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Rokrocznie od 15 do 17 
sierpnia w Klimontowie od-
bywa się Jarmark na św. 
Jacka. W tym roku patronat 
nad imprezą objęli: Bożen-
tyna Pałka-Koruba – Wo-
jewoda Świętokrzyski oraz 
Adam Jarubas – Marsza-
łek Województwa Święto-
krzyskiego.

Była to już trzynasta edy-
cja tej imprezy, która z roku 
na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością, ściągając 
coraz większą publiczność.

jarmark
na św. Jacka

nasza
relacja
na str. 4-9

Ponadto
w numerze:

• Roztańczone 
Nasławice

• GBP na Jarmarku
• Od tańca się 
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• Bogatsza szkoła
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W czasie Jarmarku na św. Jacka Gminna Biblioteka Publiczna 
w Klimontowie wystawiła stoisko z materiałami promującymi na-
szą gminę i czytelnictwo. Projekt zrealizowany został w ramach 
PPWOW program integracji społecznej – Aktywizacja i rozwój dzie-
ci i młodzieży. Działanie realizowane poprzez Kluby Zainteresowań 
„KLUB BIBLIOFILA”.

Na stoisku GBP wystawione były folderki, ulotki, czasopismo 
„Głos Klimontowa”, płyty oraz długopisy i ulotki z logiem PPWOW. 
Kiermasz zdobił baner biblioteki z symbolem programu. Każdy od-
wiedzający otrzymał zestaw promujący Gminę Klimontów, Woje-
wództwo Świętokrzyskie i Gminną Bibliotekę Publiczną.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimon-
towie istniała możliwość zakupu książki Eugeniusza Niebelskiego „W 
dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice”. Pracownicy biblioteki 
przedstawiali osobom zainteresowanym zakupem zarys i walory książ-
ki, promując tym samym czytelnictwo.

Kiermasz GBP cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Na podstawie rozdanych materiałów oceniamy, że od 15 
do 17 sierpnia odwiedziło nas około 1000 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie promując Gminę Kli-
montów, kulturę i czytelnictwo powiększa grono czytelników korzystają-
cych z usług naszej placówki.

GBP

PROMOCJA CZYTELNICTWA I GMINY KLIMONTÓW

GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

NA JARMARKU 
ŚW. JACKADzieci i młodzież mieszkające na terenie sołectw 

Nasławice, Krobielice i Węgrce Szlacheckie od po-
czątku maja do końca sierpnia miały okazję rozwi-
jać swoje uzdolnienia, obcować z muzyką i tańcem. 
W sali środowiskowej remizy OSP w Nasławicach 
odbywały się warsztaty tańca, zorganizowane w ra-
mach projektu PPWOW PIS. Oferta, której zadaniem 
była aktywizacja dzieci i młodzieży została opraco-
wana przez OSP w Nasławicach, a wszystkie działa-
nia odbywające się w jej ramach koordynował Na-
czelnik OSP – Jerzy Cukrowski.

Warsztaty tańca odbywały się dwa razy w tygo-
dniu po jednej godzinie dla dwóch grup wiekowych. 
Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież w wieku od 
sześciu do szesnastu lat. Pod kierunkiem instruktora 
Konrada Brozińskiego ćwiczyły kroki walca wie-
deńskiego, cha-chy, jive’a, rumby, quickstepa, bacha-
ty, pasadoble i rock and rolla. Zorganizowanie warsz-
tatów było możliwe dzięki zakupowi sprzętu nagła-
śniającego, który był niezbędny do przeprowadzenia 
tych zajęć. W czasie szkolenia uczestnicy przy dźwię-
kach muzyki rozwijali nie tylko umiejętności tanecz-
ne, ale także uczyli się konstruktywnego współdzia-
łania w grupie. Ruch i taniec były też wspaniałym 
lekiem na zły nastrój i stres. Zaproponowana w ten 
sposób forma spędzania czasu była bardzo atrakcyj-

ROZTAŃCZONE 
NASŁAWICE

„Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd.
Może mostem zaklętym,
po którym instrumenty przeprowadzają nas.
Wszystko – jak raz ktoś orzekł –
muzyczne ma podłoże,
nawet księżyca blask.(…)”

Ludwik Jerzy Kern

na, zgodna z zainteresowaniami dzieci i młodzieży. 
Sprzyjała rozwojowi talentów i uzdolnień. Cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy licz-
ba zapisanych uczestników. W zajęciach tanecznych 
uczestniczyło 49 osób, zamiast początkowo szacowa-
nych 25. W realizację projektu zaangażowali się dość 
aktywnie mieszkańcy Nasławic.

Wspaniałym podsumowaniem warsztatów był fe-
styn, który odbył się dnia 30 sierpnia. Potrawy przy-
gotowane przez mieszkańców, muzyka i taniec stwo-
rzyły niepowtarzalny klimat dobrej zabawy, która jed-
nocześnie była pożegnaniem wakacji. Dzieci uczestni-
czyły w zorganizowanych dla nich konkursach, a na-
grodami dla nich były drobne upominki w postaci sło-
dyczy.  Impreza zgromadziła licznie również starszych 
mieszkańców wioski, ponieważ ostatnia tego typu od-
była się trzynaście lat wcześniej. Wszyscy mieli okazję 
do biesiadowania i tańca, a także obejrzenia popisów 
tanecznych swoich „roztańczonych” pociech. Grupa 
starsza zaprezentowała bachatę i salsę, zaś młodsza – 
rock and rolla i sambę. Rodzice z dumą obserwowa-
li swoje dzieci, które wykazały się dużymi umiejętno-
ściami. Już w trakcie festynu zadowoleni mieszkańcy 
Nasławic dzielili się nadzieją, że w przyszłości rów-
nież uda się powtórzyć podobną imprezę. 

Zarząd OSP pragnie serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które brały aktywny udział 
w przygotowaniu warsztatów tańca i festynu oraz 
wszystkim obecnym na imprezie kończącej warszta-
ty tańca. Podziękowania kierujemy również pod ad-
resem Danuty Potockiej, bez której realizacja pro-
jektu byłaby znacznie trudniejsza. Dziękując wszyst-
kim mamy nadzieję, że tego typu działania nie były 
ostatnimi.

ZARZĄD OSP W NASŁAWICACH

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi pieniędzmi,
tylko radością, uśmiechem, pamięcią i słowem „d z i ę k u j ę”

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w ramach prowadzenia dzia-
łalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszaniu 
skutków wypadków sfinansował dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie zakup wykładziny antypoślizgo-
wej do kącików zabaw w ośmiu salach kształcenia zintegrowanego. Do-
finansowano zakupy kwotą 2.000 zł brutto z funduszu prewencyjnego 
PZU SA. Dzięki stałej pomocy i ofiarności tej Firmy możliwa jest czę-
ściowa realizacja naszych zamierzeń i celów.

Szczególne podziękowania w imieniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców 
i dzieci za przekazaną kwotę naszej placówce kierujemy do pana To-
masza Stępniewskiego – Dyrektora Oddziału PZU SA Kraków, pani 
Agnieszki Płachno – Dyrektor Sprzedaży PZU SA Kraków i pana Ma-
riusza Zarody – Kierownika Sprzedaży PZU SA Sandomierz.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.
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BOGATSZA SZKOŁA

Zagospodarowanie wolnego czasu 
młodzieży i dzieci w okresie wakacji jest 
problemem, z którym środowiska wiej-
skie borykają się zawsze. Program Inte-
gracji Społecznej dał możliwość częścio-
wego rozwiązania tego problemu. Opra-
cowany projekt „Od tańca się zaczyna”, 
skierowany do młodzieży nastoletniej ze 
środowiska wiejskiego, pozwolił na re-
alizację wielu celów o charakterze spo-
łecznym. 

