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W Klimontowie odbył się tradycyjnie 15-17 sierpnia Jarmark na św. 
Jacka nad którym honorowy patronat objęli Wojewoda Świętokrzyski 
Bożentyna Pałka-Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jarubas. Była to już 12 edycja tej imprezy, która z każdym 
kolejnym rokiem ściąga większą publiczność. Jak co roku Jarmark trwał 
trzy dni. Już w nocy z czwartku na piątek odbyły się zawody wędkarskie 
spławikowo-gruntowe o Puchar Konferansjera nad Zalewem w Szyma-
nowicach. Relację z Jarmarku przedstawiamy na stronach 3, 4 i 5.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki 
Boskiej Sulisławskiej, słynącej ła-
skami już od połowy XVII w., wy-

ruszyła o godz. 830 spod barokowej kolegia-
ty p.w. św. Józefa w Klimontowie w dniu na-
rodzenia NMP – 8 września – w tradycji lu-
dowej nazywanego uroczystością Matki Bo-
skiej Siewnej.

Przy dźwiękach klimontowskiej kapeli 
pielgrzymkę prowadził ks. wikary Michał 
Majecki. Zarząd OSP w Klimontowie zgod-
nie z piękną tradycją wystawił Poczet Sztan-
darowy, a druhowie zapewniali bezpieczeń-
stwo pielgrzymom. W pielgrzymce udział 
wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej, Gimnazjum i Szkół Ponadgimna-
zjalnych, a także członkinie Kół Różańco-
wych parafii św. Józefa w Klimontowie. Pa-
rafianie uczestniczący w pielgrzymce nieśli: 
krzyż – Andrzej Bilski, chorągwie – Da-
riusz Bernyś, Andrzej Kazimierski, Sta-
nisław Bryła, Mirosław Bryła, Jan Cebu-
la, Józef Kazimierski, Henryk Stylski. Fe-
letronom – śpiewając pieśni Maryjne – prze-
wodziły siostra Kamila Borys i Renata Ja-
neczko, wspierane przez śpiewaka i muzyka 
ludowego Józefa Szymczaka. 

Niekwestionowaną gwiazdą XII 
Jarmarku na św. Jacka był zespół 
rockowy Bracia. Grupę w 1997 
roku założyli Piotr i Wojciech 
Cugowscy, którym obecnie towa-
rzyszą Tomasz Gołąb – gitara ba-
sowa i Krzysztof Patocki – per-
kusja. 
Szersza publiczność usłyszała 
o nich w 2002 roku, kiedy piosen-
ką „Nie jestem inny” wygrali kon-
kurs Debiutów w Opolu. Przeło-
mowym momentem na drodze ar-
tystycznej zespołu był rok 2007, 
który obfitował w wyróżnienia 

NA JARMARKU 2008

i nagrody, m.in. zwycięstwo na so-
pockim festiwalu Top Trendy z hi-
tem „Jeszcze raz”. Grupa zdobyła 
tam wszystkie możliwe nagrody – 
publiczności, dziennikarzy, inter-
natów oraz miasta Sopotu.
W sobotę, 16 sierpnia, Bracia za-
grali koncert dla publiczności 
zgromadzonej na stadionie w Kli-
montowie. To była świetna zabawa 
i niezapomniany wieczór.
Po koncercie Wojtek Cugowski 
udzielił wywiadu dla naszej gaze-
ty, który w całości możecie prze-
czytać na stronie 8.

W ramach projektu PPWOW 
– Program Integracji Społecznej 
została zorganizowana „Biesia-
da Nawodzicka”, której organiza-
torem było Kółko Rolnicze. Im-
prezę rozpoczęło przeprowadze-
nie ulicami wieńca dożynkowego 
niesionego przez Członkinie Kół-
ka Rolniczego. Strażacy w galo-
wych strojach nieśli sztandary. 
W odprowadzeniu wieńca do ko-
ścioła uczestniczyli: przedstawi-
ciele władz gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich, zaproszeni 
goście, członkowie OSP, członki-
nie Kółka Rolniczego oraz miesz-
kańcy. Idącemu korowodowi przy-
grywała  „Kapela Klimontowska”. 

Uroczysta Msza polowa została od-
prawiona o godz. 1230. Nabożeństwo na 
cześć Matki Bożej Sulisławskiej celebro-
wał ksiądz biskup Marian Zimałek wraz 
z księżmi Diecezji Sandomierskiej i Zako-
nu Ojców Zmartwychwstańców w Sulisła-
wicach. W uroczystym nabożeństwie wziął 
także udział ksiądz kanonik Adam Nowak 
– proboszcz parafii Rzymsko- Katolickiej 
w Klimontowie, a w uroczystej Mszy świę-
tej uczestniczył również Wójt Klimontowa – 
Ryszard Bień.

Po zakończeniu nabożeństwa i  krótkim 
wypoczynku pielgrzymka wyruszyła do 
Klimontowa. Podobnie jak w drodze do Su-
lisławic wierni śpiewali pieśni Maryjne, od-
mawiali różaniec i litanię do Matki Boskiej 
Loretańskiej. W kościele parafialnym św. 
Józefa zmęczonych, ale szczęśliwych piel-
grzymów – wracających z pieśnią na ustach 
,,Po Górach Dolinach” – powitał ksiądz pro-
boszcz Adam Nowak.

Na zakończenie pielgrzymki orkiestra 
zagrała w kościele sławetny utwór do słów 
Marii Konopnickiej pt. ”Rota” – „Nie rzu-
cim ziemi skąd nasz ród...”

OPR. ST. SAS TARNAWSKI

Msza dziękczynna „po zbio-
rach” odbyła się w kościele pod 
wezwaniem Matki Bożej Królo-
wej Polski i odprawiona została 
przez księdza kanonika Andrzeja 
Teppera. Po poświęceniu płodów 
rolnych nastąpiło uroczyste prze-
niesienie wieńca dożynkowego na 
plac przy budynku Remizy OSP 
w Nawodzicach.

Tam nastąpiła część oficjalna 
uroczystości, mająca na celu przy-
witanie gości oraz podziękowa-
nie rolnikom za ich ciężką pracę. 
Zgodnie z wiejską tradycją wie-
niec został „obśpiewany” przez 
członkinie Kółka Rolniczego. 

Pielgrzymka liczyła około dwustu wiernych, którzy z ochotnym sercem podążali do 
Matki Bożej Sulisławskiej.

KLIMONTOWSKA
PIELGRZYMKA

CIĄD DALSZY NA STRONIE 2

DOŻYNKI W NAWODZICACH
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Podczas części artystycznej zo-
stał zaprezentowany program przy-
gotowany przez dzieci i młodzież. 
Występ poprzedziła prezentacja 
rysu historycznego Nawodzic. Na-
stępnie została zaprezentowana 
część rozrywkowa – taniec w wy-
konaniu dzieci oraz skecz.

