;
• Starosta Sandomierski Stanisław Masternak;
• Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień.

Podobnie jak w latach ubiegłych nie zabrakło sponso-
rów, którzy ufundowali nagrody, upominki i medale dla 
zwycięzców i wszystkich uczestników biegu: Zarząd firmy 
Ochrona Osób i Mienia „Karabela” z Tarnobrzega – repre-
zentowany przez Józefa Bednarczyka – ufundował głów-
na nagrodę, którą był siedmiodniowy pobyt ucznia z opie-
kunem w pięknej miejscowości górskiej Rabka. Europoseł 
dr Czesław Siekierski ufundował piękne albumy fotogra-
ficzne o Polsce.

Spośród innych sponsorów należy wymienić także:
- Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,
- Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Klimontów;
- Firmę „Elwid” Elżbiety i Andrzeja Widuchów;
- Hurtownię „Euro-Cash” z Tarnobrzega;
- Cukiernię Leszka Skibińskiego z Klimontowa;
- Sklep „Viktor” Moniki i Mieczysława Cichoniów z Kli-

montowa;
- Firmę „Kaczmarczyk” Więźby Dachowe Marka Kacz-

marczyka z Klimontowa;
- Sklep „Siódemka” Marka Bargiela z Klimontowa.

Na starcie stanęło dokładnie 426 zawodników i za-
wodniczek reprezentujących szkoły z Klimontowa, Konar, 
Goźlic, Nawodzic, Osolina, Lipnika, Koprzywnicy i Gie-
raszowic. Uczestnicy biegu indywidualnego rywalizowa-
li w ośmiu kategoriach wiekowych. Tak naprawdę w tych 
biegach nie było zwycięzców i zwyciężonych. Ważnym był 
sam fakt uczestnictwa i ukończenia biegu. Każdy uczest-
nik otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal uczest-
nictwa.

Organizatorami tegorocznego IV Biegu o Liść Kaszta-
nowca byli:
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego 

w Klimontowie;
• Towarzystwo Przyjaciół Klimontowa;
• Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień,
• Uczniowski Klub Sportowy „Topór” przy PSP w Klimon-

towie.
Organizatorów wspierali:

• Gminny Ośrodek Kultury W Klimontowie;
• Miejscowa Jednostka Policji i Straży Pożarnej w Klimon-

towie.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyni-

li się do tego, aby ta piękna sportowa impreza powstała 
i przebiegła w tak wspaniałej atmosferze serdecznie dzię-
kujemy.

IV BIEG „O LIŚĆ KASZTANOWCA”
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Właściciele pałacu w Górkach – państwo Karscy herbu  
Jastrzębiec – w 1863 r. piaszczystą wówczas drogę wiodącą 
do Klimontowa , obsadzili kasztanowcami.

Uprawę kasztanowca w Europie rozpoczęto w Austrii 
w 1576 roku, kiedy kasztanowiec zwyczajny został sprowa-
dzony do ogrodu cesarza Maksymiliana I ze Stambułu do 
Wiednia.

W Polsce kasztanowiec pojawił się pod koniec XVI w. 
sprowadzony z Austrii, a jako roślina ozdobna stosowa-
ny był często w nasadzeniach parkowych, alejach, ogro-
dach angielskich przed pałacami, dworkami i na obrzeżach 
dróg. 

Do XIX wieku, nie znano jego pochodzenia, rozpo-
wszechniona była opinia, że ta roślina pochodzi z Indii. Ro-
dzina Karskich zachwycała się kwitnącymi kasztanowcami 
w maju , jadąc powozem do kościoła pw. św. Józefa w Kli-
montowie, w którym m.in. fundowali stalle (wielkie ławki) 
nad którymi w prezbiterium wiszą cztery obrazy Ewangeli-
stów pędzla Macieja Topolskiego, a których mecenasem był 
Antoni hr. Ledóchowski.

Pięknem i poezją ukrytą w kwitnących kasztanowcach 
zachwycał się także  poeta  Władysław Broniewski – autor 
wiersza pt. „Kasztan”:

Za oknem stał kasztan, i pęki pęczniały,
Choć śnieg na nich leżał puszysty i biały.
O świcie pochmurnym, o zmierzchu półsennym,
Na lwowskiej ulicy pod murem więziennym
Stał kasztan, był marzec. Już śniegi topniały.
Tą niewątpliwie piękną kasztanową aleją zachwycało się 

wielu słynnych literatów, a mianowicie: Stefan Żeromski, 
Jan Brzechwa i Bruno Jasieński. Stefan Żeromski bywał na 
pokojach w pałacu państwa Karskich w Górkach. W Cho-
brzanach państwo Trepkowie herbu Topór byli właściciela-
mi dworku i majątku ziemskiego „Tarniny”, o których Że-
romski pisał w „Popiołach”.