W kolejnych miesiącach – od czerw-
ca do września – dzieci i młodzież z Gmi-
ny Klimontów (ulica Ogrodowa, Pęchów, 
Pęchowiec) brało udział w zajęciach ta-
necznych prowadzonych przez mgr Annę 
Muchę w budynku poklasztornym w Kli-
montowie. Przygotowanie prezentacji tań-
ców: poloneza, przepióreczki, zorby, wal-
ca przyzwyczajało dzieci do pracy w ze-
spole, uczyło współpracy, szacunku do in-
nych członków grupy, wytrwałości i odpo-
wiedzialności za ostateczny efekt tej pra-
cy. W zajęciach uczestniczyło wiele osób, 
ale ostatecznie pozostało 20 dzieci i w ten 
sposób utworzył się zespół, który przygo-
tował tańce na dożynki gminne. W trak-
cie realizacji projektu zakupiono materiał 
i uszyto piękne czerwone spódniczki dla 
dziewczynek. W przygotowanych strojach 
młodzi uczestnicy tańczyli na dożynkach 
i na spotkaniu podsumowującym Warsz-
taty Tańca.

W nagrodę za wytrwałość i systema-
tyczność na zajęciach dzieci wyjechały 
na wycieczkę do Lublina na galowy wy-

OD TAŃCA SIĘ 
ZACZYNA

stęp Zespołu Tańca Ludowego Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
pod dyrekcją mgr Stanisława Leszczyń-
skiego. Na ten wyjazd udostępnił nieod-
płatnie autobus wójt Ryszard Bień, za co 
dzieci serdecznie dziękują. 

Praca młodych ludzi zintegrowała śro-
dowisko wiejskie do wspólnego działania, 
czego owocem była pięknie przygotowa-
na przez koordynatora Adama Szczepa-
nowskiego i rodziców tańczących dzieci 
impreza na zakończenie projektu. Dzieci 
miały okazję zaprezentować przed swo-
imi bliskimi tańce, których się nauczyły. 
Był tam też słodki poczęstunek, oryginal-
na  herbata przywieziona prosto z Japonii, 
gorące kiełbaski oraz upragniona przez 
dzieci dyskoteka. Zajęcia i impreza odby-
wały się na sali w Klasztorze Podomini-
kańskim. Za udostępnienie pomieszcze-
nia i wsparcie projektu młodzi tancerze 
serdecznie dziękują ks. rektorowi Woj-
ciechowi Zasadzie. Młodzi ludzie da-
lej chcą tańczyć, bo taniec poprawia syl-
wetkę i wzmacnia organizm. Występy na 
scenie uczą zwalczać tremę i stres. Dlate-
go przekazanie wartości narodowych po-
przez taniec jest ważne jak przekonanie 
młodych adeptów tańca o odpowiedzial-
ności o własne zdrowie i kondycję fizycz-
ną. Rodzice na imprezie podsumowują-
cej zakończenie projektu wysunęli propo-
zycję dalszej współpracy z instruktorem 
tańca (dwie godziny w tygodniu). Tańce 
będą kontynuowane – źródło finansowa-
nia leży na razie w rękach rodziców.

Sukces edukacyjny dzieci to nie tyl-
ko uczeń, podręcznik, nauczyciel, ale rów-
nież bogactwo różnorodnych środków dy-
daktycznych wykorzystywanych w czasie 
zajęć. Nauczyciele Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. J. Ossolińskiego w Klimonto-
wie starają się zapewnić swoim uczniom jak 
najlepsze warunki ich rozwoju, dlatego po-
zyskują środki finansowe z funduszy jakich 
udziela Unia Europejska.

Dyrektor PSP im J. Ossolińskiego w Kli-
montowie mgr Elżbieta Czajkowska pod-
pisała 2 lipca 2009 r. w Kielcach umowę 
na realizację projektu „Komputer w naszej 
klasie”. Pomoc finansowa została udzielo-
na przez Sejmik Województwa Świętokrzy-
skiego z funduszu Świętokrzyskiego Pro-
gramu Wspierania Rozwoju Edukacji na 
Obszarach Wiejskich. Województwo udzie-
liło pomocy w postaci dotacji w kwocie 

10.000 zł na realizację zadania „Doposaże-
nie PSP im J. Ossolińskiego w Klimonto-
wie w pomoce dydaktyczne”.

Projekt napisały i będą realizowały na-
stępujący nauczyciele: mgr B. Frejlich, mgr 
M. Miłek, mgr M. Malec. Celem projektu 
jest wykorzystanie sprzętu komputerowego 
do nabywania umiejętności zgodnie z nowa 
podstawą programową edukacji szkolnej 
i przedszkolnej, wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dzieci oraz nabywanie nowych 
doświadczeń i umiejętności.

Aby zrealizować założone cele z pozy-
skanych funduszy zakupiono: trzy laptopy, 
trzy urządzenia wielofunkcyjne, projektor, 
ekran, oprogramowanie, papier i tusze.

Dzięki temu sprzętowi uczniowie będą 
w czasie zajęć mieć możliwość słuchania 
muzyki, oglądania filmów edukacyjnych, 
oglądania prezentacji multimedialnych, ko-

rzystania z programów edukacyjnych. No-
woczesne środki dydaktyczne uatrakcyj-
nią i poszerzą wiedzę uczniów z zakresu j. 
polskiego, matematyki, środowiska i sztu-
ki. Udział w projekcie zachęci naszych 
uczniów do rozwijania swoich uzdolnień 
i zainteresowań, ułatwi dostęp do sprzętu 
audiowizualnego.

PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie 
staje się bogatsza również poprzez wsparcie 
Rady Rodziców i PZU. W roku szkolnym 

2009/2010 RR sfinansowała dla PSP w Kli-
montowie dywan do sali 31 w kwocie 687 
zł, ławki i krzesełka do sali 56 w kwocie 
4.785.82 zł, rolety do sali 60 w kwocie 1.750 
zł, panele do sali 34 w kwocie 1.750 zł.

Dzięki finansowemu wsparciu PZU 
w kwocie 2.000 zł zakupiono do sal lekcyj-
nych dywaniki.

Wszystkim sponsorom dyrektor szkoły, 
nauczyciele i uczniowie składają serdeczne 
podziękowanie.
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W sobotę – w Święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny – w koście-
le parafialnym p.w. św. Józefa uroczystą 
Mszę św. dożynkową odprawił ks. pro-
boszcz Adam Nowak, w trakcie której po-
święcił wieńce uplecione z tegorocznych 
zbóż, kwiatów, owoców i warzyw oraz ko-
sze z darami. Po mszy św. barwny koro-
wód prowadzony przez Klimontowską ka-
pelę przeszedł na stadion LKS Klimonto-
wianka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwo-
wego, Adam Przybylski – Zastępca Wój-
ta powitał gości, wśród których znaleźli 
się m. in. ks. kanonik Adam Nowak, poseł 
na Sejm RP Marek Kwitek, wicemarsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego Zdzi-
sław Wrzałka, Starosta opatowski, Prezes 
Zarządu ZPP Kazimierz Kotowski, Wice-
starosta sandomierski Mieczysław Sawa, 
Komendant Powiatowy Policji mł. insp. 
mgr Zbigniew Kotarski, radni wojewódz-
cy Józef Adamczak i Grigor Szaginian, 
radny powiatowy Stanisław Bajur, Prze-
wodniczący Rady Miasta Staszowa Kry-
spin Bednarczyk, Przewodniczący Rady 
Powiatu Staszowskiego Damian Sierant, 
wójtowie gmin: Tomasz Wlazło z Wojcie-
chowic, Szymon Kołacz z Łoniowa, Ma-
rian Partyka z Baćkowic, Józef Bulira 
z Lipnika, Lech Niezgoda z Obrazowa, 
Przewodniczący Rady Gminy Samborzec 
Stanisław Kiliański.