Podczas uroczystości głos za-
brali zaproszeni goście: Ryszard 
Bień – Wójt Gminy Klimontów, 
Wojciech Borzęcki – radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego, Edyta Mich-
ta – radna Rady Gminy Klimon-
tów, Sylwia Burczyńska – wice-
prezes Lokalnej Grupy Działania 
LOT „Partnerstwo Ziemi Sando-
mierskiej”, Stanisław Bajur – 
radny powiatu sandomierskiego, 
Józef Rębacz – wiceprezes OSP.

Osoby zabierające głos mówi-
ły o wielkim wkładzie pracy, za-
angażowaniu, aktywności i dużym 
rozwoju integracji społecznej, po-
prawie  życia oraz relacjach mię-
dzy mieszkańcami. Podziękowano 
osobom organizującym i  wspie-
rającym uroczystość. Wkład pra-
cy i zaangażowanie Koła Rolni-
czego, OSP, dzieci, młodzieży oraz 
mieszkańców został nagrodzony 

gromkimi brawami przez wszyst-
kich uczestników uroczyści. Pod-
czas imprezy degustowano potra-
wy oraz wypieki przygotowane dla 
wszystkich przez członkinie Kółka 
Rolniczego.

Jedną z pozycji programu były 
konkursy. Pozyskano sponsorów, 
którzy wsparli nas nagrodami. 
Pierwszy z konkursów pt: „Bezpie-
czeństwo w gospodarstwie rolnym” 
skierowany do dzieci sponsorowa-
ny był przez oddział KRUS z Opa-
towa. Konkurs prowadził Józef 
Adamczak, który wręczał również 
nagrody uczestnikom. Drugi z kon-
kursów o tytuł „Rolnika Nawo-
dzic” skierowany był do dorosłych, 
a nagrodę zasponsorował Jan Zie-
ja. W konkursie wzięła udział trój-
ka rolników. Zwycięzca konkursu 
w formie podziękowania za zorga-
nizowanie dożynek przekazał swo-
ją nagrodę na rzecz Kółka Rolni-
czego oraz OSP Nawodzice.

„Biesiada Nawodzicka” zgro-
madziła 250 uczestników z trzech 
pokoleń, którzy wspólnie biesia-
dowali, rozmawiali, śmiali się, 
wspominali – nawiązując do za-
mierających wiejskich tradycji 
i obyczajów.

DOŻYNKI 
W NAWODZICACH

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W ramach PPWOW Program Integracji Społecz-
nej Gminy Klimontów, w sierpniu 2008r. rozpoczę-
ły się prace nad stworzeniem bazy lokalowej potrzeb-
nej do realizacji projektu „Mały Zuch działa w śro-
dowisku”. Realizatorami projektu są panie: Ewa Bo-
kwa, Dorota Rogala i Małgorzata Zaroda, którym 
na sercu leży wszechstronny rozwój oraz wyrówny-
wanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci i mło-
dzieży. Nowa gromada zuchowa będzie realizowała 
swoje zadania zgodnie ze Statutem ZHP. Działaniom 
tym przyświecać będą przede wszystkim następują-
ce hasła:
• przekazywanie wzorców zachowania,
• wsparcie rodziców w wychowaniu,
• zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego,
• przekazywanie wzorców postępowania zgodnie 

z Prawem Zucha.
Od 1 września zuchami mogą stać się uczniowie 

w wieku 7-10 lat z terenu gminy Klimontów, uczęsz-
czający do Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimon-
towie im. J. Ossolińskiego. Wystarczy odrobina chę-
ci, wytrwałości i woli do działania. Spotkania i zbiór-
ki odbywać się będą w budynku szkolnym PSP im. 
J. Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, w sali 
nr 46 i mniejszej (nowo wyremontowanej) salce – „zu-
chówce”, w sali gimnastycznej i w plenerze. Szczegó-
łowych informacji udzielają realizatorzy projektu. 

Minimalna liczba osób, która mu-
siała wziąć udział w głosowaniu, aby 
referendum było ważne to 3/5 licz-
by osób, które wzięły udział w głoso-

NIEWAŻNE
REFERENDUM

waniu w ostatnich wyborach Wójta, czyli 4 084. Tymczasem udział 
w referendum wzięło 794 osób – a więc referendum jest nieważne. 

Ważnie oddanych głosów oddano 774, z czego:
- za odwołaniem Wójta – 691
- przeciw odwołaniu Wójta – 83
A oto wyniki głosowania w obwodach:

Siedziba obwodu 
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Szkoła Podstawowa w Klimontowie 1 722 109 104 84 20

Gimnazjum w Klimontowie 1 905 192 189 161 28

Szkoła Podstawowa w Konarach 487 101 97 89 8

Szkoła Podstawowa w Goźlicach 940 82 81 75 6

Szkoła Podstawowa w Nawodzicach 528 43 41 36 5

Remiza w Krobielicach 419 65 64 60 4

Świetlica w Nowej Wsi 942 202 198 186 12

RAZEM: 6 943 794 774 691 83

NOWA GROMADA ZUCHOWA

Zapraszamy wszystkich chętnych. Liczymy na 
życzliwość i pomoc nie tylko rodziców, ale i lokalne-
go środowiska.

Od 4 do 18 sierpnia gościliśmy w gminie Kli-
montów siedemnastu artystów malarzy z Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach. 

Artyści w ramach Międzynarodowego Ple-
neru Malarskiego „Świętokrzyskie Krajobra-
zy – Klimontów i okolice 2008” tworzyli obra-
zy uwieczniające klimontowskie pejzaże, wido-
ki i krajobrazy.

We wtorek, 12 sierpnia, na klimontowskim 
Rynku członkowie PSEP zorganizowali dla dzie-
ci akcje plastyczne: Wakacyjny Dywan oraz Ale-
ję Gwiazd. Uczestniczyło w nich wiele dzieci, któ-
re na przygotowanych „dywanach” tworzyli swoje 
dzieła.

W trakcie pleneru Józef Golak Adamowicz 
chętnym wykonywał karykatury. Wystawa prac ar-
tystów odbyła się w sobotę w drugi dzień Jarmarku 
na św. Jacka w Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie.

Organizatorem pleneru był Urząd Gminy oraz 
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej 
w Kielcach.

PLENER PLASTYCZNY
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PI ĄTEK
W kościele parafialnym p.w. św. Józefa ks. proboszcz 

Adam Nowak odprawił uroczystą Mszę św. dożynkową 
w której uczestniczył m.in. b. minister rolnictwa Andrzej 
Lepper. W trakcie mszy św. poświęcone zostały tegorocz-
ne zbiory zebrane przez rolników z naszej gminy.

Od godz. 1400 w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
uruchomiono punkt pobierania krwi. Chętnych do oddawa-
nia krwi było bardzo dużo. Łącznie zebrano ponad 18 li-
trów tego najcenniejszego leku. Należy przy tej okazji wspo-
mnieć, że jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego. Straża-
cy z OSP z terenu gminy Klimontów oddawali krew, aby po-
móc swojemu koledze, który uległ poważnemu wypadkowi.

