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Od trzynastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na 
św. Jacka. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją imprezy objęli Bożentyna Pałka-
Koruba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego. Jarmark z roku na rok ściąga niezliczoną ilość osób chętnych do 
zabawy, a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Tegoroczny Jarmark rozpoczął się od uroczystej mszy św. w kościele parafialnym pw. 
św. Józefa, którą odprawił proboszcz parafii ks. kanonik Henryk Hendzel. W trakcie 
mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe wyplecione z tegorocznych zbóż, owoców, 
warzyw i kwiatów oraz kosze z darami. W tym roku wieńce uwiło 12 sołectw: Rogacz, 
Konary i Konary-Kolonia, Pokrzywianka, Krobielice, Ossolin, Goźlice, Grabina, 
Beradz, Nawodzice, Klimontów, Byszów i Śniekozy. Jury konkursowe przyznało dwa 
wyróżnienia dla wieńców z sołectw Rogacz i Konary, Konary-Kolonia.

Starostami Dożynek zostali Danuta Jochacy z Szymanowic Dolnych oraz Mirosław 
Wójcik z Kroblic Pęchowskich. W konkursie na sołtysa roku zwyciężył Henryk Kozioł 
– sołtys ze wsi Śniekozy.

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zorganizowano punkt Honorowego 
Oddawania Krwi. W tym roku zebrano 45 jednostek tego najcenniejszego leku.

Kiedy rozpoczął się konkurs o tytuł najpiękniejszej oczy wszystkich zwrócone były 
na dwanaście startujących przecudnej urody dziewcząt. Największe wrażenie na jury 
zrobiła Kasia Chodorek z Baćkowic, która została wybrana tegoroczną Miss Lata 
Klimontów 2010.

Więcej szczegółów w naszej relacji z tej imprezy – oglądaj i czytaj na stronach 6-9.

jarmark na św. Jacka – NASZA RELACJA

ZAPRASZAMY NA
II OGÓLNOPOLSKI 

BIEG INTEGRACYJNY
W tym roku w dniach 3-4 października odbędzie się w Byszowie koło 

Klimontowa II Ogólnopolski bieg integracyjny na terenie Największego 
w Polsce Parku Katyńskiego. Głównym organizatorem biegu jest Polski 
Komitet Paraolimpijski przy współpracy Marka Bargla, który pozyskał 
środki PPWOW PIS realizując projekt „Pamięć i Honor”. Patronat honoro-
wy nad biegiem objął Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień.

Zawody rozpoczną się w niedzielę 3 października od godz. 14:45 biega-
mi w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria dla dzieci z klas 
I, II, III na dystansie 400 metrów. Druga kategoria dla dzieci klas IV, V, VI 
na dystansie 800 metrów. Trzecia kategoria to młodzież ze szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych na dystansie 2000 metrów. Odbędą się rów-
nież Mistrzostwa Powiatu Sołtysów.

Najważniejszy bieg na dystansie 10 kilometrów odbędzie się o godz. 
15:30. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne oraz kobiety i mężczyź-
ni w kategorii open. Dodatkową atrakcją będą Mistrzostwa Ochotniczych 
Straży Pożarnych na dystansie 10 kilometrów młodzików i seniorów.

Zawodnicy za zajęcie pierwszych trzech miejsc otrzymają medale, pu-
chary oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiąt-
kowe medale. Sklasyfikowani zawodnicy wezmą również udział w losowa-
niu wielu nagród rzeczowych, ufundowanych m.in. przez Komisję do Spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych sponsorów, a także na-
grody głównej, której fundatorem jest Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. 
Nagrodą tą jest tygodniowy pobyt w miejscowości uzdrowiskowej w hote-
lu należącym do firmy ochrony mienia i osób „KARABELA” z Tarnobrzega. 
Termin pobytu – ferie zimowe!!!

Drugi dzień biegów – poniedziałek 4 października – to rywalizacja na 
terenie Parku Katyńskiego uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i po raz kolejny pozwoli nam się 
spotkać na tak wspaniałej imprezie sportowej, jaką są Biegi Integracyjne. 
Wszystkim sponsorom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyni-
li się do organizacji II Ogólnopolskiego Biegu Integracyjnego serdecznie 
dziękujemy.               MWIT

ORACJA CHLEBA

WIEŃCE DOŻYNKOWE

KANDYDATKI NA MISS
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W ramach projektu PPWOW PIS działanie 9: Ograni-
czenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawi-
dłowego funkcjonowania osób i rodzin w środowisku lo-
kalnym, realizowanego poprzez: Zorganizowanie zajęć dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi – nauczycielki PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie mgr Justyna Kargul oraz 
mgr Grażyna Rębacz wyszły naprzeciw oczekiwaniom 
dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzicom, organizując 
zajęcia o charakterze korekcyjno–kompensacyjnym, reali-
zujące ciekawe formy zajęciowe w czasie wolnym od lek-
cji szkolnych. 

Wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci niepełnosprawnych 
to okazja motywująca ich do różnorodnych form aktywno-
ści, nabycie nowych umiejętności i wiadomości, intensyw-
ne usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych pod 
kierunkiem wykwalifikowanej kadry, kształcenie postaw 
i zachowań wśród tych uczniów, rozwinięcie umiejętności 
współżycia, współpracy, współdziałania z innymi. Zajęcia 
terapeutyczne skierowane są do uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej im Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie po-
siadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Uczęsz-
cza na nie 21 uczniów.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach dobranych na 
zasadzie dysfunkcji rozwojowych uczniów:
1. Zajęcia wyrównujące u dzieci zaburzenia w rozwoju umy-

słowym – opiekun: mgr Justyna Kargul
2. Zajęcia wyrównujące u dzieci zaburzenia w zakresie ma-

łej motorki rąk w tym grafomotoryki – opiekun: mgr Gra-
żyna Rębacz.

Zajęcia pozalekcyjne o charakterze terapeutycznym 
miały na celu stworzenie możliwości wszechstronnego roz-
woju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom 
z utrudnieniami rozwojowymi, na miarę ich możliwości. 

Cele szczegółowe zajęć:
• usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzo-

nych funkcji oraz wspomaganie  rozwoju jego zdolności 
i zainteresowań;

W tym roku – po raz kolejny w naszej Gminie – w miejscowości Rybnica uroczyście 
upamiętniliśmy 66 rocznicę Akcji Burza. Uroczystości rozpoczęły się występem 
zespołu Wiarus, który zaprezentował pieśni patriotyczne. Mszę św. polową odprawił ks. 
Mariusz Mazur CR – proboszcz parafii Sulisławice, którą muzycznie oprawiła Kapela 
Klimontowska. Po mszy św. został odegrany Hymn Państwowy, a następnie zastępca Wójta 
Gminy Klimontów Adam Przybylski przywitał zaproszonych gości, druhów strażaków 

• zapewnianie dziecku poczucia bezpieczeństwa, akcepta-
cji, życzliwości, miłości i przynależności do wspólnoty; 

• budzenie wiary we własne możliwości;
• dostosowanie działań edukacyjnych do aktualnej diagno-

zy psychologiczno-pedagogicznej dziecka;
• wyrównanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie 

ćwiczeń usprawniających;
• wykorzystanie i wzmacnianie spontanicznego zaintere-

sowania oraz naturalnej aktywności dziecka w procesie 
kształcenia;

• zdobycie umiejętności umożliwiających zdobywanie wie-
dzy (słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, rachowanie, 
obserwowanie, odtwarzanie i tworzenie);

• umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umie-
jętności czytania i pisania oraz kontynuowania dalszej na-
uki w szkole;

• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętno-
ściach będących przyczyną trudności szkolnych.

Z pozyskanych funduszy tj. kwoty 5.000 zł zakupiono 
specjalistyczne, środki dydaktyczne na kwotę 3211 zł 40 gr. 
(warsztat płynności ruchów, piaskownica do rozwoju gar-
fomotoryki, liczne programy multimedialne oraz publika-
cje metodyczne). Pomoce te w znacznym stopniu uatrak-
cyjniły zajęcia i powodują, że proces terapii i korekcji prze-
biega w sposób pełny i prawidłowy. W przyszłości wzbo-
gacą one wyposażenie gabinetu do rewalidacji i sali nr 15. 
Na wrzesień roku szkolnego 2010/2011 zaplanowana zosta-
ła pedagogizacja rodziców oraz ognisko integracyjne dla 
wszystkich dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kli-
montów.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, gdyż były 
one prowadzone w sposób bardzo przystępny i akceptowa-
ny przez dzieci – wykorzystywane są zakupione progra-
my multimedialne oraz liczne pomoce dydaktyczne, a tak-
że lubiane przez dzieci metody aktywizujące, między inny-
mi zabawa. Nauczyciele prowadzą zajęcia nieodpłatnie, ale 
wiele satysfakcji i zadowolenia przynoszą im choćby mi-
nimalne osiągnięcia uczniów oraz uśmiech i radość na ich 
twarzach.

