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śniadanie 
wielkanocne

w sandomierzu...

Wiosenny ranek i świat słoneczny,
koszyk pisanek i stół świąteczny,
zając z paczkami cicho się skrada
i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie
„Niech radość w sercach długo zostanie”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości
– tego wszystkim 
   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja

Serdeczne życzenia miłych, spokojnych, zdrowych 
Świąt Wielkiej Nocy

pełnych optymizmu i nadziei spotkań
w rodzinnym gronie,

wiary umocnionej
Zmartwychwstaniem Pańskim, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa
– wszystkim Mieszkańcom naszej gminy,

a także miłym Gościom
składają

Wójt Gminy Klimontów
Marek Goździewski

wraz z pracownikami UG

oraz 
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Fijałkowski
wraz z całą Radą

Radosnego        alleluja!!!

... i w klimontowie

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach z Wójtem Gminy Klimontów Mar-
kiem Goździewskim na czele reprezentowały naszą gminę 28 marca 2015 r. na Zamku 
w Sandomierzu. Zgodnie z wieloletnią tradycją w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmo-
wą organizowane jest tam „Śniadanie Wielkanocne”. 

Atrakcją była wystawa koszy wielkanocnych przygotowanych przez gminy z powiatu 
sandomierskiego, gdzie dominowały w nich przede wszystkim pisanki zdobione na różne 
sposoby, wędliny, lukrowane baby, baranki i inne typowo świąteczne elementy tradycyj-
nej święconki. W specjalnym korowodzie poszczególne gminy dumnie prezentowały swo-
je piękne wielkanocne kosze oraz wielobarwne palmy. 

Wszystkie potrawy przed degustacją poświęcone zostały przez ks. kanonika Krzyszto-
fa Rusieckiego, proboszcza parafii św. Pawła w Sandomierzu. W ramach uroczystego spo-
tkania przedstawiciele poszczególnych gmin, m.in. koła gospodyń wiejskich, stowarzysze-
nia i zespoły ludowe zaprezentowały krótkie występy artystyczne odnoszące się swą tema-
tyką do okresu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Fotoreportaż na stronie internetowej Gminy Klimontów: www.klimontow.pl 

zapraszamy
na obchody

100 rocznicy
bitwy pod konarami

pod honorowym patronatem 
prezydenta rp 

bronisława komorowskiego

15-17 maja 2015 r.
W sobotnie przedpołudnie 21 marca 2015 r. po raz trzeci Gmina Klimontów wraz 

z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie zorga-
nizowała Śniadanie Wielkanocne Gminy Klimontów.     Nasza fotorelacja na str. 4-5.
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Tegoroczne ferie uczniowie szkół z terenu gminy Kli-
montów mogli spędzić miło i rekreacyjnie na stoku w Ko-
narach. Organizatorami wyjazdu byli: Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski, OSP Klimontów oraz OSP 
Konary wraz z Policją przeprowadzającą akcję Bezpieczne 
Ferie we współpracy ze Stokiem Narciarskim Konary. Fe-
rie zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół podstawo-
wych z Klimontowa, Ossolina, Goźlic, Nawodzic i Konar 
oraz z Gimnazjum, wraz z opiekunami. 

Podczas pobytu na stoku dzieci uczestniczyły w zaję-
ciach nauki jazdy na nartach pod okiem instruktora, póź-
niej odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej wy-
konany przez druhów OSP Klimontów oraz OSP Konary. 

Po odbytych pełnych wrażeń zajęciach dzieci skorzystały 
z posiłku przygotowanego przez strażaków. Dzięki temu wy-
jazdowi dzieci mogły nauczyć się i doskonalić naukę jazdy na 
nartach oraz przygotować się do zawodów narciarskich.

FERIE 
NA STOKU

w KONARAch

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest skiero-
wany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce, a pro-
pagatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jego założenia to sys-
tematyczny i powszechny udział dzieci w sportowych zajęciach poza-
lekcyjnych z zakresu nauki pływania. Ma na celu: upowszechniać ak-
tywność fizyczną dzieci i młodzieży, pozwala nabywać podstawowe 
umiejętności pływania, korygować wady postawy, zapobiegać zjawi-
skom patologii społecznych, wyrównywać szanse w dostępie do infra-
struktury sportowej poprzez objęcie projektem dzieci z małych miej-
scowości, w których nie ma krytej pływalni oraz zwiększyć edukację 
w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. 