Sportowe rywalizacje na stadionie rozpoczęli kadeci. 
W meczu FC Barcelona – Real Madryt w regulaminowym 
czasie gry był remis 4:4. Zwycięzcę wyłoniły dopiero rzuty 
karne. Ostatecznie lepsza okazała się drużyna Barsy przy 
wyniku 11:10. Później na boisko weszli oldboye. W zacię-
tym meczu pomiędzy LKS Klimontowianka – AKS Busko 
Zdrój lepsi okazali się goście. Nie dali żadnych szans go-
spodarzom. Mecz zakończył się wynikiem 3:5 (1:4).

Ok. godz. 1730 rozpoczął się koncert Majki Jeżowskiej. 
Przez ponad godzinę dzieci, jak również i dorośli, bawili się, 
śpiewali, tańczyli, skakali… Ci, którzy wpadli w oko Maj-
ce dostawali plakaty i zdjęcia z artystką. Tuż po koncercie na 
scenę wszedł Wójt Gminy Ryszard Bień, który złożył życze-
nia imieninowe Majce oraz wręczył piękny bukiet kwiatów. 
Obok sceny wszyscy chętni mogli zdobyć autograf gwiazdy.

Kolejny zespół, który zaprezentował się publiczności to 
grupa The Crew – Ekipa. Ania, Albert, Kamil, Maciek 
i Marcin zaprezentowali znane utwory polskiej sceny roc-
kowej. Tuż po Ekipie wystąpiła grupa Kind Of Blue. Zespół 
w składzie: Martyna Puszka – vocal, Rafał Panek – gita-
ra, Marian Zych – gitara basowa, Maciek Kudła – perkusja 
oraz Marcin Maziarz – instrumenty klawiszowe znany jest 
klimontowskiej publiczności - ostatnio mogliśmy posłuchać 
ich brzmień w trakcie tegorocznej edycji Brunonalii.

Kolejnym punktem wieczornego programu był turniej 
tańca towarzyskiego. W jury zasiedli Adam Przybylski – 
Zastępca Wójta, Mariusz Zaroda – kierownik PZU (któ-
re było fundatorem nagrody głównej) oraz dwie zawodowe 
tancerki – Agnieszka i Kornelia. W turnieju wzięły udział 
trzy pary, które zaprezentowały kilka tańców m.in. rum-
bę, czaczę, tango, walc angielski. Zwyciężyła zdecydowa-
nie para Kasia Gorycka i Michał Smykla, którzy wygrali 
tygodniowy pobyt w Bochni.

Gdy ze sceny zeszły pary taneczne ich miejsce zajął ze-
spół Kakadu. Kielecko-tarnobrzeska grupa w składzie Ma-
rzena Dziurzyńska-Pitula – vocal, Rafał Pitula – gitara, 
Krzysztof Pitula – perkusja, gościnnie Marian Zych – gi-
tara basowa, Marcin Maziarz – instrumenty klawiszowe 
przedstawiła własne aranżacje znanych przebojów polskiej 
i światowej muzyki.

Dyskoteka pod gwiazdami zakończyła pierwszy dzień 
Jarmarku.

JARMARK NA ŚW. JACKA

Poświęcenie tegorocznych zbiorów przez ks. proboszcza.

Chętnych do oddawania krwii było bardzo wielu.

Nasi nie oddawali piłki bez walki. Majka porwała całą publiczność.
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SOBOTA
Plany organizatorów pokrzyżowała pogoda. O godz. 1500 

rozpoczął się egzamin na kartę rowerową i motorowerową. 
Egzamin poprowadzili klimontowscy policjanci: asp. Bog-
dan Zaroda oraz sierż. szt. Andrzej Bajak. Wszyscy, któ-
rzy zgłosili się – czyli 68 osób – pomyślnie zakończyli tak 
egzamin teoretyczny, jak i praktyczny.

Po egzaminie strażacy z PSP Sandomierz i OSP Klimon-
tów zaprezentowali sprzęt bojowy, jaki używają w trakcie 
akcji. Najmłodsi podziwiali pojazd pożarniczy PMT-25D, 
mogli przymierzyć stroje strażaków, założyć kaski oraz po-
lać wodą trzymając strażacką „sikawkę”. I chyba to lanie 
wody zapoczątkowało oberwanie chmury… Z powodu ule-
wy, która trwała blisko 2 godziny, sandomierscy policjan-
ci z Komendy Powiatowej Policji nie zaprezentowali sprzętu 
i pokazu swojej sprawności. Także z powodu niesprzyjającej 
aury nie odbył się konkurs dla dzieci „Jak bezpiecznie po-
magać rodzicom”. Inspektor, który miał poprowadzić kon-
kurs, „wyczuł pismo nosem” z pogodą i w trakcie egzami-
nu na kartę rowerową i motorowerową rozmawiał z dzieć-
mi i udzielał im wskazówek dotyczących bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie domowym. Dodatkowo najmłodsi dosta-
li informatory. Z lekkim opóźnieniem rozpoczął się koncert 
Studia Piosenki Klimontowskiego Ośrodka Kultury. Wystą-
piły dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w GOK-u.

Kolejną atrakcją wieczoru był występ zespołu Fahren-
heit. Aneta, Ania, Julia, Justyna, Karolina oraz Sandra 
jak zwykle rozgrzały publiczność i zapewniły wspaniałą 
zabawę.

Wybory Miss Jarmarku to stały element programu trzy-
dniowego festynu. Nie zabrakło go i w tym roku. Zgłosiło 
się siedem dziewcząt. Jury w składzie Ryszard Bień – Wójt 
Gminy Klimontów, Mariusz Zaroda – kierownik PZU 
oraz Anna Ferens nie miało łatwego zadania. Publiczność 
jako swoją Miss wybrało Ewelinę Witaszek z Jurkowic. 
Jury tytułem Miss Jarmarku 2008 uhonorowało Karolinę 
Beraś z Byszowa, tytuł ViceMiss powędrował do Magda-
leny Teter z Sandomierza.

Piotrek, Wojtek, Tomek i Krzysiek – to gwiazda tego-
rocznej edycji Jarmarku. Bracia zrobili ogromne show. Pu-
bliczność bawiła się znakomicie. Mimo, iż pogoda nikogo 
nie rozpieszczała wszystkich rozgrzał niesamowity koncert. 
Tuż po koncercie wszyscy fani robili zdjęcia, zbierali auto-
grafy i rozmawiali z gwiazdami.

Sobotnią zabawę publiczność zakończyła dyskoteką.

JARMARK NA ŚW. JACKA

Na egzaminie nie było łatwo.

Emocji przy polewaniu wodą było co niemiara.

Gorący koncert dziewcząt z zespołu Farenheit.

Najpiękniejsze dziewczyny...