66 ROCZNICA AKCJI BURZA
gminnych OSP, Poczty Sztandarowe, mieszkańców Wsi Rybnica i wszystkich przybyłych 
gości. Następnie wystąpił głos zabrali posłowie Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek oraz 
przedstawiciel Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Waldemar Piłat. W ciszy 
i skupieniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów oddając hołd wszystkim partyzantom 
walczącym za wolność. Po części oficjalnej Adam Przybylski zaprosił wszystkich 
przybyłych na grochówkę i wspólną biesiadę.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE W „NASZEJ SZKOLE”

W Opatowie zorganizowano 15 
września 2010 r. uroczystość 
dla uczniów klas pierwszych 

powiatu opatowskiego, staszowskiego i san-
domierskiego.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli: 
Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, 
Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej 
Marian Florczyk, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda 
Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, 
Świetokrzyski Komendant Policji w Kielcach 
Mirosław Schossler, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Małgorzata Muzoł, Starosta 
Opatowski Kazimierz Kotowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Opatów Krystyna Kielisz oraz 
Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskiej.

Celem tego przedsięwzięcia było:
• zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają 

naukę w klasie i szkoły podstawowej z naj-
ważniejszymi, podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa;

• promowanie działań na rzecz bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym;

• uświadomienie uczniom zagrożeń i skut-
ków wypadków drogowych;

• kształtowanie umiejętności bezpiecznego 
zachowania się w ruchu drogowym;

• umiejętność przewidywania skutków za-
baw w pobliżu jezdni.

• błogosławieństwo dzieci klas pierwszych.
W tej uroczystości uczestniczyli także 

uczniowie klasy Ic PSP im J. Ossolińskiego 
w Klimontowie wraz z opiekunami 
B. Frejlich i B. Czuja. 

Podczas spotkania wręczono uczniom 
elementy odblaskowe „Pierwszaku świeć 
przykładem”. Biskup poświęcił uczniom 
tornistry. Dzieci uczestniczyły w wielu 
konkursach i pokazach związanych z pro-
filaktyką i bezpieczeństwem. Wszystkie 
dzieci poczęstowano soczkami i słodką 
bułeczką. Organizatorzy zadbali o bezpie-
czeństwo uczniów i dobrą zabawę.

Nauczyciele i uczniowie serdecznie 
dziękują za miło i bezpiecznie spędzony 
czas.

B. FREJLICH

„KOCHANE PIERWSZAKI”

Wszystkim wiadomo, że podróże kształcą. A że wakacje to czas na 
podróżowanie najlepszy, dlatego w programie „Tęczowych wakacji” or-
ganizowanych w ramach PPWOW PIS przez Stowarzyszenie Ziemia 
Goźlicko-Ossolinska i szkołę filialną w Ossolinie wygospodarowano 
czas i środki finansowe na dwie wycieczki: trzydniową na Jurę Krakow-
sko-Czestochowską i do Krakowa oraz jednodniową do Sandomierza.

Na pierwszą wycieczkę uczestnicy wyruszyli wczesnym rankiem 15 
lipca pod opieką kierownika wycieczki ks. L. Zajezierskiego oraz wy-
chowawców J. Ozdoby, A. Szemraj, A. Skubis, D. Kity i J. Brzyszcz. 
Po kilku godzinach podróży autokarem wycieczkowicze dotarli do 
pierwszego celu – dolinek w okolicy Krakowa. Zaopatrzeni w wygodne 
buty, napoje i kanapki rozpoczęli zwiedzanie, na które przewodnik „za-
kochany w dolinach” poprowadził wcześniej ustalonym szlakiem: Doli-
na Bolechowska – Skalna Brama, krasowe źródło; Dolina Kobylańska – 
skałki: Dzwon, Okręt, Zjazdowa Turnia, Bodzio, Wzgórze Dumań; Doli-
na Będkowska –Jaskinia Nietoperzowa, liczne skałki. Podziwiając pięk-
ne widoki, ocierając pot z czoła grupa dzielnie maszerowała ale niektó-
rzy mieli wrażenie, że przewodnik zbacza z trasy aby dołożyć dodatko-
we atrakcje.

Drugi dzień również owocował w atrakcje przyrodnicze, gdyż trasa 
wędrówki przebiegała przez Ojcowski Park Narodowy. Młodzi turyści 
przeszli Doliną Prądnika i zobaczyli Pieskową Skałę, Maczugę Herku-
lesa oraz zajrzeli do Groty Łokietka.