Od 2 marca 2015 roku dwudziestoosobowa grupa uczniów klas 
drugich i trzecich z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskie-
go w Klimontowie i dziesięcioosobowa grupa ze Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach bierze udział w projekcie powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w ponie-
działek i piątek na basenie MOSiR w Sandomierzu pod okiem instruk-
torów. Program obejmuje łącznie 20 godzin i zakończy się 29 maja 2015 
roku. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach na basenie, 
wytrwale ćwiczą i cieszą ich postępy w nauce pływania. Uczestnikom 
projektu życzymy wytrwałości, determinacji i niezapomnianych atrak-
cji oraz osiągnięcia zamierzonych celów.               E.B.

Umiem pływać
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W nastroju zbliżającej się wiosny 24 lutego br. w pięk-
nych, nowocześnie urządzonych wnętrzach Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Klimontowie, odbył się wernisaż wy-
stawy „Rzeźba Wiesława Kordyki” oraz rysunku i grafiki 
jego córki mgr Anny Curyło.

O godz. 15oo ekspozycję uroczyście otworzyła dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie mgr Edyta 
Lesiak–Nawrocka witając zgromadzonych gości i przed-
stawiając autorów eksponowanych prac, a następnie udzie-
lając głosu pracownikowi biblioteki Stanisławowi Sas Tar-
nawskiemu, który mówił o rodzinie Kordyków, znajomości 
z obecnym p. Wiesławem i wrażeniach po zetknięciu się po 
raz pierwszy z jego pracami. Potem oprowadzono publicz-
ność po wystawie. Zanim omówiono ekspozycję, przedsta-
wiono obecnego dr Jana Curyłę, lekarza medycyny z Kle-
czanowa, znakomitego działacza społeczno–kulturalnego 
i jego małżonkę Urszulę. Dr Curyło pozostał teściem au-
torki obrazów.

Na wystawie obecna była mgr Anna Curyło z mężem 
Łukaszem i córeczką Bianką, siostrą Joanną oraz koleżan-
ką mgr Moniką Przygoda – dyrektorem Firmy Kosmetycz-
nej w Opatowie. Wystawę podziwiali też  pracownicy bi-
blioteki oraz mieszkańcy  miasta i gminy.

Artysta Wiesław Kordyka mieszka w Klimontowie. 
Urodził się 26 maja 1956 r. w tym miasteczku jako syn Jó-
zefa i Reginy z domu Orłowskiej, pochodzącej z Nowej 
Wsi. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Olbierzowicach, 
a w rodzinnym miasteczku do Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej. Po jej ukończeniu pracował w Spółdzielni Inwalidzkiej 
w Sandomierzu. W wieku 9 lat doznał utraty słuchu. Upra-
wia w wolnych chwilach nieprofesjonalnie rzeźbę i malar-
stwo. Gdy miał 10 lat wpadła mu w rękę książka o twór-
czości Michała Anioła, jednego z największych rzeźbia-
rzy wszechczasów. Wtedy właśnie postanowił spróbować 
swych sił w rzeźbieniu, rysowaniu i malarstwie.

Przystojny i sympatyczny twórca posiada również zdol-
ności w kierunku rzemiosła artystycznego. Swe obrazy i fi-
gury eksponował na wystawie indywidualnej w 1995 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Omawia-
na wystawa w salach biblioteki jest drugim indywidual-
nym pokazem prac plastyka i liczy 24 eksponaty, wykonane 
głównie w drzewie. Figura „Jan Paweł II” posiada ekspresję 
gestu wzniesionych rąk podczas przemówienia.

Urozmaicenie powstaje poprzez wykorzystanie słojów 
drzewa. Naturalny pełen inicjatywy ruch wyraża „Anioł” 
polichromowany w szarościach  ze złocistymi przebłyska-
mi. W fakturze rytmika pionowych linii. Do jednych z naj-
lepszych prac autora należy „Pan Jezus na Krzyżu” ekspresją 
wynikłą z deformacji oraz stosunku wielkości poszczegól-
nych części do siebie. Faktura wygładzona, realizacja  opra-
cowana w szczegółach. Całość przypomina średniowieczne 
rzeźby romańskie.