...i największe show tegorocznego Jarmarku.
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NIEDZIELA
Ostatni dzień Jarmarku to odpust na św. Jacka i Dożyn-

ki Powiatowe. Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. 
Dziękczynną w kościele p.w. św. Jacka, którą celebrował 
wysłannik Kurii Sandomierskiej ks. infułat Roman Chwa-
łek w koncelebrze z ks. dziekanem Adamem Nowakiem 
i ks. Stanisławem Kosem. We mszy św. uczestniczyli m.in. 
eurodeputowany Czesław Siekierski, posłowie Marek 
Kwitek, Andrzej Pałys, Konstanty Miodowicz, wojewo-
da świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego Lech Janiszewski, 
Starosta Sandomierski Stanisław Masternak, Przewodni-
czący Rady Powiatu Jacenty Czajka, Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień, Przewodniczący Rady Gminy Jan Rę-
bacz, radni Gminy Klimontów. Mszę św. uświetnił występ 
sopranistki Małgorzaty Ziaji przy akompaniamencie Trio 
Instrumentalnego z Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Po uroczystych ceremoniach kościelnych nastąpi-
ło przejście korowodu wieńców dożynkowych na stadion 
LKS Klimontowianka w Klimontowie. Korowód dożynko-
wy prowadzony był przez Starostów Dożynek: Małgorza-
tę Smardz i Tomasza Rutkowskiego. Uroczystego otwar-
cia Dożynek dokonał Starosta Sandomierski Stanisław 
Masternak wraz z Wójtem Gminy Klimontów Ryszar-
dem Bieniem. Z krótkim przemówieniem wystąpiła rów-
nież wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, która wyraziła 
uznanie dla trudu pracy rolników powiatu sandomierskiego 
oraz podziękowała za tegoroczne plony.

Następnie wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla 
rolnictwa”. Odznaczenia wręczała w imieniu Ministra Rol-
nictwa Wojewoda Świętokrzyski. Odznaki dostali: Stani-
sław Banaszewski, Tomasz Broda, Jacek Bryła, Edward 
Dobek, Marek Drzazga, Jan Stanisław Dudziński, An-
drzej Gleń, Tomasz Gołębiewski, Roman Kołacz, Krzysz-
tof Andrzej Kwiatkowski, Janina Luzak, Jerzy Mikula, 
Jerzy Pięta, Zenon Radkowski, Tomasz Robert Rutkow-
ski, Stefan Szaraniec, Marek Zrębski i Szymon Żyła.

Po wręczeniu odznaczeń w imieniu zasłużonych wystą-
pił i złożył podziękowania nasz krajan Tomasz Gołębiew-
ski. Po wystąpieniach okolicznościowych nastąpiło podsu-
mowanie eliminacji powiatowych konkursu „Piękna i Bez-
pieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku w 2008 r.”, któ-
rego dokonała przewodnicząca jury Ewa Borycka. Zwycię-
żyli Małgorzata i Jan Smardzowie (gm. Obrazów), drugie 
miejsce zajęli Marta i Stanisław Winiarczykowie (gm. 
Zawichost), zaś miejsce trzecie zajęli Agnieszka i Paweł 
Mikusowie (gm. Łoniów). Wyróżnienia otrzymali: Sylwe-
ster Krawczyński (gm. Dwikozy), Mieczysława Olszew-
ska (gm. Klimontów) oraz Kazimierz Szcześniak (gm. 
Wilczyce). Po wręczeniu nagród ogłoszono wyniki następ-
nego konkursu – na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. 
Za najpiękniejszy i za najbardziej zgodny z tradycją uzna-
no wieniec gminy Łoniów. Puchar wręczony przez Starostę 
Sandomierskiego Stanisława Masternaka został przeka-
zany na ręce Wójta Gminy Łoniów Szymona Kołacza. Po-
zostałe wieńce zostały wyróżnione przez jury. Wyniki kon-
kursu przedstawiała przewodnicząca jury – dyrektor San-
domierskiego BWA Teresa Pilch. W dalszej części ogło-
szono wyniki kolejno konkursu na Sołtysa Roku. Tytuł ten 
w tym roku w gminie Klimontów powędrował do Marzeny 
Piotrowicz. Nagrodą był kuferek z zawartością.

Gościem specjalnym podczas występów artystycznych 
była delegacja z Ostroga na Ukrainie na czele z Przewodni-
czącą Rady Rejonu Inną Gwizdą Jarosławiwną.

Ok. godz. 1800 swój dorobek artystyczny przedstawił 
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego UMCS w Lublinie. Za-
prezentowano różne rodzaje tradycyjnych polskich tańców 
m.in. poloneza i oberka. Występ zakończył się wspólnym 
odśpiewaniem papieskiej Barki.

Coroczną atrakcją dla uczestników Jarmarku jest pokaz 
sztucznych ogni, który skupia wokół siebie wielu zaintere-
sowanych. Po pokazie wszyscy spragnieni tańca bawili się 
przy muzyce zespołu Wulkan i DJ.

Przekazywanie dożynkowego chleba. Korowód dożynkowy w drodze na stadion.

Wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa” oraz nagród w konkursie „Najpiękniejsza zagroda”.

Przekazanie torby medycznej naszym strażakom. Wystawa tegorocznych zbiorów podw rolnych. 

Po polonezach przyszedł czas na kujawiaki w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS.
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KULINARIA

To elitarny oddział bojowy żołnierzy AK, podkomend-
nych gen. ,,Bora” Komorowskiego w korpusie ,,Jodła” ak-
cji ,,Burza”, którzy początkowo walczyli jako samodzielny 
oddział, a w późniejszym czasie weszli w skład Armii Kra-
jowej. Nazwę oddziału ,,Jędrusie” przyjęli od imienia syna 
swego dowódcy Władysława Jasińskiego, twórcy odweto-
wej grupy operacyjnej na kielecczyźnie.

Jak wynika z relacji starszych mieszkańców do najbar-
dziej znanych akcji przeprowadzonych przez oddział ,,Ję-
drusie” było wykonanie wyroku śmierci na Lescherze – ko-
mendancie niemieckiej żandarmerii w Klimontowie. Wio-
sną 1943 roku, w dzień targowy, na Rynek w Klimontowie 
wjechała bryczka zaprzężona w parę koni. Z bryczki wy-
siadło dwóch mężczyzn, trzeci pozostał w powozie, w każ-
dej chwili gotowym do odjazdu. Dwaj mężczyźni podeszli 
do stojącego na chodniku grubego komendanta Leschera – 
na wysokości restauracji państwa Kilarskich. Wówczas szef 
grupy likwidacyjnej AK Józef Bojanowski ps. ,,Walter” bły-
skawicznym ruchem wyciągnął z kieszeni płaszcza pisto-
let i oddał dwa strzały w klatkę piersiową Niemca. Lescher 
ubrany był w kamizelkę kuloodporną, dlatego zamiast 
upaść na ziemię wykonał ruch ręką, żeby wyjąć rewolwer 
z kabury. Na szczęście ,,Walter” był szybszy i trzecim strza-
łem oddanym w szyję Lechera pozbawił go życia.W tłumie 
handlującej ludności – a był to piątek, dzień targowy – wy-
buchła straszna panika, ludzie uciekali w wielkim  popło-
chu. Jeden z uciekających mieszkańców Klimontowa, nie-
jaki Grudzień, został zastrzelony przez Niemców. ,,Jędru-
sie” odjechali w kierunku Byszówka- Borek. W mieszka-
niu zastrzelonego komendanta Leschera przy ul. Krakow-
skiej (opuszczony budynek szkoły), Niemcy znaleźli dużą 
ilość złotej biżuterii (ok. 1 kg), ponadto znaczną sumę ame-
rykańskich dolarów, pochodzących niewątpliwie z rabunku 
mieszkańców. Dlatego Leschera uznano za ,,szabrownika” 
i odstąpiono od wykonania egzekucji na zakładnikach.