Na ostatni dzień wycieczki zaplanowano zwiedzanie Krakowa i spo-
tkanie z historią naszego państwa, której ważnym świadkiem był i jest 
Wawel. Wszyscy mieli okazję podziwiać Komnaty Królewskie, Skar-
biec Koronny, Zbrojownię, Katedrę, Groby Królewskie, Dzwon Zyg-
munta i Muzeum Katedralne. Uczestnicy wycieczki w pełnym powagi 
i zadumy milczeniu odwiedzili miejsce pochówku Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonki. Piękna pogoda pozwoliła na zwiedzenie 
malowniczych uliczek krakowskiego Starego Miasta oraz wizytę w Su-
kiennicach. Aby tradycjom wycieczkowym stało się zadość, na koniec 
był czas na lody i zakup pamiątek.

Podczas drogi powrotnej pomimo zmęczenia, wszystkim dopisy-
wał doskonały humor, szczególnie gdy wspominano niedawni przeży-
te przygody.

WYCIECZKA UCZESTNIKÓW 
„TĘCZOWYCH WAKACJI”
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Jestem w posiadaniu trzech obrazów (pastel suchy) au-
torstwa Mirosława Benedyktowicza – artysty–malarza, 
wykładowcy plastyki na Uniwersytecie Świętokrzyskim 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego obrazy (olej, 
pastel) działają na widza ekspresją nastroju uzyskaną reali-
stycznym rysunkiem i żywą barwą. Jest wnukiem słynnego 
artysty–malarza Ludomira Benedyktowicza, bohatera Po-
wstania Styczniowego.

Mirosław Benedyktowicz, organizator i szef plenerów 
malarskich w Klimontowie, ukazał w swej twórczości pięk-
no i poezję naszych kościołów, dworków, chałup i ulic oraz 
czar i urodę głębokich wąwozów w Konarach, którymi ma-
szerowali Legioniści Komendanta Józefa Piłsudskiego.

Historyczny lessowy wąwóz w Konarach, przesiąknię-
ty krwią i miłością polskich Strzelców, przedstawia złociste 
strome wzgórza, na których rosną białe brzozy i czerwone 
jarzębiny, spowite niewidocznymi cieniami przeszłości, za-
pachem polnych kwiatów i powiewem majowego wiatru.

Inną scenę przedstawia pastel zatytułowany „Powódź”, 
na którym czarne chmury unoszą się nad Klimontowem. 
Ciemnoniebieskie strumienie lodowatej wody płyną ulica-
mi miasta, spowodowane oberwaniem chmury w lipcu 2001 
roku. Na pierwszym planie obrazu widnieje stary drewnia-
ny dom, otulony koronami wyniosłych jesionów i zielony-
mi warkoczami płaczącej wierzby. Dom był własnością śp. 

Rozmowa ze śmiercią

Ja wiem, że Ty byś chciała

bym ja się Ciebie bała,

lecz twardo na swoim stoję

i Ciebie się nie boje.

Bo wiem, że kiedyś przyjść musisz

by na Sąd Boży

zabrać moją duszę

a ja tu bez niej pozostać muszę.

I obojętnym mi będzie

czy na mej mogile

wyrosną chwasty czy kwiatki

bo będę spała snem spokojnym

w uściskach ziemi naszej matki.

A kiedy czas już moje szczątki

w puszysty popiół zmieni,

wtedy użyźnię sobą skrawek

tej świętej polskiej ziemi

i spłacę dług wdzięczności

tej, która mnie żywiła

a po odejściu duszy

do siebie przytuliła.

POEZJA UKRYTA W PASTELACH

Stanisławy Sabat i stał przy ulicy Krakowskiej w Klimon-
towie. Pani Stanisława – osoba wielce szlachetna, wrażli-
wa na piękno i poezję, była aktorką Amatorskiego Teatru 
w Klimontowie, założonego przez Brunona Jasieńskiego. 
Artysta oddał wiernie dramatyczne chwile wywołane nie-
ubłaganymi prawami przyrody.