„Jeździec na koniu” jest rzeźbą wykonaną w 1993 r. 
w drzewie orzechowym. Ładnie oddany ruch prezentuje es-
tetyka przywodząca na myśl starożytne figurki m. in. etru-
skie. Z drzewa lipowego powstał siedzący na zydlu „Dziadek 

Słoń w Klimontowie

z fajką i kuflem” dobrze pokazujący wrażenie ruchu. Wy-
raz napięcia w twarzy i ruchu obrazuje w drewnie niepoli-
chromowanym duża figura „Św. Floriana”. „Trzy Madon-
ny” w drewnie nawiązują do polichromowanym średnio-
wiecznych rzeźb. Bardzo urokliwy jest słoń malowany ciem-
ną bejcą. Ładna forma jej uproszczenie i ciekawe zestawienie 
kształtów. Kontrast faktur powstałych z linii poziomych na 
trąbie, ukośnych na uszach i pionowych na tylnej części.

Anna Curyło jest absolwentką Politechniki Radom-
skiej – Wydziału Sztuki, z tytułem menadżera kultury. Na 
wystawie pokazała malarstwo, grafikę i rysunki. W ma-
larstwie – obrazy malowane temperą na płytach. Tempe-
ra obejmuje głównie martwe natury i akty. Martwe natu-
ry oparte są na dominacji tonów chłodnych skontrastowa-
nych z szarościami.

W kompozycji przeważają kierunki pionowe podpar-
te łagodnymi  ukosami skontrastowane  niewielką ilością 
kierunków poziomych. Z martwych natur najlepsze są trzy 
prace. Jedna z nich z białym dzbankiem działa kontrastem 
tonów jasnych – dzbanka, żółtej draperii i tła z ciemny-
mi: fioletowego płótna czarnego okonturowania naczynia 
szarej płaszczyzny. Nastrój o dramatycznym zabarwieniu 
wnoszą wstęgi ciemnozielona i fioletowa. Ich zygzakowata 
forma kojarzy się spękaniem całości. Druga realizacja wy-
śpiewana została przyjemnymi różnymi błękitami draperii 

W PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła się 9 marca br. kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów, wyłonieni w eliminacjach szkołach. 
Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane jury w składzie: przewodniczący – Marek Goździewski, 
członkowie: Elżbieta Czajkowska, Małgorzata Kozieł–Karbownik, Ewa Kędzierska i Mirosław Bełczowski.

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna odpowiadała 
w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej. Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wynik 
turnieju, które przedstawiają się następująco:
W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa): 
1. Grzegorz Kos – SP Nawodzice; 2. Joanna Pęksa 
– SP Ossolin; 3. Maciej Siudak – SP Nawodzice.
W II grupie wiekowej (gimnazjum): 1. Kacper 
Bielecki – Gimnazjum w Klimontowie; 2. Błażej 
Słowiński – Gimnazjum w Klimontowie; 3. Jowi-
ta Jońca – Gimnazjum w Klimontowie.
W III grupie wiekowej (szkoła ponadgimna-
zjalna): 1. Karolina Stroiwąs – Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klimontowie; 2. Mateusz 
Smardz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Klimontowie; 3. Przemysław Burczy – Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczegól-
nych grupach wiekowych wezmą udział w eli-
minacjach  na szczeblu powiatowym. Wszyscy 
uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi 
dyplomami, nagrodami książkowymi, ufundo-
wanymi przez Wójta Gminy w Klimontowie.

EliminacjE gminnE do oTWP 2015

i syfonem na wodę, także zróżnicowanymi walorowo. Po-
ziome kierunki formy stołu równoważą dwa ukośne rów-
noległe pasy. Popielaty imbryk harmonizuje z odrębną sza-
rością tła. Chłodną tonację całości zaopatrzono w ciepłe 
akcenty w wspomnianych brązowych pasach, żółć dzban-
ka i kolor leżącej pomarańczy . Trzecia praca zwraca uwagę 
pionami błękitnych i przemiennie białokremowych pasów 
w tle oraz przewagą ciemnoniebieskiego kolorytu włącznie 
z jedynym dzbankiem. Ciepłym akcentem jest tu ukazany 
prostokąt pod dzbankiem, harmonizujący ze wspomniany-
mi jasnokremowymi pasami.