Pani Trepkowa była matką chrzestną Stefana Żerom-
skiego. Jan Brzechwa był częstym gościem państwa Stani-
sławy i Antoniego Kilarskich w Pęchowie.

Podczas uroczystości weselnych w pęchowskim dworku 
pisarz poznał uroczą pannę Renię Jasieńską i jej brata Bru-
nona – poetę futurystę. Bruno spędzał wakacje w domu ro-
dzinnym w Klimontowie.

Rodzice poety – Maria Zysman z domu Modzelewska, 
ojciec dr med. Jakub Zysman, Jerzy (starszy brat Brunona) 
i siostra Renia, mieszkali w budynku dzisiejszego banku. 
Doktor Zysman był przecież założycielem Kasy Oszczęd-
nościowo–Pożyczkowej w Klimontowie.

Wsparcia finansowego wymienionej instytucji udzielili 
dziedzice okolicznych wiosek: Chajęcki i Rusiecki. W 1920 
r. Bruno Jasieński założył Teatr Amatorski w Klimontowie. 
W czasie wakacji wyreżyserował i wystawił „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego. Premiera odbyła się w dużym re-
fektarzu klasztoru podominikańskiego. Była to nader oso-
bliwa inscenizacja, co najmniej połowę obsady stanowili 
chłopi z okolic Klimontowa, przeważnie w tamtych czasach 
niepiśmienni. Wyuczenie ich poszczególnych ról odbywało 
się metodą pamięciową. Sukmany i inne akcesoria strojów 
były jak najbardziej autentyczne, również kosy ustawione na 
sztorc, były prawdziwymi kosami, które przekuto u kowala. 
Przeróbka samego tekstu, to rzecz bez precedensu w historii 
„Wesela”, Jasieński nie zawahał się wprowadzić dodatkowej 
postaci nazwanej przez siebie „Widmem Głodu”.

Sam Bruno wystąpił w roli „Poety”, „Pannę Młodą” 
zagrała Wacława Wójcik, zaś rolę „Pana Młodego” kre-
ował Jerzy Jasieński. „Gospodynię” zagrała Stanisława Sa-
bat, „Dziennikarza” Stanisław Skowroński, „Rachel” – 
Renia Jasieńska, której Bruno dedykował poemat „Pieśń 
o Głodzie”, wydany w 1922 r. w Sandomierzu w drukar-
ni L. Muentzla.

Słynny kompozytor i muzyk światowej sławy Franci-
szek Liszt (1811 – 1886) przyjaciel państwa Karskich, bawił 
w Górkach i zachwycał się neobarokowym pałacem wznie-
sionym w stylu włoskim wg projektu Henryka hr. Marco-
niego. Franciszek Liszt zachwycał się także pięknym par-
kiem w Górkach, założonym na wzór angielski, z oranże-
rią i dwoma stawami oraz rzadkimi okazami drzew spro-
wadzonych ze słonecznej Italii. W kościele O.O. Domini-
kanów pw. św. Jacka i NMP – Różańcowej w Klimontowie, 
sławetny kompozytor i muzyk węgierski Franciszek Liszt 
przeżywał Mszę Świętą, a po zakończeniu nabożeństwa za-
grał dla wiernych koncert organowy, prezentując przepięk-
ne swoje utwory muzyczne być może takie jak: „Chapell-
le de Guillaume”, „Au lanc de Wallenstadt”, „Pastorale”, 
„Orage”, „Sposalizio”, „Canzone”, „Tarantella”, „Ange-
lus”, „Marche Funebre”, „Sursum corda”.

W latach 1982-89 pracowałem w Wydziale Kultury 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Wydział Kultury, Biuro 
Wystaw Artystycznych i Sandomierski Dom Kultury orga-
nizowały plenery malarskie m.in. w Klimontowie. Pamię-
tam udział w plenerach sandomierskich wspaniałych pla-
styków: Tereni Pilch, Ryszarda Gancarza, Andrzeja Dąb-
ka, Andrzeja Karwata oraz śp. Tadeusza Sygentowskiego, 
a także Tomasza Staszewskiego – pracownika Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.