W tym roku Starostami Dożynek zo-
stali Bożena Siudak z Nawodzic oraz 
Krzysztof Paprocki z Konar-Kolonii. Pani 
Bożena wychowuje trójkę dzieci w wieku 
szkolnym, wraz z mężem prowadzi gospo-
darstwo rolne o pow. 14 ha, na połowie po-
wierzchni uprawia kapustę białą, selery, bu-
raki ćwikłowe oraz truskawki, w dwóch cy-
klach w tunelach uprawia pomidory, ogór-
ki i truskawki, pozostała część gospodar-
stwa wykorzystywana jest do uprawy zbóż, 
które wykorzystywane są do hodowli trzo-
dy chlewnej – w chwili obecnej 20 sztuk. 
Pan Krzysztof ma dwoje dzieci i czwo-
ro wnuków, wraz z żoną prowadzi gospo-
darstwo rolne o pow. 20 ha, specjalizuje 
się w hodowli krów mlecznych, stado skła-
da się z 17 krów dojnych, 15 młodzieży, 5 
opasów i klaczy ze źrebakiem do celów re-
kreacyjnych, mleko w ilości 121.000 kg 
rocznie odbierane jest bezpośrednio przez 
Spółdzielnię Mleczarską, uprawia przede 
wszystkim zboże, kukurydzę, trawy oraz 
rośliny strączkowe.

Po przedstawieniu Starostów nastąpi-
ła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów 
Ryszard Bień obiecał dzielić chleb pośród 
wszystkie sołectwa równo i sprawiedliwie. 
Kolejnym punktem programu była prezen-
tacja wieńców dożynkowych, które wzięły 
udział w konkursie na Najpiękniejszy Wie-
niec Dożynkowy. W tym roku wieńce przy-
gotowały sołectwa: Konary i Konary-Ko-
lonia, Klimontów, Śniekozy, Pokrzywian-
ka, Nowa Wieś, Zakrzów, Goźlice, Przy-
bysławice, Nawodzice, Byszów, Grabi-
na. W Konkursie na Sołtysa Roku zwycię-
żył Marek Michalczyk – sołtys Dziewko-
wa. W nagrodę dostał od Wójta Gminy ak-
tówkę z zawartością. Gdy Pan Marek zszedł 
ze sceny głos zabrał Wójt Gminy Ryszard 
Bień raz zaproszeni goście, a wśród nich: 
Marek Kwitek, Kazimierz Kotowski, Mie-
czysław Sawa, Grigor Szaginian, Zdzisław 
Wrzałka oraz Józef Adamczak. Wójt Bień 
wspomniał, że gminie Klimontów udało się 
uniknąć klęsk żywiołowych, że „plony zo-
stały zebrane ale ceny uzyskane za nie nie 
odzwierciedlają nawet nakładów pracy po-
niesionych na ich uzyskanie, nie wspomi-

nając o zysku – choćby minimalnym, któ-
ry daje impuls do dalszego rozwoju go-
spodarstw”, życzył „wszystkim satysfakcji 
z uzyskanych plonów jak również szybkiej 
zmiany cen za produkty rolne, tak aby pro-
dukcja nasza była wreszcie opłacalna”.

Po części oficjalnej Klimontowska Ka-
pela poprowadziła korowód z wieńcami do-
żynkowymi do stoisk, gdzie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich częstowały własno-
ręcznie przygotowanymi potrawami i wy-
piekami oraz owocami. Podczas prezenta-
cji wieńców oraz przemówień Komisja kon-
kursowa bacznie oceniała wieńce pod ką-
tem regulaminowych wytycznych. Wyniki 
konkursu poznaliśmy w poniedziałek – dla-
tego przedstawiamy je na stronie 8.

Już od godziny 1400 w budynku Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II urucho-
miono punkt poboru krwi. W tym roku po 
raz kolejny pobity został rekord – zebrano 
46 jednostek tego najcenniejszego leku, co 
dało łącznie 20,7 litra krwi. Wśród osób, 
które oddały krew została wylosowana jed-
na, która dostała upominek ufundowany 
przez Wójta Gminy Klimontów. Szczęście 
uśmiechnęło się do pana Andrzeja Zim-
nickiego. Mówiąc o zorganizowanej zbiór-
ce krwi należy wspomnieć, że jest ona pro-
wadzona każdego roku w trakcie Jarmar-
ków. Za czynną pomoc w organizacji tej 
akcji i jej przebiegu Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień i Dyrektor GOK w Kli-
montowie Marcin Śledź, a Naczelnik OSP 
Klimontów Wiesław Kwiecień z druha-
mi za czynny udział w oddawaniu krwi, 
dostali pamiątkowe dyplomy z podzięko-
waniami z rąk Przewodniczącego Rejono-
wej Rady Honorowego Krwiodawstwa An-
drzeja Chliwińskiego oraz Prezesa Klu-
bu HDK przy PSP w Sandomierzu Leszka 
Tarnowskiego.

Na placu przed Gimnazjum miała miej-
sce poplenerowa wystawa malarska – Świę-
tokrzyskie Krajobrazy Klimontów i okolice 
2008, prezentacja prac plastycznych Anny 
Kordyki i Emila Dorosińskiego oraz wy-
stawa rzeźb autorstwa Wiesława Kordyki – 
ojca Anny.

W trakcie dożynek została zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie „Wspólne Do-
bro” zbiórka pieniędzy na rzecz ratowania 
zespołu podominikańskiego. Każdy mógł 
zakupić cegiełkę wpisując się do pamiątko-
wej księgi, delektować się „jackowymi” pie-
rogami, chlebem ze smalcem oraz słodki-
mi wypiekami. Cały dochód ze sprzedaży 
cegiełek i potraw został przekazany na ten 
szczytny cel.

Od godziny 1500 przy akompaniamencie 
kapeli „Bliżej serca” z Bliżyna obok bu-
dynku LKS Klimontowianka odbywała się 
Biesiada Klimontowska, podczas której pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały 
regionalne potrawy, m.in. żur, bigos, pierogi 
oraz „danie po nowodzicku”. Gdy smakosze 
tych wspaniałych dań zapełniali swe żołąd-
ki, Posłanka Maria Zuba, Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Zdzisław 
Wrzałka z radnymi wojewódzkimi Grigo-
rem Szaginianem i Józefem Adamczakiem 
wręczali upominki dla sołtysów gminy Kli-
montów.

Ok. godz. 1730 rozpoczął się długo wy-
czekiwany finał Międzypokoleniowego 
Turnieju Sołectw zorganizowanego przez 
GOK w ramach programu PPWOW PIS. 
Do finału przystąpili zwycięzcy czterech 
turniejów eliminacyjnych: okręg wyborczy 
Marka Kordyki, Edyty Michty, Jana Rę-
bacza oraz Zbigniewa Frejlicha. Po wie-
lu bardzo ciekawych konkurencjach, wśród JARMARK NA 

DZIEŃ PIERWSZY

ORACJA CHLEBA

SOŁTYS ROKU

KOMISJA PRZY PRACY

WIEŃCE DOŻYNKOWE
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których znalazły się: taniec baby z chłopem, cięcie drzewa, 
wbijanie gwoździ, rzut beretem, przeciąganie wozu, slalom 
szmacianką, karaoke na ludowo, przy bardzo zaciętej ry-
walizacji jury w składzie: Elżbieta Czajkowska, Joanna 
Brzyszcz oraz Danuta Potocka wyłoniło zwycięzców. Wy-
grała ekipa wystawiona przez Edytę Michtę (okręg wybor-
czy Nawodzice), drugie miejsce wywalczyła drużyna Mar-
ka Kordyki (Pęchów, Pęchowiec, Góry Pęchowskie), trzecie 
drużyna Zbigniewa Frejlicha (Szymanowice Dolne i Górne, 
Rybnica i Byszówka), czwarte miejsce przypadło drużynie 
Jana Rębacza (Nowa Wieś i Olbierzowice). Należy wspo-
mnieć, że różnice punktowe pomiędzy drużynami były nie-
wielkie, co świadczy o bardzo wyrównanej i zaciętej walce. 
Każda drużyna dostała z rąk Wójta Gminy pamiątkowe dy-
plomy a każdy uczestnik zmagań został obdarowany torbą 
pełną niespodzianek.