Jeśli chodzi o grafikę, to bohaterką tych odbitek jest 
płeć piękna. Głowa kobiety „Bez tytułu” (technika miesza-
na 2006 r.) pokazuje urodę srebrzystości wynikłej z opero-
wania światłem w akcentach graficznych. W 2007 roku po-
wstały wykonane w technice offsetu fragmenty damskie-
go popiersia, robiące wrażenie ogromu masywu skalnego. 
W innej pracy efekt monumentalności uzyskany został róż-
nicą skal wielkości maleńkiego aktu kobiecego siedzącego 
na udzie fragmentu olbrzymiej postaci damy. W kompozy-
cji „Bez tytułu” (technika mieszana 2008/2009 r.) w cztery 
nakładające się w żółte zróżnicowane temperaturowo i wa-
lorowo  koła wpisano dwa akty kobiece. Całość tworzy wra-
żenie ruchu.

ToMASz STASzEWSKi
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W sobotnie przedpołudnie 21 marca 2015 r. 
po raz trzeci Gmina Klimontów wraz z Gminnym 
Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Klimontowie zorganizowała Śniadanie 
Wielkanocne Gminy Klimontów, uroczyste spo-
tkanie popularyzujące tradycje wielkanocne, zwy-
czaje i obyczaje lokalne. 

Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Kli-
montów mgr inż. Marek Goździewski. Następnie 
trzynaście Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzy-
szenie „Razem dla Zakrzowa” z terenu naszej gmi-
ny zaprezentowało swoje stoły wielkanocne. 

Prezentowane stoły przygotowane przez człon-
kinie KGW uginały się od pyszności. 

śniadanie 
wielkanocne

KGW Grabina

KGW Wilkowice

KGW Beradz

KGW Przybysławice KGW Krobielice

Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa

KGW Byszów KGW Górki
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Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez tra-
dycyjnego białego barszczu z jajkiem i kiełbasą przy-
gotowanego przez Kółko Rolnicze z  Konar i Konar-
Koloni, awzięli w nim udział m.in. Radny Powiato-
wy Leszek Galata, Radni Gminy Klimontów z prze-
wodniczącym Rady mgr Czesławem Fijałkowskim 
na czele, Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek 
Goździewski, z-ca Wójta inż. Edward Przytuła, dy-
rektor GBP w Klimontowie Edyta Lesiak-Nawroc-
ka, dyrektor PSP Klimontów Elżbieta Czajkowska, 
Prezes RZRKiOR w Sandomierzu Maria Sokal, Pre-
zes LGD Ziemia Sandomierska Janusz Stasiak. Spo-
tkanie przebiegało w świątecznej scenerii okoliczno-
ściowych stroików i bukietów kwiatów. 

w klimontowie

KGW Olbierzowice

KGW Borek Klimontowski i Byszówka

KR NawodziceKGW Konary i Kolonia-Konary

KR Pęchów

KGW Pokrzywianka

Maria Sokal 
– prezes RZKiOR w Sandomierzu

Janusz Stasiak 
– prezes LGD Ziemia Sandomierska
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HALLERCZYCY - cz.I I
Rozdział ii
Barwny obraz armii austro–węgierskiej stanowił jej 

układ narodowościowy. W armii cesarsko–królewskiej słu-
żyli: Austriacy, Węgrzy, Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Czesi, Ru-
muni, Słowacy, Słoweńcy, Serbowie i Chorwaci oraz Włosi. 
Pomimo mozaiki narodowościowej armia monarchii zacho-
wała poczucie wspólnoty, starając się unikać konfliktów na 
tle rasowym.

Konflikt na froncie bałkańskim rozpoczął się od uderze-
nia Austriaków na Serbię. Zwycięska dla Serbów bitwa toczy-
ła  się nad rzeką Kolubarą (3-8 grudnia 1914 r.), podczas któ-
rej Serbowie wypędzili Austriaków z kraju. Niewątpliwie do 
zwycięstwa przyczynił się wylew Kolubary oraz epidemia ty-
fusu, która zdziesiątkowała żołnierzy i ludność cywilną.

Serbowie podczas śmiertelnej bitwy na bagnety byli bar-
dzo groźni, ponieważ stosowali niespotykaną  technikę wal-
ki – gdy walczyli na bagnety, trzymali noże w zębach. Krzy-
żując bagnet z przeciwnikiem, Serb we właściwym dla sie-
bie momencie odrywał rękę od karabinu trzymanego obu-
rącz i z ocalej siły rzucał nożem w swego przeciwnika i prze-
bijał go bagnetem.