NASZA KASZTANOWA ALEJA

Artyści czerpali inspirację z pięknej architektury sa-
kralnej i świeckiej, byli pod wrażeniem urody pejzażu 
Klimontowa i okolic, szczególnie starych kasztanowców 
kwitnących biało i różowo w maju.

Pani Ewa Wyrzykowska z Górek, jeszcze jako stu-
dentka architektury wnętrz w Warszawie, namalowała 
prześliczny obraz (olej, płótno) przedstawiający kaszta-
nową aleję spowitą szatą poezji i kwiatów. Mam nadzie-
ję, że obraz ten wisi w rodzinnym domu pani Ewy w Gór-
kach.

Mirosław Benedyktowicz – absolwent ASP w Krako-
wie – wykłada plastykę na Uniwersytecie im.Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. Jego obrazy (olej, pastel) 
działają na widza ekspresją nastroju uzyskaną realistycz-
nym rysunkiem i żywą barwą. Jest wnukiem słynnego 
artysty – malarza Ludomira Benedyktowicza, który wal-
czył w Powstaniu Styczniowym. Mirosław Benedykto-
wicz zorganizował kilka plenerów malarskich, ukazu-
jąc w swej twórczości piękno naszych kościołów, pałacu, 
alei, ulic i domów oraz niezwykłe urokliwe pejzaże Kli-
montowa i okolic.

Tomasz Staszewski artysta – plastyk, absolwent ASP 
w Warszawie, zamieszkały w Sulisławicach jest wielkim 
miłośnikiem Klimontowa i jego kościołów wzniesionych 
w stylu włoskim przez Wawrzyńca Senesa, Caspra i Se-
bastiana Fodygów. Jako absolwent LO im. Brunona Ja-
sieńskiego w Klimontowie, posiada w naszym uroczym 
miasteczku, wielu przyjaciół i kolegów z młodych lat.

Natchnienie do pracy twórczej czerpie z cudownej 
przyrody Ziemi Sandomierskiej, pięknych pomników 
przyrody i malowniczych wzgórz, które są zakończeniem 
Gór Świętokrzyskich.

Wiekowe wyniosłe kasztanowce, spowite młodą zie-
loną i cudownym zapachem kwiatów w maju, wzruszają 
mistrza Tomasza Staszewskiego, który piękno Sulisławic 
i Klimontowa przenosi farbami na płótno i w ten sposób 
uwiecznia ulotne chwilę, urodę i szczęście prywatnego 
miasta Ossolińskich.

Jestem oburzony decyzją mieszkańców Górek, któ-
rzy na szczęście nie wszyscy, złożyli wniosek m.in. do 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Kielcach 
w sprawie wycięcia zabytkowej alei, która znajduje się 
w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, 
ponadto jest najdłuższą aleją kasztanową w Polsce, a być 
może nawet w Europie.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

FOT. BOGUSŁAW BULIRA
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Takie było hasło spotkania, które odby-
ło się 18 lipca na boisku sportowym w So-
łectwie Śniekozy. Zostało ono zorganizowa-
ne po to, aby pokazać jak ważna jest pod-
stawowa wiedza o zagrożeniach jakie nio-
są ze sobą uzależnienia. Stało się również 
dobrą okazją, aby podziękować wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zrealizowa-
nia bardzo ważnego dla nas i długo oczeki-
wanego przedsięwzięcia, jakim było dokoń-
czenie odcinka drogi bitumicznej.

Start nastąpił o godz. 1600 od powita-
nia przez sołtysa p. Henryka Kozioła za-
proszonych gości i wszystkich przybyłych. 
Udowadniając, że nauka może być zabawą, 
a zabawa nauką, dzieci i młodzież przygo-
towali, już po raz drugi „Mini program ar-
tystyczny”.

Jak zawsze na początek trzeba się cze-
goś dowiedzieć, oczywiście o nałogach 
i skutkach ich nadużywania, pomocą w tym 
były informacje przygotowane przez mło-
dzież, a opracowane na podstawie książek 
i internetu.