Gdy na zegarze wybiła godz. 1900 na scenie pojawi-
ła się gwiazda dnia – zespół Press. W repertuarze grupy 
można znaleźć piosenki z gatunku Pop&Rock. Na swo-
im koncie mają wiele zagranicznych koncertów. Po wspa-
niałym – zakończonym bisami – koncercie nagrodzonym 
gromkimi brawami do późnych godzin publiczność ba-
wiła się z zespołem Wulkan oraz DJ.św. jacka 

POLONEZ FINAŁ KONKURSU SOŁECTW

KONCERT ZESPOŁU WULKAN

KONCERT GRUPY PRESS

FINAŁ KONKURSU SOŁECTWWRĘCZENIE PREZENTÓW OD MARSZAŁKA DLA SOŁTYSÓW

FINAŁ KONKURSU SOŁECTWZBIÓRKA KRWI
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Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpo-
czął się od meczu piłki nożnej oldboyów pomię-
dzy drużynami LKS Klimontowianka i Stal Mie-
lec. Gospodarze nie dali żadnych szans drużynie 
z Mielca i zwyciężyli 4:1. Strzelcami bramek dla 
Klimontowa byli Andrzej Dywan z rzutu karnego 
oraz Piotr Sudy, bramkę dla drużyny gości strzelił 
Edward Tyburski. Gościem honorowym na me-
czu był Zygmunt Kukla – uczestnik mistrzostw 
świata w piłce nożnej w 1978 w Argentynie. Dru-
żyna Polski znalazła się wtedy w grupie drużyn, 
które zajęły miejsca 5-8.

Od godz. 1500 trwały zapisy do udziału w Wy-
borach Miss Lata 2009 z Echem Dnia. Zgłosiło 
się 11 dziewcząt z województwa świętokrzyskiego 
oraz z Podkarpacia. Każda z dziewcząt musiała za-
prezentować to co umie lub lubi najlepiej. I tak mo-
gliśmy oglądnąć latynoski taniec, „jazdę na skute-
rze”, pokaz masażu, bieganie, podnoszenie cięża-
rów, piękne uśmiechy, obcinanie włosów i zabawę 
z hula-hop. W trakcie przerw publiczność bawiła 
się razem z dziewczynami z zespołu Fahrenhe-
it. Aneta, Ania, Julia, Justyna, Karolina i San-
dra jak zwykle zapewniły wspaniałą zabawę i roz-
grzały publiczność. W trakcie wyborów Miss wy-
brany został również Mister Klimontowa. Rywali-
zowało ze sobą 5 kandydatów w pompowaniu ba-
lonu oraz piciu złotego trunku przez słomkę. Aby 
wyłonić zwycięzcę potrzebna była dogrywka. Si-
łowanie na rękę wyłoniło Mistera, którym został 
Robert z Warszawy. Jury nie miało łatwego wy-
boru we wskazaniu najpiękniejszej z dziewcząt. 
Najpierw publiczność wybrała swoją Miss, któ-
rą została Kasia Brzezińska (numer 6) – 22-lat-
ka z Kielc – opowiedziało się za nią 42 osoby. Ty-
tuł Miss Lata Klimontowa 2009 powędrował rów-
nież do Kasi Brzezińskiej, Vice Miss została Mał-
gosia Gębska (numer 9), II Vice Miss Anna Ka-
ryś (numer 7), która również została wybrana na 
Miss PZMot, tytuł Miss Buskowianki powędro-
wał do Anny Gach (numer 8) – mieszkanka naszej 
gminy. Każda z wyróżnionych dziewcząt otrzyma-
ła nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kli-
montów.

Gdy scena ostygła po wyborach miss publicz-
ność podgrzała grupa Emil Gruca & Company. 
Mówią, że „sceniczne aranżacje nadają całkowi-
cie inny wymiar zarejestrowanym wcześniej solo-
wym nagraniom – brzmienie, styl gry pozostałych 
członków kapeli, którzy obecnie tworzą zespół... 
i oczywiście niedoskonałości, których unika się 
nagrywając ścieżka po ścieżce utwór...”.

Kolejną dawkę dobrej zabawy zapewniły 
dziewczęta ze Studia Piosenki działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. Paulina, Klaudia, 
Ola, Karolina, Eliza, Monika, Klaudia i Larysa 
zaśpiewały piosenki, których uczą się na zajęciach 
pod czujnym okiem i uchem Marcina Maziarza.

The Crew to zespół, który powstał przy GOK 
w ubiegłym roku. Mimo, iż powstał niedawno, już 
zdobył I nagrodę w Świętokrzyskim Konkursie 
Zespołów Muzycznych. To oni dostarczyli kolej-
nych emocji dla publiczności. Oczywiście nie oby-
ło się bez bisów.

Następnym zespołem, który bawił publiczność 
była formacja Projekt Ciach. Trzy wokalistki pod 
krawatem wraz z zespołem doborowych muzy-
ków zgotowało niesamowite show. Projekt Ciach 
to grupa, która powstała tuż przed Jarmarkiem na 
św. Jacka. Zaśpiewały covery znanych zagranicz-
nych artystów. Publiczność nie chciała ich puścić 
ze sceny, ostatecznie zakończyło się na bisach.

Godzina 2200. Na scenie króluje gwiazda tego-
rocznego Jarmarku – Kobranocka. Publiczność 
rozgrzana do czerwoności skacze, tańczy i śpie-
wa. Kobranocka zrobiła ogromne show, które zo-
stanie na długo w pamięci wielu fanów. Po koncer-
cie członkowie zespołu pozowali do zdjęć z fana-
mi i rozdawali autografy.

DZIEŃ
DRUGI

MISS PUBLICZNOŚĆI I MISS JARMARKUMISS PZMOT

WYBORY MISS

WYBORY MISS
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JARMARK NA św. jacka 
KOBRANOCKA KOBRANOCKA

GRUPA THE CREW

PROJEKT CIACHSTUDIO PIOSENKI

FAHRENHEITSIŁOWANIE O TYTUŁ MISTERA
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Niedzielną zabawę publiczność zakończyła dyskoteką pod 
gołym niebem.

Poniedziałek – ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jac-
ka, który rozpoczął się od uroczystej Mszy św. odpustowej w ko-
ściele p.w. św. Jacka, odprawioną przez ks. Dariusza Kowalskie-
go z Ostrowca Św. w koncelebrze z ks. Stanisławem Kosem i Sła-
womirem Brzeskim. Oprawę liturgiczną sprawowali członkowie 
amatorskiego teatru Apostolos oraz chór parafialny. Dary w trak-
cie mszy św. ofiarowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie „Wspólne Do-
bro”. W mszy św. uczestniczyli m.in. posłowie Marek Kwitek 
i Krzysztof Lipiec, władze gminy Klimontów w osobach Wójta 
Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Pod koniec mszy Elż-
bieta Mazur w imieniu Wójta Gminy serdecznie i gorąco podzię-
kowała Rektorowi Klasztoru Podominikańskiego ks. Wojciecho-
wi Zasadzie za wkład i zasługi w ratowaniu Klasztoru i zespołu 
podominikańskiego.