W książce historycznej pod tytułem ,,Jędrusie” autor-
stwa Włodzimierza Gruszczyńskiego, szczególną uwagę 
zwróciłem na opis rozbicia przez ,,Jędrusiów” więzienia 
w Opatowie i uwolnienie ok. 130 więźniów. Autor książki – 
jeden z bohaterów tego wspaniałego oddziału – tak wiernie 
i pięknie opisał historię tych wydarzeń:

,,...Znów nadchodzi fala mocniejszego deszczu; nikt 
już od dawna nie próbuje podnosić kołnierzy; po plecach 
czuć spływające strużki zimnej wody, z nosów kapie, w bu-
tach chlupie. A niech chlupie, psiakrew! Byk zacząć się już 
wreszcie ruszać!...

–...Są pytania?
Odpowiada cisza. Józek daje znak rozpoczęcia i sam ru-

sza naprzód. Za nim ruszają inni małymi grupkami. Deszcz, 
który przedtem nieco przycichł, teraz znów się nasilił i jak na 
zamówienie szumi o bruk i dzwoni o rynny, tłumiąc kroki.

Grupa uderzeniowa wkracza na podwórze przywięzien-
ne (...). Szef Józek podkłada pod drzwi więzienia 2-kilogra-
mowy ładunek trotylu z przymocowanym do niego grana-
tem jako zapalnikiem i wszyscy chowają się za murowany 
śmietnik.

Następuje potężna detonacja, po której z drewnianych 
drzwi pozostają tylko drzazgi. Niewiele też zostaje z żelaznej 
kraty znajdującej się tuż za drzwiami.

Cała grupa uderzeniowa wdziera się teraz na pusty ko-
rytarz więzienny.

Zbigniew Kabata – „Bobo” wpada z pistoletem w ręku 
do mieszkania służbowego jednego ze strażników, do które-
go wchodzi się z przedsionka więziennego. Zastaje tu dwie 
bardzo wystraszone kobiety w nocnych koszulach z rękami 
wzniesionymi do góry. Na pytanie „Boba” wskazują na klu-
cze od cel wiszące na ścianie.

On, wracając pośpiesznie, chwyta jeszcze chochlę 
i zaczerpnąwszy nią wody z wiadra wypija łapczywie kil-
ka łyków. Potem otwiera cele. Pomaga mu w doborze kluczy 
strażnik Franciszek Mazur.

W każdej z cel „Bobo” napotyka na ten sam widok: na 
wpół uniesione postacie, wyciągnięte szyje i szeroko otwarte 
z pełnym nadziei zaciekawieniem patrzące oczy.

– Jesteście uwolnieni przez „Jędrusiów”. Ubierać się 
i wychodzić! Kto nie ma dokąd iść, trzymać się party-
zantów!

Więźniowie wyskakują w nerwowym pośpiechu na kory-
tarz, zabierają stamtąd złożoną w kostkę odzież i ubierając 
się po drodze w alarmowym tempie wybiegają na zewnątrz.

– Boże, żeby tylko zdążyć zanim wkroczą Niemcy! Nie 
wszystkim wychodzi to zbieranie się. Oszałamia ich strach 
przed utratą szansy.

Niektórzy gubią części garderoby, ale nie wracają już 
po nie. Te same sceny powtarzają się w pozostałych celach. 
Pewna grupa więźniów na wpół ubrana lub tylko w bieliź-
nie albo trzymająca zawiniątka w rękach skupia się przy 
drzwiach wyjściowych w niecierpliwym oczekiwaniu na ko-
mendę spełnienia bolesnego szczęścia, niepokoją się, ponie-
waż z zewnątrz dochodzą właśnie odgłosy karabinów ma-
szynowych. Stoi już wśród nich kapitan Kazimierz Krasoń – 
„Kriszna”. Natomiast jego adiutant – nauczyciel tarnobrze-
skiego gimnazjum pan Zygmunt Szewera – jedna z najważ-
niejszych postaci dzisiejszej nocy, leży w celi nieprzytomny, 
zakrwawiony, z okropnymi sińcami, ranami na całym ciele 
i ze zmasakrowaną twarzą. Właśnie pół godziny temu nie-
mieccy oprawcy przywieźli go ze „śledztwa” i cisnęli na be-
ton w celi.

Strzały dochodzące do więzienia z zewnątrz pochodziły 
ze starcia z nadjeżdżającymi z odsieczą Niemcami. Ich sa-
mochód ciężarowy wyładowany żołnierzami zostaje ostrze-
lany z dwóch ckm-ów, na skutek czego wpada na ścianę bu-
dynku rozwalając wystawę sklepową Łojczyka. Niemcy za-
czynają stamtąd strzelać, ale wstrzymują zaraz ogień, po-
nieważ słyszą kilka strzałów także i z przeciwnej strony, nie 
wiedząc najpewniej o co chodzi. Niemcy starają się rozpo-
znać sytuację nie rozwijając na razie akcji. Podobno na 
skutek nie porozumienia zaczęli się wzajemnie ostrzeliwać 
w ciemności.

Tymczasem teraz w więzieniu profesora nie odstępuje 
nawet na krok jego uczeń Zdzisław de Ville; ukradkiem ca-
łuję go w rękę. Z trudem kryje w ciemności łzy. Wspólnie 
z „Bobo” wynoszą pana Zygmunta z więzienia. Po drodze 
próbują cucić go czerpiąc wodę z tryskających nią rynien, 
ale nieszczęśnik nie reaguje na te zabiegi. Uwolniono całe 
więzienie, w którym przetrzymywano 136 więźniów. Cała 
akcja trwała 15 minut.”

OPR. ST. SAS TARNAWSKI (c.d.n.)

Anna Berbeś
uczennica LO w Klimontowie

CZARODZIEJKA

Gdybym miała czarodziejską moc

to bym wiele zmienić mogła,

ludzi co przypominają nas

w dobre serca obdarzyła,

by nie pamiętali zła.

Uśmiech częściej by zagościł

ktoś, coś mówił więcej, milej...

kluczy w domu by nie było

bo złodziei nikt by nie znał.

Nie zabijaj! Nie cudzołóż!

Nikt by tego już nie robił.

Nie głodował nie umierał

żyłby w wiecznej szczęśliwości.

Jednak nie mam wielkiej mocy

i pomarzyć tylko mogę,

a Ty Panie wszystko widzisz

i osądzasz sprawiedliwe.

NADZIEJA

W codziennej pogoni, nie zauważamy siebie,

mijamy sie obojętnie jak pociągi na stacji.