Po czytaniu musieliśmy porozciągać tro-
chę struny głosowe, widzowie zamienić się 
w słuch, a to dlatego że przyszedł czas na 
„Śniekozy bez nałogów” – piosenkę, któ-
rej słowa napisała przy pomocy młodzieży 
i dorosłych Izabela Chliwińska.

Następnie odbył się pierwszy konkurs 
pt. „Co wiesz o uzależnieniach?”. Ten kto 
dobrze słuchał i coś zapamiętał podczas 
czytania wiadomości o nałogach, mógł bez 
obaw wziąć w nim udział. Pięciu śmiałków 
na pewno nie musi żałować swojej odwagi, 
bo nie dość, że świetnie zdali egzamin swo-
jej wiedzy, to zostali za nią wynagrodzeni. 

„Ostatni list narkomana” – jeśli ktoś 
pomyślał, że znajomy narkoman napisał 
list, to się pomylił i to bardzo, gdyż jest to 
tytuł wiersza na podstawie którego opraco-
waliśmy scenkę. Głównego bohatera zagrał 
nasz wybitny „aktor” Mirosław Garlicki, 
który oprócz świetnej gry aktorskiej wniósł 
wszystko to co ważne: humor, wdzięk oraz 
tylko tyle powagi, ile było konieczne. Była 
ona jednym z najzabawniejszych i najcie-
kawszych punktów programu, choć opo-
wiadała o jakże poważnym i smutnym pro-
blemie, jakim jest narkomania, dotykają-
ca przede wszystkim bardzo młodych ludzi 
i ich rodziny. 

Czytanie, śpiewanie, nie mogło więc od-
być się bez recytowania jak można się do-
myśleć wierszy o nałogach. 

Recytowanie się skończyło, a rozpoczął 
się konkurs „Zawiąż węzły życia”. Pole-
gał na zawiązaniu jak najdłuższej linii ży-
cia, jak wynikało z podpowiedzi p. Toma-

STOP NAŁOGOM! – ŻYCIE MASZ TYLKO JEDNO  
sza Ferensa była to linia życia drogi do na-
szego boiska. Udział w nim wzięli m.in. p. 
Wójt Ryszard Bień, który zajął 1 miejsce 
i p. dzielnicowy Mirosław Szemraj zdoby-
wając 2 miejsce.

Kolejny konkurs to „Odgadnij moje my-
śli”. Dwie drużyny odgadywały co to może 
być, tylko po tym co pokazał lub czego nie 
pokazał im członek drużyny. ,,Bitwą’’ ka-
lamburową dowodzili i pomagali swoim 
podopiecznym p. Tomasz Ferens i p. Aga-
ta Szemraj, której drużyna wygrała.

„Rzuć do celu” był to ostatni specjalny 
konkurs dla najmłodszych, sprawdzających 
ich sprawność i zręczność w rzucaniu piłek 
do hula-hop.

Przerwy między konkursami urozma-
icone były występami „Śniekozanek”, któ-
re cieszą się dużą sympatią, a ich występy 
dodają atrakcyjności każdej imprezie. 

Po tak dużej dawce humoru, rękawy 
podwinęły nasze gospodynie i zaprezento-
wały swoje wypieki i główne danie – bigos. 

Z naturą nie da się wygrać, przekonali-
śmy się o tym i to dosłownie na własnej skó-
rze. Najedzeni, wypoczęci byliśmy goto-
wi na następne atrakcje. Niestety nasze pla-
ny legły w gruzach, gdy nagle rozpętała się 
burza. Nie odbył się mecz piłki siatkowej 
i ognisko. Ulewa dała nam się we znaki i po-

kazała na przykładzie p. dzielnicowego, któ-
rego samochód ugrzązł, jak bardzo potrzeb-
na jest poprawa drogi prowadzącej do bo-
iska, ale także, że p. wójt wie jakim samo-
chodem przyjechać do naszego sołectwa. 