Trzeci pastel „Widok na kościół św. Jacka” ukazuje 
nam niepowtarzalne chwile słonecznego lata – Anno Do-
mini 2010. Stary klasztor spowity szmaragdowym welo-

nem krzewów i drzew, otoczony cudownymi malowniczy-
mi wzgórzami, płynie wśród błękitnych chmur, z których 
wyłaniają się gotyckie wieże zakończone łacińskimi krzy-
żami. Artysta zatrzymał czas, uwiecznił klimat i urodę 
wiekowego kościoła i klasztoru OO Dominikanów w Kli-
montowie. Ożywił zapach kwitnących lip i akacji, pachną-
cych miodem i poezją mistrza z Czarnolasu. Widok na ko-
ściół Świętego Jacka przemawia do widza ciszą i modli-
twą Zakonników w biało–brązowych szatach, głoszących 
kult do matki Bożej Różańcowej. Wśród ciemnozielonych 
wzgórz, wznosi się stary klasztor pod czerwoną dachów-
ką, z małą gotycką wieżyczką na szczycie dachu kościo-
ła. Z wieżyczki płynie rzewny śpiew samotnej sygnaturki, 
spowitej błękitnymi chmurami, mleczną mgłą i tajemnicą 
wiecznej miłości.

Miłość i tęsknota złoto–czerwonych promieni słońca 
w pastelach Mirosława Benedyktowicza jest jak cień wio-
sennego wiatru, który zatka Ci usta jak gorący pocałunek 
tak bardzo wymarzonej wyśnionej dziewczyny. 

Żywię nadzieję, że pan Mirosław – artysta, nauczy-
ciel, szlachetny człowiek i miłośnik naszego uroczego mia-
steczka, zechce nam zaprezentować miłość i poezję ukrytą 
w swych pięknych pastelach na wystawie malarskiej w mu-
rach Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Patrzę na fotografię w kolorze sepii, na której wid-
nieje postać Andrzeja Kędzierskiego z wędką w dłoni, 
który romantyczne wakacyjne chwile spędzał nad szma-
ragdową uroczą rzeką wijąca się na tle pałacowego par-
ku w Górkach.

Lewy dopływ Koprzywianki z niewielkim lecz głośnym 
wodospadem błękitno-białych fal spienionej wody, spadają-
cych z kilku metrów, zasilanych wartkim strumykiem pły-
nącym przez kwieciste zielone łąki rozciągnięte na tle Gó-
rek i majestatycznie położonej Pokrzywianki, o której tak 
przepięknie i czule pisał  Stefan Żeromski w Popiołach.

Drewniany stary most, łączył trawiaste brzegi rzeki spo-
witej zielonym tatarakiem i trzciną, w którym gnieżdżą się 
dzikie barwne kaczki, wędrowne czajki z czubem na gło-
wie, siwe czaple o wysokich nogach, małe kurki wodne 
i zwiastujące deszcz krzykliwe rybitwy. Wakacyjny niepo-
wtarzalny klimat i nastrój lipcowo–sierpniowych wieczo-
rów, zapach łąk i głośny koncert zielonych świerszczy, ba-
gnistych żab oraz trele  zakochanych słowików, zaś w parku 
festiwal kraczących głośno czarnych wron ukrytych w sta-
rych drzewach, rosnących wokół  neobarokowego pałacu 
wzniesionego dla Ledóchowskich przez Henryka Marco-
niego. Na wysokości posesji Józefa Sajdy zachowały się po-
zostałości oryginalnej zabytkowej stróżówki pod czerwo-
ną dachówką oraz murowane filary, na których była zawie-
szona kuta ręcznie żelazna brama wiodąca do pałacu przez 

park, drogą spiętą kamiennym łukowym mostkiem z gotyc-
kim portalem z piaskowca.

Andrzej Kędzierski jest człowiekiem uduchowionym, 
wrażliwym na piękno i poezję, twórca wierszy satyrycz-
nych pisanych do szuflady, miłośnik zabytków architektury 

sakralnej i świeckiej, inspirację do pra-
cy twórczej czerpie z cudownej przyro-
dy Ziemi Klimontowskiej. Nasza kasz-
tanowa aleja jest dla Andrzeja magicz-
ną drogą, która wiedzie ludzi do nie-
ba. Mnie zaprowadziła na szczyt ulu-
bionych Wistek, gdzie jesienne krzewy 
berberysu przybrały winne czerwone 
korale niczym purpurowe usta wyśnio-
nej ukochanej dziewczyny. Tajemnicze 
srebrne brzozy wyciszone powiewem 
jedwabnego wiatru tańczą wraz ze mną 
wiedeńskiego walca ,,Na Falach Duna-
ju” przy dźwiękach symfonii jesieni.