Czasami szybko rzucone „cześć”, „jak się masz?”

nie znajduje odpowiedzi.

Brakuje czasu na ludzką rozmowę,

na chwilę chociaż podnieśmy głowę,

w drugim człowieku, uznajmy człowieka.

Wstrzymajmy czas, podajmy dłoń,

pytanie niech znajdzie słuchaczy

zrozumienie i zaufanie niech będzie w nas

a Bóg nam wybaczy?

Dobry los nie jest sprzymierzeńcem 
bezczynnych     (Sofokles)

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Po-
dominikańskiego w Klimontowie „Wspólne 
Dobro” zainicjowało 1 września br. realizację 
projektu w ramach konkursu ofert PPWOW 
(Program Integracji Społecznej). Projekt ad-
resowany jest do młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych, która zorganizowana w powoła-
nym przy Stowarzyszeniu Ośrodku Wspar-
cia Młodzieży, będzie mogła pogłębiać swo-
ją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

Do 15 września zakończono fazę naboru 
do utworzonych w ramach Ośrodka sekcji: 
Sympatyków Klasztoru, Dziennikarskiej 
oraz Maturzystów.

Zajęcia w grupie Sympatyków Klaszto-
ru prowadzi Zbigniew Przybycień. Final-
nym efektem pracy tego zespołu  będzie 
opracowanie i wydanie folderu oraz zor-
ganizowanie  środowiskowej wystawy fo-
tograficznej pod hasłem „Nasz klasztor – 
nasze dobro”. Zajęcia odbywać się będą w 
czwartki od godz. 1500.

Sekcją dziennikarską opiekują się An-
drzej Borycki i Rafał Staszewski. Pod 
ich kierunkiem grupa uczniów pozna tajni-
ki pracy dziennikarskiej oraz zredaguje dla 
„Głosu Klimontowa” artykuły, tematycznie 
związane z problematyką nurtującą mło-
dych ludzi. Spotkania dziennikarzy zapla-
nowano w piątki na godz. 1430.

Sekcja maturzystów pragnie wspomóc 
młodzież w przygotowaniach do najważ-
niejszego w dotychczasowym ich życiu eg-
zaminu maturalnego z zakresu biologii, fi-
zyki i matematyki. Zajęcia zorganizowały 
Anna Szczypińska, Anna Gładysz oraz 
Dorota Puto i prowadzone będą:

• matematyka – w poniedziałki 
od godz. 1430

• biologia    – we wtorki od godz. 1445

• fizyka    – w czwartki od godz. 1500

Liczę, że motto naszego projektu sta-
nie się inspiracją do ożywiania  wybranych 
form aktywności wśród naszej klimontow-
skiej młodzieży.

PJ – koordynator projektu

„,ODWET - JĘDRUSIE””

„OŚRODEK WSPARCIA MŁODZIEŻY”

JUŻ DZIAŁA
PLACEK ZE ŚLIWKAMI

SKŁADNIKI:
ok. 1/2 kg śliwek węgierek, 4 jaja, 2 szklan-
ki mąki, 1 masło roślinne, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 1 szklanka cukru, tłuszcz i buł-
ka tarta do wysmarowania formy.
KRUSZONKA:
niewielka ilość mąki, cukru, margaryny
WYKONANIE:
Ubić pianę z cukrem, dodać żółtka, mąkę 
wymieszaną z proszkiem do pieczenia, roz-
puszczone masło i wszystko wymieszać. Wy-
lać masę do formy wysmarowanej tłuszczem 
i wysypanej tartą bułką.
Następnie poukładać na całym cieście grzbie-
tem do dołu umyte, przekrojone na połówki 
śliwki. Przygotować kruszonkę i pokruszyć 
na placek.
Ciasto włożyć do nagrzanego piekarnika 
i piec ok. 45-50 minut w temp. 180 stopni.

SMACZNEGO
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 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. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 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  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

Od 15 czerwca 2008 r. Stowarzysze-
nie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego 
w Klimontowie 

„Wspólne Dobro” uczestniczy w projek-
cie dofinansowanym ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce.

Czerwiec i lipiec upłynęły pod znakiem 
przygotowywania pomieszczeń do działal-
ności kulturalno-edukacyjnej i porządkowa-
nia terenu wokół budynków podominikań-
skich. Zaangażowani w tym przedsięwzię-
ciu byli członkowie Stowarzyszenia oraz 
wolontariusze w liczbie 20 osób.

SPROSTOWANIE
W „Głosie Klimontowa” nr 82 w artykule ,,Wakacyjna Świetlica” podaliśmy infor-

mację ,że świetlica została zorganizowania z funduszy unijnych. Informujemy zatem, iż 
Świetlica Wakacyjna w Goźlicach została zorganizowana z Projektu w ramach PPWOW 
Program Integracji Społecznej. Za błędnie podaną informację przepraszamy.

Stowarzyszenie Ziemi Goźlicko-Ossolińskiej

Ta forma wypowiedzi dziennikarskiej 
właściwie dopiero się rozwija. Wcześniej, 
ze względu na cenzurę, napisanie komenta-
rza redakcyjnego nie było możliwe.

Komentarz to tekst oceniający jakąś in-
formację, wydarzenie, artykuł, rzeczywi-
stość. Jest on wyraźnie zasygnalizowany 
np. poprzez ramkę bądź szare tło. Autora-
mi tych tekstów są najczęściej: redaktor ga-
zety, a także dziennikarze, specjaliści czy 
sami czytelnicy.

Komentarz redakcyjny powinien być na-
pisany językiem spokojnym i wyważonym, 
przypominający ten stosowany w eseju. 
W tej wypowiedzi wskazane są prosta skład-
nia, powtórzenia i wyliczenia, konstrukcje 
warunkowe (jeżeli… to, skoro… więc).

Komentarze to krótkie, kilkuzdanio-
we formy, zawsze zatytułowane. Piramida 
tu nie obowiązuje. Informacja rozsiana jest 
w całym tekście i podporządkowana ciągłej 
ocenie.

W dziennikarstwie obowiązuje zasa-
da, by podawać fakty rzeczowo i obiektyw-
nie, bez emocji i ujawniania swojego sta-
nowiska, dlatego komentarz musi być wy-
raźnie zaznaczony. Pojawia się on w takich 
formach wypowiedzi jak: artykuł publicy-
styczny, felieton, reportaż, sprawozdanie. 
Jest to wnikliwa analiza rzeczywistości 
i nie może być ona banalna. Komentarz to 
wypowiedź o charakterze perswazyjnym, 
która ma przekonać czytelników do poglą-
dów autora. 

Odmianą komentarza jest artykuł wstęp-
ny. Odnosi się on do treści zawartej w da-
nym numerze pisma. Może omawiać teksty, 
zachęcać do ich lektury, czy sugerować ich 
interpretację. Autorem artykułu wstępnego 
jest redaktor pisma, bądź jego wydawca.