Nie ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło. Najważniejsze punkty programu 
zostały wypełnione, świetnie się bawiliśmy 
i chyba czegoś nauczyliśmy. Pozostało nam 
tylko podziękować gościom: p. wójtowi Ry-
szardowi Bieniowi, p. radnemu powiatowe-
mu Stanisławowi Bajurowi, p. radnej Edy-
cie Michcie, p. dzielnicowemu Mirosławo-
wi Szemrajowi, którego mamy nadzieję po-
goda nie zniechęciła do przyjazdu do Śnie-
kóz, na zachętę dodając, iż nie był jedynym, 
który miał problem z wyjazdem; dyrektoro-
wi GOK-u p. Marcinowi Śledziowi i pra-
cownikom GOK-u, w tym p. radnemu To-
maszowi Ferensowi za wspólne zabawne 
prowadzenie oraz wszystkim przybyłym. 
Z przykrością nadmieniamy, iż niestety 
swoją obecnością nie zaszczycili nas zapro-
szeni pracownicy Urzędu Gminy, odpowie-
dzialni za Rozwiązywanie Problemów Al-
koholowych, mamy nadzieję, iż w przyszło-
ści się to nie powtórzy. 

SOŁTYS, RADA SOŁECKA

ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻ 
OPRAC. EWA KOZIOŁ

W okresie od 1 września do 31 paź-
dziernika na terenie całego kraju zostanie 
przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. 
Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 
czerwca 2010, godz. 2400.

PSR 2010 będzie pierwszym spisem re-
alizowanym od czasu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej, w tym samym termi-
nie i w tym samym zakresie tematycznym, 
co w innych państwach członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym: 
• pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa po przystąpieniu do UE oraz na po-

równanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich, 
• pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wy-

tyczenie jej nowych ram,
• dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, 

sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej 
produkcji rolnej, 

• w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Na-
rodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań doty-
czących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia 
w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Powszechnym Spisem Rolnym zostaną objęte gospodarstwa rolne:
• osób fizycznych,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

PSR 2010 przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem nowych narzędzi 
oraz metod zbierania danych:
• pobranie danych ze źródeł administracyjnych (systemy informacyjne administra-

cji publicznej) oraz pozaadministracyjnych (podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz  dostawcy publicznie 
dostępnych usług telekomunikacyjnych).

• samospis internetowy - metoda CAII (od 1 września do 17 października) polega-
jący na sprawdzeniu tj., potwierdzeniu lub korekcie danych uzyskanych ze źródeł 
administracyjnych oraz uzupełnieniu brakujących informacji, 

• wywiad telefoniczny – metoda CATI ( od 8 września do 31 października) prowa-
dzony przez ankietera statystycznego, wspomagany programem komputerowym, 

• wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego – metoda CAPI (od 8 września 
do 31 października) u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na formu-
larzu elektronicznym przy użyciu urządzenia typu hand-held. 

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zostanie ten sam ro-
dzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny).

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl
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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

Był swoistym fenomenem aktorskim. Przez 
dziesięciolecia rozpalał wyobraźnię i namięt-
ności wielu milionów Polaków. Był niekwe-
stionowaną ikoną kultury masowej w erze, 
w której telewizja nie trafiła jeszcze pod strze-
chy. Grana przez niego postać pełna humoru 
i optymizmu życiowego była lubiana niemal 
przez wszystkich. Muzyk, kierowca, komen-
dant straży pożarnej. W latach sześćdziesią-
tych miał nawet swój fanklub, który działał 
obok redakcji wielkonakładowego „Dzienni-
ka Ludowego”. Kobiety się w nim kochały. 
Był szarmancki, uwodzicielski, zdystansowa-
ny do świata. Niezwykle popularny, ale jed-
nocześnie na ulicach nierozpoznawalny. Jego 
fotografie pojawiały się z rzadka na pocztów-
kach dźwiękowych. Rozniecało to tylko cie-
kawość. Każdy wyobrażał go sobie inaczej. 
W sposób anonimowy gościł w naszych do-
mach w niedzielne popołudnia. Towarzyszył 
często przy rodzinnym obiedzie. Nieprzerwa-
nie od blisko pięćdziesięciu lat! Trudno było 
się wtedy nie uśmiechnąć i oderwać choć 
na chwilę od przytłaczającej rzeczywistości. 
Jego powiedzenia: „Humor satyra” czy „Ja-
sne jak plecy anioła” weszły do obiegu języ-
kowego. Był jednym z najwybitniejszych ak-
torów teatru wyobraźni. Uczestniczył w na-
graniu blisko dwóch tysiącach audycji! Jego 
głos w sposób zjawiskowy wykreował po-
stać Edka Jabłońskiego, najbardziej koloro-