Cholera to straszna choroba, która objawiała się wyso-
ką gorączką, silnymi wymiotami i krwawą biegunką. Żoł-
nierz, który symulował cholerę (ponieważ śmierć zaglądała 
mu w oczy) musiał zjeść surową słoninę i wypić zimną wodę 
z potoku. O takich „romantycznych” objawach cholery lub 
czerwonki chory żołnierz meldował sanitariuszowi, który 
szedł z nim do latryny lub po prostu w krzaki, żeby przeko-
nać się naocznie czy rzeczywiście ma takie dolegliwości. Sa-
nitariusz meldował o tym lekarzowi, a ten wystawiał chore-
mu skierowanie do lazaretu, czyli do wojskowego szpitala.

Starszy żołnierz Leonard Tarnawski po otrzymaniu skie-
rowania do lazaretu zmuszony był maszerować jeszcze parę 
kilometrów sędziwą cyprysową aleją do punktu szpitalnego, 
który mieścił się w góralskiej wiejskiej chałupie stojącej samot-
nie w zielonym polu. Na dachu tej chaty, na długiej żerdzi była 
umieszczona słomiana wiecha, szyby okien pobielone białym 
wapnem, w izbie nie było żadnych mebli, a klepisko wyścielo-
ne słomą.

Post, czyli żołnierz trzymający wartę z karabinem goto-
wym do strzału, oznajmił choremu, żeby skierowanie do la-
zaretu położył na ziemi i przycisnął kamieniem, by wiatr je 
nie zdmuchnął, a potem rozkazał choremu wejść do chaty 
i odpocząć sobie na słomie. Następnie podał choremu lekar-
stwo i kubek wody na łopacie chlebowej na długim trzonku, 
nazywanej w gwarze lwowskiej „kociubą”. Spragniony chory 
wypił wodę, a pigułki wypluł w słomę, po czym zasnął snem 
sprawiedliwego.

Żołnierz trzymający wartę obawiał się bezpośredniego 
kontaktu z chorym na cholerę, dlatego lekarstwo podawał 
choremu na łopacie chlebowej, której trzonek miał ok. 4 me-
trów długości.

Nazajutrz karetka szpitalna objeżdżała punkty szpitalne 
z chorymi na cholerę, tyfus i czerwonkę i odwoziła ich do la-
zaretu.Tam lekarz wojskowy w stopniu majora postawił traf-
ną diagnozę: starszy żołnierz Leonard Tarnawski nie jest cho-
ry na cholerę lecz ma silne zatrucie pokarmowe, zapewne z po-
wodu złej kuchni polowej i przez tydzień pozostanie w lazare-
cie, a później wróci na front serbski.

W tym czasie wielu żołnierzy było niepiśmiennych, dla-
tego zwracali się z prośbą do Leonarda o napisanie listu do 
matki lub żony. – Kolego! Pisz tylko to, co będę ci dyktować. 
Leżał tu taki jeden kapral, który napisał mi list do mojej Zoś-
ki, ale on jej takie brednie powypisywał, że włosy na gło-
wie dęba stają. Napisał, że ja mam już drugą żonę i nieślub-
ne dziecko, moja Zośka czytać nie umie więc poszła z tym li-
stem do księdza, żeby jej ten list ode mnie przeczytał, gdy do-
wiedziała się mam już w Austrii inną babę i bachora to chcia-
ła do studni skoczyć. Jak się wygadała przed kumami, to te-
raz cała wieś z niej się śmieje, a ona biedna chodzi i płacze. 
Napisz Leonard, że to wszystko kłamstwo, że ją bardzo ko-
cham i tęsknię za dziećmi i domem. Napisz jeszcze, że leżał 
ze mną w lazarecie taki jeden kapral, który te brednie po-
wypisywał dla zabawy, ma psubrat szczęście, że już wyszedł 
z lazaretu na front, bo ja bym go nożem poczęstował.

Rozdział iii
Pluton maszerował czwórkami przez  sędziwy, jodłowy 

las w Austrii. Panowała cudowna wiosna, pachniały błękitne 
fiolki, śpiewały ptaki i szumiał wartki górski potok.

Starszy żołnierz Leonard Tarnawski zobaczył na drzewie 
ukryte radio wojskowe, zapomniał się i powiedział głośno do 
kolegi: – Janek! Radio. Usłyszał to prowadzący pluton oficer 
austriacki i wezwał go do raportu.

– Tarnawski! Jakie jest wasze prawdziwe wykształcenie? 
– Powszechne panie poruczniku – odpowiedział stojący 

na baczność starszy żołnierz.