Ogromne stare krzewy francuskiej 
dzikiej róży darują nam deserowe zło-
ciste wino, które upaja nas jak cygańska 
cudowna muzyka płynąca przez wzgó-
rza przepięknych Wistek wyniesionych 
na szczyty Gór Świętokrzyskich. Fio-
letowe krzewy kolczastej cierpkiej tar-

niny niczym wytrawne czerwone wino przypominają nam 
szczęśliwe chwile  niepowtarzalnej młodości, która jest 
prawdziwym bogactwem i szczęściem każdego człowieka 
lecz szkoda, że tak krótko trwa. Szalone młode lata niczym 
wiosenny błogi sen spowity czułym pocałunkiem wyma-
rzonej dziewczyny znalezionej na nowej drodze życia. Uko-
chane romantyczne Wistki, oplecione niezapomnianymi 
wspomnieniami z młodych zielonych lat, a za miedzą już 
Obojce – rodowy majątek Państwa Tomczyńskich.

Na podstawie książki autorstwa Księdza Wawrzyńca 
Kuklińskiego zatytułowanej: „Klimontów miasto prywat-
ne Ossolińskich i jego Dziedzice” stwierdzam, iż Obojce 
należały do Ossolińskich herbu Topór, a następnie do Le-
duchowskich vel Ledóchowskich herbu Szaława oraz Kar-
skich pieczętujących się herbem Jastrzębiec. Ledóchowski 
postawił na Kantórce neobarokowy krzyż z białego pia-
skowca, dłuta nieznanego artysty–rzeźbiarza, który mi-
sternie oddał Bożą Mękę, a pod stopami Pana Jezusa wy-
grawerował napis: ,,Julian Hrabia Ledóchowski postawił 
1855”. Herb Szaława przypomina odwróconego Brodzi-
ca (trzy krzyże na pierścieniu) i prawdopodobnie wywo-

dzi się z dawnego znaku włościańskiego. Według Paproc-
kiego miał pochodzić z Rusi. Potwierdza to nazwisko jed-
nej z najstarszych rodzin pieczętujących się tym herbem – 
Halka (halka z rosyjskiego gałka = kawka). W herbie zie-
mi halickiej jest czarna kawka w polu złotym. Sieńka Hal-
ka podpisał konfederację szlachty czerwonoruskiej w 1464 
r. Niewykluczone, że jedna z dwóch pieczęci z herbem Sza-
ława wiszących przy akcie należały właśnie do niego. Dom 
Halków dał początek kilku innym rodzinom, m.in. Ledó-
chowskim. Herb Szaława, w polu błękitnym pierścień zło-
ty, w którym trzy takież krzyże widnieją. W klejnocie – ra-
mię zbrojne z mieczem.

Piekosiński informuje o dwóch bezimiennych pieczę-
ciach z tym herbem wiszącym przy akcie konfederacji 
szlachty lwowskiej i powiatu żydaczowskiego z roku 1464 
(heraldyka polska). Herb Szaława pojawia się dopiero u Pa-
prockiego i w późniejszych herbarzach. W kościele para-
fialnym p w. Św. Józefa w Klimontowie znajduje się epi-
tafium z portretem trumiennym Franciszka hr. Ledóchow-
skiego – dziadka Św. Urszuli Ledóchowskiej.

Święta Urszula Ledóchowska, wspaniała Polka i wiel-
ka patriotka w roku 1916 w Kopenhadze wypowiedziała 
znamienne słowa świadczące o gorącym umiłowaniu Oj-
czyzny:

„Jesteś nieśmiertelny, kraju moich przodków! Jesteś nie-
śmiertelna, Ojczyzno ukochana, Polsko moja! Nieśmiertel-
na przez swą odwieczna sławę.

Nieśmiertelna przez sztukę i literaturę, której nie sposób 
wymazać z pamięci narodów. Nieśmiertelna przez miłość, 
którą żywią ku Tobie twoje dzieci, a której nie masz rów-
nej w świecie. Śmiem to wypowiedzieć z czołem wzniesio-
nym i dumą w sercu”.

Do rodzinnego domu wracam starą kasztanową ale-
ją w towarzystwie słonecznej barwnej jesieni, ścielącej mi 
pod stopy szaro- złociste liście i lśniące brązowe kasztany. 
Mijam bloki Domu Nauczyciela i stadion Ludowego Klu-
bu Sportowego „Klimontowianka”, w którym niestety nie 
szumią już wyniosłe włoskie topole. Na szczęście „ku po-
krzepieniu serc” wita mnie zielony „Orlik” piękny spor-
towy kompleks, wybudowany dzięki Wójtowi Ryszardowi 
Bieniowi, wielkiemu miłośnikowi sportu oraz krzewicielo-
wi kultury fizycznej, który jako były zawodnik tego klubu 
pozostawił w nim swą miłość i najpiękniejsze młode lata.