MOIM POWO£ANIEM JEST NIEŒÆ RADOŒÆ I UŒMIECH...
Słowo o Bogumile Kłodkowskim – odtwórcy roli Edwarda Jabłońskiego w słuchowisku radiowym „W Jezioranach”

wej i przykuwającej uwagę postaci sagi radio-
wej„W Jezioranach”.
Urodził się 30 sierpnia 1926 r. w Częstocho-
wie. Od dzieciństwa marzył o aktorstwie. Za-
debiutował w osiemnaste urodziny na scenie 
Frontowego Teatru Artylerii II Armii Woj-
ska Polskiego założonego z polecenia gen. 
Karola Świerczewskiego. Po wojnie praco-
wał w teatrach na ziemiach odzyskanych oraz 
w Zespole Pieśni i Tańca  Wojska Polskiego. 
W Warszawie zamieszkał w połowie lat pięć-
dziesiątych występując najpierw w teatrze sa-
tyryków „Syrena” a następnie przez ponad 
dwadzieścia lat w teatrze „Komedia”. Grał 
tam w tak głośnych spektaklach jak: „Śnia-
danie u Tiffanỳ ego”, „Boso, ale w ostro-
gach”, „Cafe Pod Minogą”, „Burzliwe ży-
cie Lejzorka Rojtszwańca”. W 1953 r. zade-
biutował na dużym ekranie w głośnym dra-
macie sensacyjnym Stanisława Urbanowicza 
„Pościg”. Jedna z ciekawszych agitek socre-
alistycznych. Występował też w popularnych 
serialach telewizyjnych takich jak: „Barbara 
i Jan”, „Czterdziestolatek”, „Lalka”, „Tuli-
pan” „Dom”. To były jednak tylko epizody.
Wszystko w jego aktorskim życiu zmieniło 
się 27 maja 1960 wraz z emisją pierwszego 
odcinka radiowej powieści „W Jezioranach”. 
W założeniu serial ten miał być dedykowany 
mieszkańcom wsi i małych miasteczek. Po-
dobno jego pomysłodawcą był Włodzimierz 
Sokorski, ówczesny przewodniczący Komi-
tetu ds. Radia i Telewizji, który zachwycony 
był niebywałym powodzeniem warszawskich 
„Matysiaków”. Audycja zrealizowana było 
w konwencji ultrarealistycznej. Twórcy i ak-
torzy nie byli nigdy na antenie wymieniani 
z imienia i nazwiska co potęgowało u słucha-
czy wrażenie, że uczestniczą w życiu praw-
dziwej rodziny mieszkającej w jednej ze wsi 
niedaleko Puław. Znakomity scenariusz An-
drzeja Mularczyka i towarzyszącego mu ze-
społu oraz gwiazdorska obsada sprawiły, że 
saga radiowa osiągnęła kilkunastomiliono-
wą słuchalność. Jeszcze w latach siedemdzie-
siątych, kiedy telewizor stawał się już pod-
stawowym medium, „W Jezioranach” regu-

larnie słuchało ponad trzy miliony osób. Bo-
gumił Kłodkowski grał w towarzystwie zna-
komitych aktorów. Łącznie było ich kilkuset. 
Wymienić tu można choćby: Marię Żabczyń-
ską, Kazimierza Opalińskiego, Zygmunta 
Kęstowicza, Piotra Fronczewskiego, Gustawa 
Lutkiewicza, Henryka Talara, Janusza Kło-
sińskiego, Andrzeja Zaorskiego, Francisz-
ka Pieczkę, Danutę Stenkę, Ewę Serwę, Ar-
tura Barcisia. Nie został jednak przytłoczony 
wielkimi nazwiskami. Potrafił w znakomi-
ty sposób zaakcentować swoją indywidual-
ność. Postać Edka Jabłońskiego wygrywała 
wszystkie plebiscyty na najsympatyczniejsze-
go bohatera słuchowiska. Ostatni raz Bogu-
mił Kłodkowski zagrał tę rolę 25.12.2005 r., 
w 2314 odcinku słuchowiska „W Jeziora-
nach”. Niestety, ciężka choroba w niedługim 
czasie wykluczyła aktora z życia zawodowe-
go i w maju 2006 r. rolę Edka przejął Andrzej 
Zaorski. Dzięki temu zabiegowi (krytyko-
wanemu przez wiernych słuchaczy) Edek Ja-
błoński jest ciągle wśród nas.
Aktor realizował się również na scenie jako 
piosenkarz. Z powodzeniem występował 
na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Koło-
brzegu. Nagrywał płyty z bajkami dla dzieci. 
Przez wiele lat pracował w Stołecznej Estra-
dzie. W 2000 r. wraz z „Kapelą Czerniakow-
ską” nagrał autorską płytę „O rany! Jeziora-
ny” będącą podsumowaniem całości dorob-
ku. Zabawne teksty i ciekawe melodie czer-
piące z folkloru warszawskiego przyjęte zo-
stały bardzo ciepło.
24 lipca 2010 r. po długiej i ciężkiej chorobie 
odszedł od nas szlachetny człowiek i znako-
mity aktor komediowy. Będąc jeszcze u pro-
gu kariery miał powiedzieć: „Moim powoła-
niem jest nieść radość i uśmiech.” I był tym 
słowom wierny do końca zawodowego życia. 
Bogumił Kłodkowski jako Edek Jabłoński 
pozostanie na trwale w pamięci całego poko-
lenia radiosłuchaczy.
Aktor pochowany został w grobie rodzinnym 
na warszawskich Powązkach [kw. 331 rz. V].