– Nieprawda! Kłamiesz! – krzyczał porucznik i pozostali 
oficerowie, którzy byli obecni podczas przesłuchania  żołnie-
rza w garnizonie. – Jeżeli ukończyłeś cztery klasy Powszech-
nej Szkoły w Przemyślanach, to skąd wiedziałeś, że na drze-
wie jest ukryte wojskowe radio?  Musiałeś uczyć się fizyki 
w gimnazjum – oznajmił jeden z oficerów.

Wtedy przesłuchiwany przyznał się, że ukończył VII klas 
Wyższego Gimnazjum Klasycznego im. Królowej  Jadwigi 
w Złoczowie, a gdy wybuchła wojna był uczniem VIII kla-
sy tej szkoły. Gdy został powołany do wojska, nie przyznał 
się do swego wykształcenia, ponieważ nie chciał awansować 
chciał przeżyć wojnę.

Dowódca Jednostki podjął decyzję i wydał rozkaz star-
szemu żołnierzowi Leonardowi Tarnawskiemu, że musi 
przystąpić do matury, został zwolniony z zajęć wojskowych 
i otrzymał cztery tygodnie na przygotowanie się do egzaminu 
dojrzałości. Koledzy Leonarda nie byli z tego zadowoleni mó-
wili:, że zamiast brać udział w ćwiczeniach, siedzi w Miejskiej 
Bibliotece i czyta książki, przygotowuje się do egzaminu.

Jemu to dobrze, mówili koledzy z kompanii, nic nie robi 
i chodzi tylko na obiady, ale Leonard to fajny chłop, broni-
li go inni, listy nam pisze, uśmiech ma na twarzy i zawsze 
wszystkim jest życzliwy. Jednakowo traktuje Polaków, Ru-
sinów, Madziarów i Żydów, z nikogo nie szydzi i wszystkim 
pomaga jest demokratą.

– Leonard, jak zdasz maturę i awansujesz,  to na pewno 
nikomu z nas nie zaszkodzisz? Życzymy Ci pomyślnych egza-
minów i szczęśliwej podroży do Wiednia – tak koledzy pod-
trzymywali Leonarda na duchu, okazując mu swą życzliwość 
i podziękowanie za przyjaźń. Takie serdeczne życzenia kole-
gów z kompanii, musiały skończyć się powodzeniem więc, 
maturę zdał Leonard 18maja 1915 r. w Wiedniu. W skład ko-
misji maturalnej  wchodzili: radca dworu cesarskiego, dyrek-
tor Gimnazjum stolicy Austrii i kilku wyższych oficerów.

Gdy Leonard wrócił do jednostki, został awansowany na 
sierżanta i prowadził musztrę z rekrutami, czyli ćwiczenia 
wojskowe z młodymi żołnierzami. Niektórzy rzeczywiście 
byli w jego wieku, mieli po dwadzieścia parę lat, lecz na woj-
nę byli też powoływani znacznie starsi mężczyźni bo liczy-
li sobie lat czterdzieści, a niektórzy nawet pięćdziesiąt z ha-
kiem.

Leonard był jednym z najmłodszych podoficerów w puł-
ku, któremu do dwudziestu dwóch lat życia, brakowało jesz-
cze pół roku. Jako podoficer w stopniu sierżanta, podczas 
obiadu mógł siedzieć już z oficerami przy jednym stole.

W wojsku austriackim panowała wysoka etykieta, nawet 
znacznie większa niż w wojsku niemieckim, dlatego gdy pod-
czas obiadu na salę w kasynie dla oficerów wchodził pułkow-
nik – dowódca jednostki, wszyscy młodsi oficerowie i pod-
oficerowie stawali na baczność i dopiero, gdy najstarszy ran-
gą oficer usiadł za stołem, to dopiero pozostali oficerowie mo-
gli też usiąść. Gdy podczas obiadu ktoś z uczestniczących 
przy posiłku, chciał wyjść np. do toalety, to zwracał się także 
z prośbą do oficera najstarszego rangą o pozwolenie odejścia 
na stronę. W armii austriackiej wojsko było dobrze zdyscypli-
nowane, umundurowane, uzbrojone i odżywione.