Po mszy św. przy figurze św. Jacka obok klasztoru Wójt Gmi-
ny wręczył dyplomy i nagrody w konkursie na najładniejszy Wie-
niec Dożynkowy. Jury w składzie Alicja Stępień i Monika Ber-
naś ze ŚODR wraz z Tomaszem Staszewskim – artystą plasty-
kiem przyznało pierwsze miejsce dla wieńca z sołectwa Konary 
i Konary-Kolonia oraz wyróżniło wieniec z sołectwa Klimontów. 
Jak stwierdziło jury „wieńce dożynkowe nawiązywały do tradycji 
dożynkowych – ludowych, wykonane były ze zbóż, kwiatów, owo-
ców, ziół, nie zawierały elementów sztucznych. Zwycięski wieniec 
charakteryzował się: precyzją wykonania, piękną i staranną for-
mą, bujnością dekoracyjną i znakomitymi walorami estetycznymi. 
Wyróżniony wieniec zaś posiadał oryginalną kompozycję, prosto-
tę formy i rytmikę układów poszczególnych elementów”.

Ok. godz. 15 na stadionie LKS Klimontowianka rozpoczął się 
mecz trampkarzy pomiędzy drużynami LKS Klimontowianka – 
Sparta Dwikozy. Gospodarze przegrali 5:6. Strzelcami bramek 
dla gości byli Paweł Strojewski – 3, Krzysztof Dynkowski, Ra-
dek Mortka i Kacper Lebida po 1, dla gospodarzy bramki strze-
lili: Piotr Ferens – 3 oraz Piotr Sowiński  – 2.

Teatr Bajlandia dla najmłodszych wystawił spektakl pt. 
„Czerwony kapturek”. W dalszej części dzieciaki uczestniczyły 
w zabawach i konkursach, w trakcie których mogły wykazać się 
wiedzą i znajomością bajek.

Młodsze i starsze dzieci po spektaklu mogły obejrzeć pojazdy 
strażaków – pojazd pożarniczy oraz samochód wykorzystywany 
przez strażaków przy wypadkach. Każdy mógł przymierzyć ubio-
ry strażackie i kaski, polać wodą prosto ze strażackiego węża – 
to ostatnie wywołało największe emocje wśród dzieciaków. Orga-
nizatorem tej gratki dla najmłodszych była jednostka OSP z Kli-
montowa.

Ok. godz. 18, tuż po mszy św. w kościele parafialnym p.w. 
św. Józefa odbył się koncert muzyki poważnej pn. „Muzyczna 
rozmowa harfy ze skrzypcami” w wykonaniu duetu Spohr Duo 
w składzie Małgorzata Komorowska – harfa oraz Józef Kolinek 
– skrzypce. Muzycy dali pokaz niesamowitych umiejętności mu-
zycznych prezentując utwory Schuberta, Vivaldiego, Rossiniego. 
Publiczność nagrodziła mistrzów gromkimi brawami, a ci odwza-
jemnili się bisami. Pan Józef przed każdym utworem przestawił 
krótką historię jego powstania, opowiedział również o kompozy-
torach dzieł, które zebrani mogli wysłuchać. Zdradził również, że 
ma pomysły na kolejne koncerty w klimontowskich świątyniach.

Niezawodna jak zawsze okazała się orkiestra dęta Huty Szkła 
Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka ze Staszowa. Orkiestra po-
wstała w 2007 roku, mecenat nad orkiestrą sprawuje Tadeusz 
Wrześniak. Orkiestrę prowadzi i dyryguje Grzegorz Chyc. Mło-
dzi muzycy zaprezentowali muzykę rozrywkową, filmową, big-
-bandową, kościelną i marszową. Każdy utwór widzowie nagro-
dzili głośnymi brawami.

Gdy słońce było już nisko nad horyzontem na scenie pojawi-
li się goście ze Szwecji. Linda Rapp i Peter Getz przy akom-
paniamencie Benneth’a Fagerlunda i Zdzisława Staniszewskie-
go dali niepowtarzalny koncert. Linda Rapp to istny żywioł na 
scenie, nie dała słuchaczom ani chwili wytchnienia w zabawie 
i wspólnym śpiewaniu. Po kilku próbach nauczyła się i zaśpie-
wała po polsku „Wlazł kotek na płotek”. Peter Getz zeprezento-
wał wspaniałe utwory utrzymane w klimacie jazz-blues. Muzy-
cy już zapowiedzieli, że w przyszłym roku znów chcą odwiedzić 
Klimontów. Po koncercie Wójt Gminy Ryszard Bień wręczył mu-
zykom na pamiątkę pobytu w naszej gminie obrazy z klimontow-
skim pejzażami.

Jak co roku Jarmark na św. Jacka kończy się pokazem sztucz-
nych ogni. Tym razem również ich nie zabrakło. Przepiękne fajer-
werki przez ok. 20 minut cieszyły oczy zgromadzonych.

Po pokazie fajerwerków na scenie pojawił się zespół Edukat 
i spółka. Poniedziałkową noc publiczność zakończyła zabawą ta-
neczną z DJ.

DZIEŃ TRZECI

DRUŻYNY TRAMPKARZY

WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE WIEŃCY

MSZA ŚW. ODPUSTOWA
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JARMARK NA św. jacka 

SPEKTAKL CZERWONY KAPTUREK

FIREWORK’SPREZENTY DLA MUZYKÓW ZE SZWECJI

LINDA RAPP

PETER GETZ

KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ

MALI STRAŻACY

KONCERT MUZYKI POWAŻNEJ
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To hasło od 20 czerwca br. towarzyszy nowemu pro-
jektowi PPWOW PIS, którego usługodawcami jest Soł-
tys i Rada Sołecka Śniekóz. Projekt ten dotyczy integracji 
sołectwa poprzez spotkania w celu przekazania doświad-
czeń przez osoby starsze osobom młodszym. 

Główne spotkanie, na którym organizatorzy zapre-
zentowali rezultaty dotychczasowych działań zawartych 
w projekcie, odbyło się 29 sierpnia o godz. 1400 na boisku 
sportowym. Choć pogoda nie była zbyt łaskawa, to jednak 
nie pokrzyżowała planów i każdy punkt programu został 
wypełniony od początku do samego końca. Nietypowy-
mi dekoracjami boiska był wieniec dożynkowy, wóz że-
lazny, kucki zboża, mendel, sierp, owoce i warzywa oraz 
sztuczne kwiaty wykonane z bibuły. Wszystko to sprawiło, 
iż zwykła impreza zamieniła się w mini dożynki.

Zaczęło się od powitania wszystkich przybyłych przez 
sołtysa Henryka Kozioła i przemówień zaproszonych go-
ści. Następnie wszyscy mogli posłuchać przyśpiewek wy-
konanych przez starsze i młodsze Śniekozanki, a ułożone 
przez Izabelę Chliwińską.

Kolejnym punktem programu były konkursy. ,,Robie-
nie powróseł ” – to pierwszy konkurs, a polegał na tym, 
kto najlepiej i najdokładniej zrobi powrósło. Dla tych, któ-
rzy nie wiedzieli o co chodzi i co to jest, przewodniczą-
cy komisji Mieczysław Marzec pokazywał jak poprawnie 
wykonać takie powrósło.

W drugim konkursie przydała się wiedza o zbożu, bo 
nosił on tytuł - ,,Zboże – kto cię pozna?”. Wszyscy zasta-
nawiali się czy ktoś sprosta wyzwaniu i odróżni owies od 
żyta, pszenicę od pszenżyta i choć to nie było łatwe każdy 
uczestnik poprawnie wykonał podchwytliwe zadanie.

,,Zasiali górale owies” – to nie tylko piosenka, u nas 
to taniec, śmiech a przede wszystkim następny konkurs. 
Uczestnicy mieli nie lada wyzwanie, musieli zatańczyć do 
jednej z najbardziej znanych ludowych piosenek. Nikt się 
nie pomyli, jak powie, że to im się udało, bo to najszczer-
sza prawda. Ochotnikom gratulujemy odwagi i odkrytych 
umiejętności.

Co daje rolnikom tyle siły do ciężkiej pracy? Odpo-
wiedź jest prosta – mleko. Dlatego czwarty konkurs no-
sił nazwę - ,,Pij mleko będziesz wielki”. Zwycięzcą został 
wójt Ryszard Bień. Błyskawicznie pokonał swoich prze-
ciwników, jak się później okazało podszedł ich sposobem, 
którego nie będziemy zdradzać. Możemy tylko pogratulo-
wać pomysłowości. 