MIESZKO BANASIAK

butonierka@poczta.onet.pl

fot. Edward Hartwig

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II spotkało się 7 czerwca 
jury w celu ocenienia prac, jakie wpłynęły na konkurs fotograficz-
ny „Gmina Klimontów wiosną malowana”.

Prace wstępnie zostały sprawdzone przez przedstawicieli or-
ganizatorów: Barbarę Cieplińską i Krzysztofa Sajeckiego pod 
względem formalnym, zgodnie z regulaminem ogłoszonego kon-
kursu. Koordynatorem pracy jury była Barbara Cieplińska, któ-
ra przygotowała wystawę prac uczniów w trzech kategoriach wie-
kowych.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
1. Krzysztof Sajecki – Urząd Gminy;
2. Elżbieta Mazur – Urząd Gminy;
3. Zdzisław Nowakowski – Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych;
4. Barbara Bzdyra – Gimnazjum;
5. Urszula Sadowska – Publiczna Szkoła Podstawowa;
6. Artur Bilski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

W pierwszym etapie członkowie jury wykluczyli zdjęcia, któ-
ry nie spełniały założeń konkursu, ze względu na datę ich wykona-
nia, niezgodność z tematem oraz ze względu na brak zdjęć w wer-
sji elektronicznej.

W drugim etapie każdy z jurorów indywidualnie typował naj-
lepsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna-
jąc punkty:
• 10 punktów za I miejsce,
• 8 punktów za II miejsce,
• 6 punktów za III miejsce,
• 4 punkty za IV miejsce,
• 2 punkty za V miejsce

KATEGORIA WIEKOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA: 
I miejsce: Aleksandra Siudak (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Nawodzicach) za pracę „Niedostępna knieja”, 
II miejsce: Dawid Szemraj (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kli-
montowie) za pracę „Iść Ciągle iść”, 
III miejsce: Angelika Szemraj (Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Klimontowie) za pracę „Lustrzane odbicie”. 

KATEGORIA WIEKOWA – GIMNAZJUM: 
I miejsce: Klaudia Koseła – „Wiosenny gość”, 
II miejsce: Katarzyna Szemraj – „Przyszła wiosna”, 
III miejsce: Michał Kwiecień – „Samotnik”. 
Wyróżnienia: Aleksandra Szemraj – „Dzika plaża”, Iga Gaspar-
ska – „Pochyłe drzewo”, Oliwia Potocka – „Widok na kościół 
i klasztor”. 
Wszyscy uczniowie z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie

KATEGORIA WIEKOWA – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA: 
I miejsce: Małgorzata Cieplińska – „Kiedy klasztor ubiera się 
w zieleń”, 
II miejsce: Koło biologiczne – „Kwitnący kasztanowiec z pano-
ramą”, 
III miejsce: Anita Śledź – „Widok na kościół i zalew”. 
Wyróżnienia: Joanna Krakowiak – „Jezioro przy pałacu w Gór-
kach”, Katarzyna Samela – „Kościół farny”, Agnieszka Chmie-
lowiec – „Zalew w tle”. 
Wszyscy uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-
montowie.

Wręczenie dyplomów, wyróżnień i nagród nastąpiło w trakcie 
uroczystości zakończenia roku szkolnego w szkołach.

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY
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