Podstawowe odmiany komentarza:
• umiarkowany – autor stosuje racjonalną 

argumentację, najczęściej dwustronną po-
zostawiając ostateczny wybór stanowiska 
czytelnikowi;

• ironiczny – to negatywna ocena komen-
towanych wydarzeń przy pozorach apro-
baty;

• żartobliwy – autor eksponuje humory-
styczną stronę opisywanego wydarzenia, 
krytykuje bawiąc i ośmieszając;

• patetyczny – autor opowiada się bezpo-
średnio za konkretnym stanowiskiem, sta-
ra się poruszyć odbiorcę.

AGNIESZKA KRUPA

Artykuły tworzone są na podstawie ksią-
żek: Stanisława Bortnowskiego „Warszta-
ty dziennikarskie”, Warszawa 2003 i Jani-
ny Fras „Dziennikarski warsztat językowy”, 
Wrocław 2005.

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – CZ. VII

KOMENTARZ PLAN DZIAŁANIA
SZKOLNEGO PEDAGOGA

ZAPRASZAMY
DO KLUBU SENIORA

Aktualnie prowadzone są zajęcia z obsłu-
gi komputera. Do tej pory odbyły się także 
dwa ogniska integracyjne. Na jednym z nich 
gościliśmy zespół folklorystyczny „Festa” 
z Niedrzwicy koło Lublina. Po wspaniałym 
występie młodych artystów, którzy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami, doszło do 
spotkania przy wspólnych śpiewach z akom-
paniamentem akordeonu i gitary.

Zapraszamy wszystkich chętnych eme-
rytów do naszego Klubu Seniora. Gwaran-
tujemy pożytecznie spędzony czas i miłą at-
mosferę.        ORGANIZATORZY

„BĄDŹMY SZLACHETNYM POMOSTEM
MIĘDZY PRZESZŁOSCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ”

* * *
Odbyły się pierwsze warsztaty teatralne 

dla młodzieży Amatorskiego Teatru „Apo-
stolos”, dotyczące doskonalenia emisji gło-
su, prowadzone przez Dorotę Kwapińską 
i ks. Wojciecha Zasadę. Rozpoczęły się też 
próby chóru prowadzone przez studentkę 
muzykologii Annę Borys.

* * *
27 sierpnia oraz 3 i 10 września arty-

sta plastyk Tomasz Staszewski spotykał 
się z chętnymi, w pięknej scenerii XVII w. 
fresków, w dawnej celi przeora, gdzie zgłę-
biali tajniki wiedzy malarskiej i pozna-
wali jej warsztat. Zachęcamy do udziału 
w warsztatach plastycznych, które zakoń-

czą się wystawą prac ich twórców w listo-
padzie br. Spotkania plastyków – w każdą 
środę o godz. 1500.

* * *
Zapraszamy do rozwijania swoich zdol-

ności aktorskich w Amatorskim Teatrze 
„Apostolos” – zarówno dzieci, młodzież 
gimnazjalną i ze szkół ponadgimnazjalnych, 
a także dorosłych.

Spotkania członków teatru – w każdą so-
botę o godz. 1000.

* * *
Pod koniec realizacji Projektu planowa-

ne jest również  spotkanie z poetą i występ 
Teatru „Apostolos” dla społeczności Kli-
montowa.

W ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego z Poakcesyjnego Progra-
mu Wspierania Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wszechstronny rozwój oraz 
wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży”, od 1 września 
w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie jest zatrudniony pedagog szkol-
ny, którym jest  mgr Anna Wójcik.

Czym zajmuje się pedagog szkolny?
1. Organizuje w szkołach  pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, której ce-

lem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i podniesienie efektywności uczenia się.
2. Pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz 

analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez 
obserwację zachowania  uczniów i klasy.

3. Przeprowadza rozmowy indywidualne i uczestniczy  w godzinach wychowawczych 
oraz innych spotkaniach z klasą, analizuje wyniki nauczania i oceny z  zachowania, 
rozmawia z rodzicami.

4. Bierze udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, organizuje prelekcje i dys-
kusje na tematy ważne i interesujące młodzież.

5. Koordynuje działania podejmowane na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, 
tj. organizuje informacje ułatwiające uczniom wybór dalszego kierunku kształcenia 
i zawodu.

6. Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwo-
ściach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy material-
nej.

7. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie konsultacji metod 
i form pomocy udzielanej uczniom, współdziała z organami szkoły, policją, sądami 
w przypadkach wykroczeń uczniów.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
4. Chciałbyś z kimś porozmawiać. 
5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. 
6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2008/2009:

w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – od 800 do 1200

Klub Seniora powstał 7 lipca br. przy 
Stowarzyszeniu na Rzecz Klasztoru Po-
dominikańskiego w Klimontowie „Wspól-
ne Dobro” i skupia w swoim gronie 20 
członków. Klub pracuje w ramach pro-
jektu PPWOW – Program Integracji Spo-
łecznej, a zajęcia odbywają się w czwart-
ki o godz.1600 w budynku Klasztoru Podo-
minikańskiego w Klimontowie. 



GŁOS KLIMONTOWA

W niedzielę 24 sierpnia br. na boisku do siatkówki plażowej przy kąpielisku w Szyma-
nowicach odbył się Wakacyjny Turniej Siatkowej Piłki Plażowej zorganizowany przez ra-
towników kąpieliska. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn (Brygada RR – Kielce, Chobrzany, 
Dream-Team – Gołębiów, Kapersi – Szymanowice/Klimontów, Platynowi – Gmina Kli-
montów, Ratownicy – Klimontów i okolice, Szlachta – Gieraszowice, Złoci – Pęchów) lecz 
jedna z nich nie dojechała. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy po trzy zespoły. Roz-
grywki w grupach prowadzone były systemem „każdy z każdym”. Składy, które „wyszły” z 
grupy rywalizowały między sobą również systemem „każdy z każdym”. W zaciętej rywali-
zacji do ostatniej piłki zwyciężyła Brygada RR przed Szlachtą, która zajęła drugie miejsce 
w ogólnej klasyfikacji. Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna Dream-Team.

Mimo niesprzyjającej aury, która nieco utrudniła rozgrywki turniej cieszył się dużym 
zainteresowaniem.

Głos Klimontowa: Daliście dzisiaj świetny koncert. Mimo 
deszczowej pogody przyszło wielu waszych fanów, jak oce-
niacie ten wieczór?
Wojtek Cugowski: Tak, niestety pogoda nam nie dopisała, 
ale przyszło sporo ludzi. Na szczęście nie było przeszkód, 
żeby koncert mógł się odbyć. Jesteśmy zadowoleni, było 
bardzo fajnie.
– Jesteście zapracowanym zespołem, gracie dużo koncer-
tów, przygotowujecie się do wydania płyty, tym bardziej 
jest nam miło, że znaleźliście czas, by wystąpić w Klimon-
towie. Czy organizatorzy długo musieli was namawiać na 
ten koncert?
– Nie, oczywiście, że nie. To jest zawsze kwestia dogrania 
terminów i ustalenia technicznych kwestii. Jesteśmy kon-
certowym zespołem, nie siedzimy zbyt długo w studiu. Bar-
dzo lubimy grać, dlatego każdy koncert jest dla nas czymś 
fajnym i miło jest, że mogliśmy zagrać również tutaj w Kli-
montowie.