Piękno Klimontowa i okolic, spowite ognistymi promie-
niami słońca, urodą jesiennych pól i zielonych lasów jest 
wielką miłością do ojczystej Ziemi, której na imię Polska.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Minęło jedenaście lat od pojawienia się gimnazjum jako III etapu edukacji na polskiej mapie oświatowej. 
Reforma  weszła w życie 1 września 1999 roku. Zwolennicy zmian pisali wówczas: „Szkoła ta, dźwigająca 
w największym stopniu ciężar reformy, będąca wizytówką przeobrażeń w systemie nauczania, jest równocze-
śnie najtrudniejszym etapem edukacyjnym. Młodzież 13-15-letnia przechodzi w tym okresie skomplikowaną 
fazę rozwojową. Wymaga to od nauczycieli nie tylko wiedzy, serca i zapału, ale także cierpliwości i mądrości. 
Ta mądrość to warunek konieczny, aby pomóc młodemu człowiekowi w tym okresie życia gdy kształtowane jest 
jego własne, autonomiczne wnętrze, przejść od fazy wychowania ku samowychowaniu”. Nie wolno zapominać 
o wyzwaniach, jakie stawia szkole zglobalizowany świat.

Parlament Europejski w 2006 roku zalecił do realizacji szkołom tzw. kompetencje kluczowe, które mają uła-
twić młodym ludziom wędrówkę ku dorosłości i pozwolą na odniesienie sukcesu w szybko zmieniających się re-
aliach współczesnego świata. Podstawą uczenia się na tym etapie edukacji jest: dobre opanowanie umiejętności 
czytania, pisania, liczenia, rozumienia czytanego tekstu, technologia informacyjna, komunikowanie się, znajo-
mość języków obcych, inicjatywność, przedsiębiorczość, samodzielne przetwarzanie informacji, świadomość  
obywatelska i ekspresja kulturalna. Takie efekty można osiągnąć z udziałem nauczyciela, który staje się przede 
wszystkim przewodnikiem, koordynatorem pracy uczniów. Zachodzące w edukacji przemiany ilustruje indiań-
skie przysłowie: „Daj mi rybę, a będę miał co jeść przez cały dzień. Naucz mnie łowić ryby, a będę miał co jeść 
przez całe życie.” Szkoła powinna być dla ucznia wzorcem bycia, myślenia, aktywności, działania.

Na przestrzeni 10-ciu lat istnienia w Polsce gimnazjów dokonały się wyraźne przemiany, które polegają na 
bardziej indywidualnym podejściu do ucznia i dają szerszą ofertę edukacyjną: kuszą pracowniami informatycz-
nymi, rozszerzonym programem językowym i zajęciami artystycznymi. Ewolucja w edukacji nie ominęła także 
Gimnazjum w Klimontowie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów i organizuje m.in. 
dodatkowe zajęcia edukacyjne z większości przedmiotów, zajęcia sportowe, artystyczne, wycieczki turystycz-
ne, wyjazdy edukacyjne (spektakle teatralne, premiery filmowe), różne konkursy, uroczystości, apele. Szkoła 
umożliwia korzystanie ze świetlicy, stołówki, z księgozbioru biblioteki. To, w jaki sposób uczeń wykorzystuje 
czas wolny i jak korzysta z oferty zależy już od jego świadomości i chęci rozwijania własnej osobowości oraz 
od odpowiedzialności rodziców.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim Uczniom Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie życzymy pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu, miłej atmosfery w szkole, życzliwych, 
sympatycznych kolegów oraz odkrywczych wędrówek intelektualnych.

NAUCZYCIELE

PIĘKNO KLIMONTOWA I OKOLIC – cz. III

Rosamond

Lys et des roses
Zuzi Napiórkowskiej

L’amour comme une rose rouge
Mi³oœæ  jak ró¿a czerwona,

Wiosna jak m³odoœæ szalona.
Dziecko cudowne niczym kwiat,

Zuzia to nasz ca³y œwiat.

Roses, lys, un cadeau du printemps
Ró¿e, lilie, to dar wiosny,

Zuzanna to klejnot z nieba.
W pamiêtniku wiersz radosny,
Jak pachn¹cy bochen chleba.

Les parents aiment Combien co�te
Jak mi³oœæ Rodziców drogich,

Cudownych, umi³owanych.
Jak wiersze twórców ubogich,

Lecz w Zuzannie zakochanych.