Ostatnim konkursem był ,,Zapnij guzik”. Tutaj mamu-
sie i tatusiowie zapinali guziki koszul niekoniecznie swoich 

„TRADYCJE
CZAS POZNAĆ!”

Tak właśnie brzmi mój projekt, 
który mam zaszczyt realizo-
wać, wraz z nauczycielem hi-

storii w SP. Jest to projekt unijny realizo-
wany w każdej polskiej gminie. W skrócie 
PPWOW. Co to takiego? Do czego służy? 
Komu jest potrzebny? Po jakie licho wyda-
wać na taki projekt kasę skoro są inne po-
trzeby? Postaram się w skrócie odpowie-
dzieć na te i inne pytania. 

Mój projekt jak i inne podobne, robione 
przez pasjonatów społeczników, mają wspól-
ny cel: zintegrować lokalną społeczność, dać 
do zrozumienia, że życie w małych zapyzia-
łych miejscowościach takich jak Klimontów 
nie musi być szare, nudne, monotonne, bez 
zainteresowań i ambicji – nastawione tylko 
na konsumpcję. Wpadanie w szpony alkoho-
lu, co jest zjawiskiem nagminnym w małych 
miejscowościach i wsiach spowodowane jest 
między innymi w dużej mierze właśnie tą 
„beznadzieją”. Praca w kolektywie, praca 
z dziećmi i młodzieżą jest właśnie taką inte-
gracją pokoleniową, która pozwala młodym 
korzystać z dorobku ludzi starszych, brać 
od nich jak najlepsze wzorce, uczyć patrio-
tyzmu i szacunku do historii. Mając goto-
we niektóre rozwiązania pozwala młodzie-
ży unikania: potknięć, robienia głupstw – 

POSZUKIWACZE SKARBU

pociech. Ale przecież sąsiedzi muszą sobie pomagać nawet 
w ubieraniu dzieci.

Po takich emocjach przydaje się odpoczynek, ale rów-
nież podczas przerwy miło jest posłuchać piosenki lub zo-
baczyć jak tańczą ładne dziewczyny. Dlatego każdą prze-
rwę podczas konkursów umilały: swoim śpiewem – Julia 
Darowska, a tańcem – Śniekozanki. Oprócz niesamowi-
tych emocji, uczestnicy konkursów dostali nagrody. Nagro-
dy dostali również ci, którzy włożyli najwięcej pracy przy 
renowacji wozu żelaznego tj. Krzysztof Garlicki i Łukasz 
Kućma, a także Helena Kęsy za przekazanie umiejętności 
wicia wieńca oraz Izabela Chliwińska za przejęcie pałecz-
ki wicia wieńca.

Żadna impreza nie może się odbyć, jeżeli goście są głod-
ni, dlatego nasze gospodynie przygotowały poczęstunek. 
Można było spróbować wspaniałych wypieków, domowego 
masła, smalcu oraz gorących potraw, a do tego kawa i her-
bata.

Wszyscy byli już gotowi, więc rozpoczęła się kolejna 
zabawa – ,,Taniec w ciemno”. Podczas gdy grała muzyka 
ochotnicy tańczyli w kółku podając sobie worek, a gdy mu-
zyka przestała grać, ten kto w tej chwili go trzymał wycią-
gał jakiś strój i go wkładał i tak, aż wszyscy byli ubrani. 
Później musieli się zaprezentować i powiedzieć gdzie tak 
ubrani pójdą. Przeważającą odpowiedzią było pole, a naj-
ciekawszą kościół i to, że uczestnik będzie ministrantem. 
Trzeba również wspomnieć, iż niektóre stroje były nietypo-
we, a zaprojektowane przez Agatę Szemraj – członka Rady 
Sołeckiej i sąsiadkę sołtysa.

Na koniec było to co wszyscy lubią najbardziej – kieł-
baski. Jednym słowem ognisko. Podczas ogniska wójt po-
dziękował za wszystko i przekazał na ręce sołtysa prezent 
– książkę o województwie świętokrzyskim; a następnie 
głos zabrał Stanisław Bajur.

Wszystko co dobre szybko się kończy, tak i nadszedł 
czas na zakończenie naszego spotkania. My również chce-
my podziękować przede wszystkim gościom: wójtowi – 
Ryszardowi Bieniowi, państwu Elżbiecie i Zbigniewowi 
Czajkowskim, Stanisławowi Bajurowi – radnemu powia-
towemu, Wacławowi Gachowi – radnemu Gminy Klimon-
tów oraz Juli Darowskiej. 

Serdecznie dziękujemy Marcinowi Śledziowi – dyrek-
torowi Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie i pra-
cownikom GOK-u oraz wszystkim, którzy pomagali przy 
powstaniu projektu.

SOŁTYS, RADA SOŁECKA,
DZIECI I MŁODZIEŻ WRAZ Z RODZICAMI

jednym słowem błędów życiowych, których 
czeka w tym wieku na nich cała masa. Dą-
żenie do osiągania wspólnych celów, może 
przynieść także korzyści materialne, oprócz 
takich jak: pozbawienie niektórych wyizo-
lowania, dać radość, satysfakcję i pobudze-
nie zainteresowań, odkrycia swoich silnych 
stron, dodać pewności, pozwoli nauczyć ko-
rzystania z doświadczeń życiowych ludzi 
starszych itp. Starszym zaś da szanse do wy-
kazania się swoją wiedzą, pozwoli czuć się 
jeszcze potrzebnym. Starsi wiekowo (senio-
rzy) naprawdę chcą być potrzebnymi, chcą 
się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. 

„Poszukiwacze skarbu” to trzy grupy 
wiekowe – razem około 30 osób pragnących 
wspólnie działać, pragnących ocalić od za-
pomnienia dawne zawody, dawnych miesz-
kańców, dawne przedmioty i narzędzia. 
Grupa nasza ma też za zadanie obalać mity, 
wierzenia i przesądy. Jednym słowem dzia-
łamy na wielu frontach i idziemy z postę-
pem, nie zatracając swojej tożsamości i pa-
triotyzmu. Dajemy szacunek naszym przod-
kom, ale potrafimy dać szacunek tez innym 

nacjom, które od wieków wspólnie dzieli-
ły dole i niedole niełatwego, nieraz pełnego 
tragizmu losowi. Jesteśmy chrześcijanami, 
ale potrafimy się też odnosić z tolerancją do 
innych wyznań. 

Weszliśmy do Wspólnej Europy: dum-
ni, niezależni, ceniących siebie, ale ma-
jąc szacunek dla innych. W swoich poszu-
kiwaniach chcemy otworzyć życie i kli-
mat szczególnie lat 20 i 30 ubiegłego wie-
ku. Nie da się tego zrobić nie poruszając te-
matu żydowskiego. Jak wiemy Żydzi współ-
żyli z nami od wieków, Polska była dla nich 
ojczyzną, walczyli za nią, nierzadko ginęli. 
Wszystko to odeszło wraz z Zagładą w 1942 
roku. Narosło wiele mitów i uprzedzeń. Nie 
obchodzi nas antysemityzm, omijamy, co 
się stało po wojnie z ocalałymi Żydami - to 
niech osądzi Bóg i historia. 

Mamy jeden cel; pokazać współistnie-
nie, współżycie dwóch nacji stanowiących 
większość mieszkańców. Nie pragniemy 
jątrzyć, cos sugerować, czy mieszać się 
w sprawy które są nam obce. Jest to krót-
ki opis poczynań „Poszukiwaczy skarbu”, 

myślę że mieszkańcy nas rozumieją i po-
mogą w jego realizacji.