Ofensywa wojsk austriackich przeciw Włochom, rozpo-
częła się już późną wiosną1915 r. i toczyła się w malowni-
czych Alpach. Wojskowe okopy przetrwały wieki, ponieważ 
były wykute w skale jeszcze przez egipskich niewolników. 
Niepowtarzalne piękno Tyrolu mogło być i zapewne było 
inspiracja dla poetów, malarzy i muzyków. Niestety wojna 
to nie zabawa, a gdy śmierć zagląda żołnierzom w oczy, nie 
mają czasu marzyć o romantycznych pejzażach i niezwy-
kle urokliwych włoskich dziewczętach. Nieraz marzą o ro-
dzinnych świętach, tęsknią za żoną i dziećmi i talerzu gorącej 
zupy, ponieważ nie zawsze dojechała na front polowa kuch-
nia. Przed śmiertelną bitwą, żołnierze dostawali konserwy 
mięsne, rum, gorzką czekoladę i papierosy.

Drużyna żołnierzy austriackich na Węgrzech (1914). W dolnym rzędzie trzeci z lewej Józef Tarnawski – brat Leonarda. 
Fot. ze zbiorów rodzinnych w Krakowie.

Świadectwo maturalne Leonarda Tarnawskiego.
ciąg dalszy w następnym numerze

Stanisław Sas Tarnawski
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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
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

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

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

W hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbył 
się 25 marca br. Wojewódzki Półfinał Turnieju Tenisa Stołowego 
dziewcząt i chłopców, do którego zakwalifikowało się aż sześć 
drużyn dziewczyn szkół podstawowych z terenu naszego wojew-
ództwa: SP Rytwiany I, SP Rytwiany II, SP Kurozwęki, SP Wiślica, 
SP nr 2 Staszów oraz SP w Nawodzicach. 

Organizatorem turnieju był Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy – Kielce.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach, 
tj. gra pojedyncza (singiel) oraz gra podwójna tj. (debel), zaś turniej 
rozegrany został systemem pucharowym zgodnie z przepisami ITTF.

Dziewczyny z nawoDzic 
najlepsze 

w wojewóDzkim półfinale 
tenisa stołowego

Po emocjonujących, długotrwałych i zaciętych meczach w fi-
nale zwyciężyły nasze dziewczęta – SP z Nawodzic tj.: Sandra 
Golonka, Aleksandra Walicka i Klaudia Grębowiec, które nie 
zawiodły oczekiwań swego trenera Szczepana Ewiaka i deklasując 
konkurencję zajęły najwyższe miejsce na podium oraz wywalczyły 
awans do Wojewódzkiego Finału w Tenisie Stołowym, który 
odbędzie się 9 kwietnia 2015 r. w Bilczy koło Kielc. Kolejne miejsca 
zajęły: SP Rytwiany II, SP Rytwiany I, SP Wiślica i SP Kurozwęki.

O przebiegu turnieju można również przeczytać na stronie in-
ternetowej SP w Nawodzicach: www.pspnawodzice.edupage.org, 
gdzie można również zobaczyć zdjęcia i komentarze z turnieju.

Reprezentacja naszej gminy uczestni-
czyła 27 lutego br. w turnieju w tenisie sto-
łowym w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sta-
szowie. W kategorii szkół podstawowych 
wzięło udział 70 zawodników i zawodni-
czek. Wśród dziewcząt wygrała uczenni-
ca Szkoły Podstawowej z Goźlic Emilka Fi-
gacz, drugie miejsce zajęła Martyna Kordy-
ka – również SP Goźlice. Wśród chłopców 
najlepsze miejsce z naszych zawodników za-
jął Sebastian Golonka ze Szkoły Podstawo-
wej z Nawodzic. W pierwszej dziesiątce za-
jęliśmy łącznie – spośród chłopców i dziew-
czynek – 12 miejsc. Trenerami naszych za-
wodników byli Krzysztof Dywan i Szcze-
pan Ewiak.

Półfinał województwa świętokrzyskiego 
w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców odbył się 18 marca br. w Janiku. 
Znakomicie spisały się nasze zawodniczki 
(Martyna Kordyka, Emilia Figacz, Aleksan-
dra Szemraj), wygrywając wszystkie me-
cze, zdeklasowały rywali i zdobyły pierw-
sze miejsce, tym samym zapewniając sobie 
awans do finału wojewódzkiego.

Goźlice – Starachowice 3-0
Goźlice – Janik 3-0
Goźlice – Godów 3-1
Goźlice – Momina 3-0
Również bardzo dobrze wypadli chłop-

cy (Patryk Konecki, Jakub Adamczak, Łu-
kasz Szafirowski) zdobywając 3 miejsce.