Na zaproszenie nowo powstałego Klubu 
Seniora odbył się 28 sierpnia przed kościo-
łem św. Józefa  w Klimontowie występ ze-
społu „Festa” z Niedrzwicy Dużej koło Lu-
blina. W uroczystość Matki Bożej Często-
chowskiej zespół zaprezentował piękne tań-
ce narodowe i regionalne oraz przyśpiewki 
z okolic Rzeszowa.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Kli-
montowa obejrzeli suitę tańców polskich: 
poloneza, krakowiaka, kujawiaka, mazura, 
oberka oraz tańce ludowe – lubelskie, rze-
szowskie, polkę żyrardowiankę, polkę kwa-
dratową i oblekońskiego oberka. Widzo-
wie mieli również okazję wysłuchać prze-
pięknych przyśpiewek rzeszowskich. Tańce 
tego regionu cechuje żywiołowość, dynami-
ka, duże tempo, ogromna swoboda, a także 
obszerność i elegancja ruchu. Cechą, która 
występuje znacznie wyraźniej niż w innych 

ZAGRALI PO 
BRATERSKU

– Niedawno zakończyliście pracę nad płytą z największymi 
przebojami grupy Queen. Na jednej z gal Polsatu daliście 
nam próbkę wykonując wielki przebój „The Show must go 
on”, a widownia była pod ogromnym wrażeniem. To jest 
bardzo trudny repertuar, skąd pomysł na taki projekt?
– Dostaliśmy propozycję od pewnej firmy fonograficznej, 
żeby zrobić płytę z coverami. Wybraliśmy Queen, bo mimo 
iż to trudny repertuar, chcieliśmy się z nim zmierzyć. Za-
wsze jest tak, że do Queenu podchodzi się jak do czegoś bo-
skiego, a zapomina się o tym, że jest to po prostu świetna 
muzyka. Musze powiedzieć, że praca nad tą płytą była fan-
tastycznym przeżyciem, dała nam bardzo dużo satysfakcji 
i nowych doświadczeń. Nagrywaliśmy w studiu różne rze-
czy po raz pierwszy, więc dużo się nauczyliśmy. Trzymali-
śmy się blisko oryginalnych wersji, bo ta muzyka ma w so-
bie wszystko, nic nie należy dodawać. Myślę, ze płyta wy-
szła bardzo dobrze.
– Na płycie znajdzie się też utwór w polskiej wersji, co to 
za piosenka?
– Tak, to „Mnie nie zwiedziesz”, polska wersja piosenki 
„You don’t fool me”, do której słowa napisała Małgorzata 
Szpitun. Płyta będzie zawierać także oryginalną wersję tego 
utworu, w języku angielskim.
– Kiedy ukaże się ta płyta?
– Płyta wyjdzie na początku września.
– Ubiegły rok był dla was obfity w nagrody i wyróżnienia, 
a czy są jakieś szczególne dowody sympatii, jakie otrzy-
mujecie od swoich fanów, poza tym, że tak licznie przy-
chodzą na wasze koncerty?
– Rzeczywiście fani licznie przybywają na koncerty, za co 
jesteśmy im ogromnie wdzięczni, bo to pokazuje, że na-
prawdę są zainteresowani tym, co robimy. Zdarzało się wie-
lokrotnie, że dostawaliśmy prezenty na urodziny lub imie-
niny. Miło nam, że fani o tym pamiętali, bo to właśnie dla 
nich gramy.
– Jeśli chodzi o koncerty, lubicie grać na dużych impre-
zach, czy raczej kameralnych, w klubach?
– Ja najbardziej lubię grać w klubach, bo jest fantastyczna 
atmosfera. Tam przychodzą ludzie, którzy kupili bilet, więc 
oni są zwolennikami takiej muzyki, tego zespołu. Do tego 
podchodzi się zupełnie inaczej, niż na przykład do grania 
na dniach miasta, gdzie pojawia się nowa publiczność i trze-
ba ją zainteresować. W klubie możemy pozwolić sobie na 
dłuższe solówki, które nie znudzą słuchaczy. Ale lubię tak-
że takie koncerty jak dzisiejszy, jeśli ludziom się podoba 
i zostają do końca, to jest super.

wywiad z Wojtkiem Cugowskim
 po występie podczas Jarmarku na św. Jacka

– Jakie są wasze plany zawodowe na najbliższy okres?
– Za chwilę wyjdzie płyta z coverami grupy Queen, na po-
czątku września będziemy w Londynie na festiwalu polonij-
nym PKO BP London Live 2008, gdzie wystąpimy w legen-
darnej sali koncertowej Wembley Arena, obok innych wy-
konawców z Polski, takich jak Bajm, Wilki czy Lady Pank. 
Będziemy się na pewno przymierzać do robienia naszej dru-
giej autorskiej płyty, która wyjdzie w przyszłym roku. 
– Jak wam się podobało w Klimontowie, mieliście okazję 
coś zobaczyć?
– Niestety nie, bo przyjechaliśmy tuż przed koncertem i po-
goda nie pozwoliła na to, by się gdzieś wybrać, ale nasze-
go basisty żona stąd pochodzi i on nam zawsze opowiadał, 
że tu jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli 
przyjechać tu kiedyś na dłużej.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA KRUPA

WYSTĘP ZESPOŁU „FESTA” WAKACYJNY TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJregionach Polski jest dowolność w dobo-

rze i kolejność ustalonych elementów rucho-
wych, wprowadzana z dużą fantazją oraz 
ozdabianie różnymi dodatkowymi, wyrazi-
stymi gestami.

Zespół „Festa” działa już od 10 lat przy 
Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej 
i skupia w swych szeregach dzieci oraz mło-

dzież od 8 do 18 lat oraz 
studentów szkół wyż-
szych. Był to ich dru-
gi występ w Klimonto-
wie, poprzednio byli tu 
w 2006 roku. Zespół ma 
na swym koncie wiele 
nagród i wyróżnień; kon-
certuje w Polsce oraz za 
granicą.

Występ zespołu zo-
stał bardzo gorąco przy-
jęty przez znakomitą pu-
bliczność, która doceniła 
nie tylko warsztat tance-

rzy, ale także lata pracy scenicznej.
Po koncercie zespół wraz z opiekuna-

mi został zaproszony na wspólne ognisko 
i poczęstunek. Było to spotkanie kilku po-
koleń: dzieci, młodzieży z teatru „Aposto-
los”, studentów oraz członków Klubu Senio-
ra. Przy wspólnym ognisku z przepięknym 
śpiewem zespołu i zgromadzonych, wszyscy 
miło i przyjemnie spędzili pogodny wieczór 
w magicznym miejscu, jakim był wirydarz 
Klasztoru.

MARIA GŁADYSZ

Piotr Cugowski zaśpiewał największe przeboje grupy

Nie mogło zabraknąć wiernego fan clubu Braci