MIROSŁAW SZELĄG

Uczestnik zajęć Łukasz  Mucha prezentuje „skar-
by” wyszperane w ramach realizacji projektu.
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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. Zysmana 1.
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

„Jarmark na św. Jacka” jest niewąt-
pliwie największą coroczną imprezą jaką 
może poszczycić się Klimontów. Każdego 
roku przyciąga tysięczne tłumy z całej Pol-
ski. Jest on również okazją do pozyskiwa-
nia środków na ratowanie obiektu podomi-
nikańskiego przez Stowarzyszenie „Wspól-
ne Dobro”. Mając na uwadze tegorocz-
ny jarmark ksiądz rektor Wojciech Zasa-
da i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego w Klimon-
towie „Wspólne Dobro” składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy wspiera-
li akcję prowadzoną pod hasłem: „Z pomo-
cą Klasztorowi”.

W pierwszej kolejności dziękujemy panu 
wójtowi Ryszardowi Bieniowi za użyczenie 
gminnych dróg na parking podczas trwa-
nia jarmarków oraz za wielkie zaangażowa-
nie się w prace związane z przygotowaniem 
miejsc parkingowych.

Dziękujemy Kierownikowi warsztatów 
szkolnych panu Zbigniewowi Cieplińskie-
mu za udostępnienie placu na bezpieczne 
parkowanie pojazdów.

Słowa wdzięczności kierujemy pod ad-
resem ochotników, którzy obsługiwali par-
king. To dzięki ich wysiłkowi i odpowie-
dzialności doświadczyliśmy przykładnego 
porządku w rejonie masowych imprez orga-
nizowanych na stadionie.

Na nasz wcześniejszy apel, w którym 
zwróciliśmy się do sołectw z terenu parafii 
o pomoc w obsłudze parkingu, pozytywnie 
odpowiedziały tylko trzy sołectwa: Klimon-
tów, Borek i Rogacz. Z wymienionych so-
łectw z pełnym zaangażowaniem, pod nad-
zorem prezesa OSP Mirosława Kwapiń-
skiego i sołtysa Marka Skurskiego, praco-
wali panowie: Marian Kochanek, Marek 
Bogdański, Władysław Kaniewski, To-
masz Sawirski, Mirosław Bryła, Sławomir 
Niekurzak, Marcin Rębacz, Dawid Góral, 
Józef Dymiński, Ryszard Dymiński, Woj-
ciech Słowiakowski, Leszek Drewniak, 
Roman Słotnicki, Krzysztof Rybusiński, 
Damian Bednarski, Jerzy Domoradz-
ki, Ryszard Nowacki, Marian Witaszek, 
Stanisław Nowakowski, Marcin Słomiń-
ski, Jerzy Goździewski, Tomasz Misztal, 
Mariusz Nowak, Zbigniew Kordyka, Zbi-
gniew Górski, Wiesław Kędzierski. Dzię-

PODZIEKOWANIA ZA 
POMOC KLASZTOROWI

kujemy również panu Jarosławowi Pacz-
kowskiemu, właścicielowi „Dworku na Wi-
chrowym Wzgórzu” i pracownikom jego fir-
my „Natalia”.

W ciągu dwóch dni poprzedzających od-
pust na św. Jacka (15-16 sierpnia) Stowarzy-
szenie zorganizowało loterię fantową oraz 
stoiska z pieczywem, „pierogami św. Jac-
ka” i swojskim jadłem. W tym miejscu skła-
damy serdeczne podziękowanie panu Lesz-
kowi Skibińskiemu, pani Teodorze Kuro-
sad z Klimontowa oraz paniom z Koła Ró-
żańcowego i gospodyniom z Pęchowa, Szy-
manowic Dolnych i Klimontowa. Przygo-
towały one wyśmienite specjały kulinarne 

i sprzedawały je w celu pozyskania środków 
na renowację klasztoru. Dziękujemy również 
panu Bogdanowi Kosele z Pęchowa za wy-
pożyczenie mobilnej kuchni, panu Krzysz-
tofowi Furmankowi z Klimontowa za wy-
pożyczenie półek sklepowych, państwu Da-
nucie i Edwardowi Przytułom za ofiaro-
wanie fantów, Jarosławowi i Beacie Pyzom 
za ufundowanie jednej z nagród głównych 
do loterii, panu Leszkowi Kilarskimu, Ma-
teuszowi i Pawłowi Słowińskim za pomoc 
przy transporcie oraz grupie interwencyjnej 
za prace porządkowe.

W tym roku do naszej akcji „Z pomo-
cą klasztorowi” spontanicznie przyłączyła 
się młodzież. Dziękujemy za pomoc w ob-
słudze stoisk: Aleksandrze Mazur, Juli-
cie Skibińskiej, Natalii Kwapińskiej oraz 
Małgorzacie i Marcie Kilarskim.

Z całą pewnością ta lista podziękowań 
nie jest zamknięta, bo trudno jest wymie-
nić wszystkich, którzy najdrobniejszym ge-
stem wspierali naszą inicjatywę. Niektó-
rzy nie chcieli, aby wymieniać ich z nazwi-
ska i dlatego tym wymienionym i nie wy-
mienionym oraz tym, którzy z otwartością 
serca i portfela przyszli do naszych stoisk 
DZIĘKUJEMY!

Stowarzyszenie na Rzecz Klaszto-
ru Podominikańskiego w Klimontowie 
„Wspólne Dobro” informuje, że w wyni-
ku podjętej akcji „Z pomocą Klasztoro-
wi” w czasie minionego „Jarmarku na 
św. Jacka” zabrano łącznie 14.012 zł na 
ratowanie budynków poklasztornych. Na-
leży dodać, że w ostatnim czasie na konto 
Rektoratu wpłynęła również ofiara z San-
domierza w wysokości 500 zł, a Koła Ró-
żańcowe z Klimontowa przekazały ks. 
proboszczowi 600 zł na renowację obra-
zu MB Różańcowej. Składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Naszą wdzięczność wyrażamy również 
tym, którzy przyczynili się do uświetnie-
nia uroczystości odpustowych. Panu Ja-
rosławowi Paczkowskiemu z Przybysła-
wic dziękujemy za nieodpłatne naprawie-
nie schodów przy bramie do kościoła podo-
minikańskiego. Dziękujemy państwu Ga-
brieli i Pawłowi Wójcikom, którzy już po 
raz kolejny bezinteresownie ozdobili ko-
ściół św. Jacka pięknymi kwiatami. Chora-
łowi pod egidą siostry Kamili dziękujemy 
za przygotowanie pieśni do Mszy św. od-
pustowej. Rycerstwu Ziemi Staszowskiej 
dziękujmy za pełnienie warty honorowej. 
Asyście liturgicznej dziękujemy za posłu-
gę przy ołtarzu, a młodym aktorom z teatru 
„Apostolos” za przygotowanie czytań i ko-
mentarzy liturgicznych w ramach realiza-
cji projektu PPWOW PIS. Wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób wspierają kościół 
i klasztor podominikański z całego serca 
DZIĘKUJEMY!

KS. REKTOR I CZŁONKOWIE

STOWARZYSZENIA „WSPÓLNE DOBRO”
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W drugi dzień tegorocznych dożynek, 16 sierpnia, odbył się koncert gwiazdy „Jarmarku” – zespo-
łu Kobranocka. Grupa w składzie: Andrzej „Kobra” Kraiński (wokal, gitara), Piotr „Vysol” Wysoc-
ki (perkusja), Jacek „Szybki Kazik” Bryndal (gitara basowa, wokal) oraz Jacek Moczadło (gitara), po-
wstała w Toruniu. Jej początki sięgają 1985 roku, w przyszłym roku muzycy i ich fani świętować będę 
25-lecie istnienia.