Goźlice – Ostrowiec Św 3-0
Goźlice – Monina 2-3
Goźlice – Godów 3-1
Goźlice – Stary Garbów 0-3
Organizatorami wyjazdu byli: Szkoła 

Podstawowa w Goźlicach oraz Wójt Gminy 
Klimontów Marek Goździewski. Trenerem 
grupy był Krzysztof Dywan.

emilka 
figacz 
najlepsza 

w staszowie

sp goźlice bez porażki
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Dyrekcja i Nauczyciele języka angielskiego 
Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
zapraszają do wzięcia udziału

w trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej

„SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE”

termin i miejsce:  6 maja 2015 r.,  godz. 10:00
gminny ośrodek kultury w klimontowie, ul. krakowska, 27-640 klimontów

Patronat medialny konkursu:

Gazeta „tygodnik nadwiślański”

Miesięcznik „głos klimontowa”

Patronat honorowy konkursu:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
adam jarubas

Świętokrzyski Kurator Oświaty 
małgorzata muzoł

cele konkursu:
• uwrażliwianie na piękno twórczości artystycznej
• kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim
• popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
• samokształcenie muzyczne, sprawdzenie siebie
• poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych
• ujawnienie i promowanie młodych talentów

zasady uczestnictwa:

1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści w następujących kategoriach wiekowych:
– uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III
– uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI

2. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę w języku angielskim.

3. Każdą z grup może reprezentować jeden solista.

4. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy:
– wypełnić zgłoszenie drogą mailową kosteczka19@interia.pl (nazwa szkoły, 

imię i nazwisko uczestnika, klasa, tytuł piosenki, nazwisko i numer telefonu do 
opiekuna uczestnika)

– dostarczyć płyty na adres: Anna Bzdyra, ul. Zysmana 12, 27-640 Klimontów 
do 10 kwietnia 2015 r. Liczba uczestników jest ograniczona do 30 – decyduje 
kolejność zgłoszeń.

5. Jury oceniać będzie:
– dobór repertuaru,
– interpretację wokalno-sceniczną,
– ogólny wyraz artystyczny,
– oryginalność i pomysłowość.

sprawy organizacyjne:
• płyta z podkładem muzycznym powinna być dobrej jakości, na płycie może 

znajdować się tylko piosenka konkursowa  i należy ją oddać w terminie (radzimy 
przygotować sobie również płytę zapasową)

• kolejność prezentacji ustala organizator 
• organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu
• uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie, fotografowanie, rozpowszechnianie 

konkursu
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych poprawek/zmian w regu-

laminie konkursu
Konkurs odbędzie się 6 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimonto-
wie o godz. 10:00.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez orga-
nizatorów i sponsorów.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 maja 2015 r.
Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer  telefonu: 530 663 741.

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy
Priorytet inwestycyjny 8iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw.
Najważniejsze typy przedsięwzięć: 
Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących roz-
poczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowa-
ne instytucje oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązują-
cymi standardami świadczenia usług (wsparcie doradczo – 
szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu opera-
cji 2. i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie). 
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w formie: 
•	bezzwrotnej	(tj.	dotacje)	wraz	ze	wsparciem	pomostowym,	

dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostają-
cych bez zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, znajdu-
jących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

•	instrumentów	 finansowych	 (w	 formie	 mikropożyczek)	
dla osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te mogą 

być spoza grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy.

Beneficjenci: 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie do-
tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświa-
tową na podstawie przepisów odrębnych), w tym  m.in.: 
•	LGD,	
•	podmioty	świadczące	usługi	dla	przedsiębiorców,	w	tym	

Instytucje Otoczenia Biznesu, 
•	podmioty	wdrażające	instrumenty	finansowe.
Wybór podmiotów wdrażających instrumenty finanso-
we zostanie dokonany w oparciu o przepisy krajowe oraz 
wspólnotowe.
Grupy docelowe: 
Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku po-
wyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadze-
nie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestro-
wanych w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub pro-
wadzących działalność na podstawie odrębnych przepi-

sów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, w tym w szczególności: 
a) w zakresie dotacji: 
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez 

zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobie-
ty, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długo-
trwale bezrobotne, niskowykwalifikowane. 

- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bez-
robotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako 
bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdu-
jących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przelicze-
niowych. 

b) w zakresie instrumentów finansowych: 
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez za-

trudnienia) i nieaktywne zawodowo, również te które nie 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Leszek Galata
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