Podczas półtoragodzinnego występu, muzycy wykonali utwory, które znalazły się na kilku ich pły-
tach, między innymi: I nikomu nie wolno się z tego śmiać, Daj na tacę, Tak, że wiesz nie. Wieczór prze-
biegł w zabawowej i luźnej atmosferze, a zwieńczeniem koncertu było zagranie przeboju Kocham cię, jak 
Irlandię, na który wszyscy czekali z niecierpliwością.

Głos Klimontowa: Jak muzycy z Kobranocki 
oceniają dzisiejszy wieczór w Klimontowie?

Kobranocka: Nie spodziewaliśmy się w ogóle, 
że tutaj jest tyle osób. Jak po przyjeździe zobaczyli-
śmy, ile jest samochodów i ludzi, byliśmy w szoku. 
Było super. Jeśli chodzi o frekwencję, to naprawdę 
jesteśmy usatysfakcjonowani.

Ja mam domek w lesie, w pewnej wsi, którą 
można potocznie nazwać zabitą dechami, obok niej 
natomiast jest wieś, która posiada tysiąc mieszkań-
ców i pomyślałem sobie, że skoro tutaj są dwa ty-
siące, to spodziewałem się pięćdziesięciu, siedem-
dziesięciu osób. Byliśmy wręcz w szoku, jak zoba-
czyliśmy, ile jest osób. Ja wiem, że na koncercie nie 
byli tylko mieszkańcy Klimontowa, ale naprawdę 
to było bardzo miłe zaskoczenie.

GK: Czy zespół zdążył zobaczyć coś w Klimon-
towie?

Kobranocka: Absolutnie nic. Jechaliśmy z To-
runia 9 godzin, w Radomiu zabraliśmy naszego 
menagera i pojawiliśmy się tu bezpośrednio, na 
krótko przed koncertem, także widzieliśmy tylko 
oświetlony Klimontów. Wiemy co tu jest, bo nasz 
kierowca kiedyś był tutaj i trochę nam opowia-
dał. Wiemy, że są tu różne kościoły i sanktuarium. 
Mamy nadzieję, że jutro uda nam się chociaż tro-
szeczkę zobaczyć.

GK: Jaka jest geneza nazwy zespołu?
Kobranocka: Mamy przyjaciela psychiatrę, 

który zaproponował nam kilka nazw, wśród nich 
Kobranocka. Wzięła się ona od tego, że od jakie-
goś czasu miałem ksywę Kobra i po połączeniu jej 
z bardziej horrorową dobranocką powstała Kobra-
nocka.

Rok wcześniej stworzyliśmy zespół Latają-
cy Pisuar. Służył on temu, żeby dowalić komunie, 
wszelkim uniformom, milicji, wojsku. To był taki 
typowy twór, który miał zafunkcjonować w radiu 
Wolna Europa, które było wtedy w Polsce zakaza-
ne. Był to głośny protest przeciw temu, co się wte-
dy działo. Z czasem ludzie powiedzieli, kurczę, 
jak wy fajnie gracie. Postanowiliśmy potraktować 
sprawę poważnie – zmieniliśmy nazwę, repertuar 
i tak powstała Kobranocka.

GK: W przyszłym roku przypada 25 rocznica 
powstania Kobranocki, jaki jest bilans tych lat?

Kobranocka: Same plusy, z lekkim wskaza-
niem na minusy. To się układa mniej więcej, jak 
ciśnienie atmosferyczne, ale generalnie najwięk-
szym plusem jest to, że cały czas żyjemy, bo róż-
nie bywało. Wielu naszym kolegom z branży się 
to nie udało, przy tym każdy minus, to mały pi-
kuś. Każdy koncert, jak na przykład ten dzisiej-
szy, sprawia, że przybywa kolejny plus. Na szczę-
ście, mimo to, że raczej w mass mediach nas się 
nie puszcza, to gramy takie koncerty, jak dziś i to 
nas trzyma przy życiu.

To jest tak, że wsiadasz w samochód i jedziesz 
1500 kilometrów 149 raz do jakiejś miejscowości, 
która tym razem nazywa się Klimontów i dla nas 
tylko jedna wartość jest ważna, że to jest czterysta 
kilometrów z hakiem i cały dzień w upale w samo-
chodzie. Nazwa miejscowości nam nic nie mówi, 
jesteśmy przekonani o tym, że nikt tam w ogóle nie 
przyjdzie, że jedyny zespół, o którym ludzie sły-

NA DOBRANOC 
— KOBRANOCKA

szeli, to Ich Troje albo może ktoś tam jeszcze coś 
wie o Beethovenie. Przyjeżdżamy, a tu jest mnó-
stwo ludzi, jest po prostu ekstra, gramy bisy, lu-
dzie przychodzą po występie i nam gratulują. To 
jest naprawdę niespodziewana satysfakcja. Dla ta-
kich chwil warto żyć. 

GK: Jakie Kobranocka woli grać koncerty, 
duże czy kameralne?

Kobranocka: Wszelkie, pod warunkiem, że nie 
ma gwizdów i buczenia. Gramy wszędzie, gdzie je-
steśmy zaproszeni, gdzie nasz menager wynegocju-
je odpowiednie warunki ekonomiczne i sprzętowe. 
Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy sąsiadami by-
łego Związku Radzieckiego, moglibyśmy mieć za-
pisane w umowie, że organizator imprezy musi za-
pewnić minimum 15 tysięcy słuchaczy. Nie ma cze-
goś takiego, dlatego nie wiemy, czego się spodzie-
wać. Zdarzały się koncerty, to było jeszcze w latach 
80-tych, kiedy graliśmy np. w Bytomiu, gdzie było 
15 osób, które cały czas wrzeszczały niecenzural-
ne słowa, że mamy się stamtąd zabierać, że wcale 
nas nie chcą. Okazało się, że przyszli tam, bo spo-
dziewali się jakiejś dyskoteki. To był jeden z nie-
wielu takich negatywnych momentów. Tak napraw-
dę, to jedyny.

GK: Chyba najbardziej znanym utworem Ko-
branocki jest Kocham cię, jak Irlandię, jaka jest 
historia tej piosenki?

Kobranocka: Można ją tłumaczyć na dwa spo-
soby – jest to piosenka o historii miłości do kobie-
ty i historii miłości do Polski. Wątki z Włocław-
kiem dotyczą kobiety, która występowała tam na 
ulicy Fabrycznej. Generalnie jest to porównanie do 
Irlandii, podobna walka o niepodległość, demokra-
cję. My walczyliśmy z trzema okupantami, a oni 
z Anglikami. Piosenka powstała w czasie, kiedy 
Polska była według naszej świadomości pod za-
borem, tekst nosi piętno zniewolenia. W zeszłym 
roku graliśmy w Dublinie i niechęć Irlandczyków 
do Anglików widać na każdym kroku.

GK: Czy granie tej piosenki się nudzi?
Kobranocka: Nigdy w życiu. Ja nienawidzę jej 

słuchać, bo wokalista w nagraniu studyjnym seple-
ni, co nie jest prawdą, jak słychać na żywo. Gene-
ralnie bardzo lubimy grać tę piosenkę, bo ona jest 
po prostu bardzo dobra. 

GK: Jakie są plany zawodowe Kobranocki?
Kobranocka: Grać, żyć długo i szczęśliwie. 

Właśnie nagraliśmy kolejną płytę, mamy nadzie-
ję, że zostanie ona wydana. Poza tym liczymy na 
światową karierę i mamy nadzieję, że zaistniejemy 
szerzej.

Z Andrzejem „Kobrą” Kraińskim
i Piotrem „Vysolem” Wysockim
rozmawiała Agnieszka Krupa.

PŁYTOTEKA KOBRANOCKI:
Sztuka jest skarpetką kulawego (1988)

Kwiaty na żywopłocie (1990)
Ku nieboskłonom (1992)
Niech popłyną łzy (1994)

Gold (1999; wybór hitów)
O miłości i wolności (2001)

Koncert (2002)
The Best – Póki to nie zabronione (2004)

Sterowany jest ten świat (2006)