GIMNAZJUM – SZKO£A Z MISJ¥

Słów parę o Szymonowicach
Na południe od Klimontowa
w niewielkiej dolinie
obok łąk rzeki zalewu i lasu
leży moja wieś od niepamiętnych czasów
Łąk dzikich jest tu w bród
i pełno kwiecia w niej.
Turysto ten nasz krajobraz
zobaczyć kiedyś chciej.
Nie mamy teatru ani żadnej szkoły
Tu nam nic nie dymi
tu świat jest wesoły.
Świerszcze w trawach grają
i żaby kumkają
a ptaki w pobliskim lesie
wesoło śpiewają.
Mamy tu źródełko co jak serce bije
kto tędy przechodzi
wodę z niego pije.
A to nasze źródełko Stoczek ma na imię
latem bardzo mocno chłodzi
nie ma zamarza w zimie.
Przy rzece stoi młyn
jakby wrośnięty w ziemię
Wyżywił swoją mąką niejedno pokolenie.
Kto spojrzy na ten młyn
ostatniego młynarza pamięta
co robił mąkę jak słońce na co dzień i święta.
W cieniu starych dębów
możesz odpocząć sobie
Ciekawą legendę opowiedzą one Tobie
bo żyją setki lat i wiele widziały
a historię Szymanowic dobrze spamiętały.

Rodzinne strony

Moje rodzinne strony

od dziecka urzekły mnie

i muszę dziś o wiek śpiewać

wbrew woli chcę czy nie.

Codziennie na nowo odkrywam

piękny zakątek ten

i to jest najświętsza prawda

to nie bajka, nie sen.

Jesienią barwy zmienia

zielony piękny las

Wystarczy na niego spojrzeć

już go w pamięci masz.

Pod górą pomniki przyrody

a przy nich biały dom,

przy młynie maleńka rzeczka

słychać kościelny dzwon.

A znad zalewu widać Klimontów

w promieniach słońca lśni

Na łąkach szukają żeru

piękne bociany trzy

A pod mostem szumi woda

i płynie sobie w dal

Ja powiem państwu w sekrecie

wyjeżdżać stąd mi żal.

Helena Adamczak

Andrzej Kędzierski – fot. Antoni Kolasa
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Od trzynastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się 
Jarmark na św. Jacka. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją imprezy 
objęli Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Jarmark z roku na 
rok ściąga niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każdy znajdzie coś 
dla siebie z bogatego programu.

Tegoroczny Jarmark rozpoczął się od uroczystej mszy św. w kościele 
parafialnym p.w. św. Józefa, którą odprawił proboszcz parafii ks. kanonik 
Henryk Hendzel. W trakcie mszy zostały poświęcone wieńce dożynko-
we wyplecione z tegorocznych zbóż, owoców, warzyw i kwiatów oraz ko-
sze z darami. Po mszy barwny korowód prowadzony przez Klimontowską 
Kapelę przeszedł na stadion LKS Klimontowianka. Z-ca Wójta Adam 
Przybylski powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się 
m.in. ks. kanonik Henryk Hendzel, radni wojewódzcy Józef Adamczak, 
Wojciech Borzęcki, Grigor Szaginian, Starosta Opatowski, Prezes Zarządu 
ZPP Kazimierz Kotowski, Przewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego 
Damian Sierant, radny powiatowy Stanisław Bajur, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk, wójt gminy Łoniów 
Szymon Kołacz, z-ca Wójta gminy Bogoria Roman Pompa, sekretarz 
MiG Koprzywnica Dorota Kruszec-Nowińska, z-ca Dyrektora ŚBRR 
Ryszard Nagórny, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska Jan Lis, dyrektor ŚODR w Sandomierzu Adam 
Fura, z-ca dyrektora OR ARiMR w Kielcach Marian Hnatko, z-ca kie-
rownika BP ARiMR w Sandomierzu Józef Przybylski, radni gminy 
Klimontów z Przewodniczącym Janem Rębaczem.

W tym roku Starostami Dożynek zostali Danuta Jochacy z Szymanowic 
Dolnych oraz Mirosław Wójcik z Kroblic Pęchowskich. Po przedstawieniu 
Starostów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień 
obiecał dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo, sprawiedliwie i wg 
potrzeb. Następnie sołectwa przedstawiły i ośpiewały wieńce dożynko-
we, które brały udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
W tym roku wieńce uwiło 12 sołectw: Rogacz, Konary i Konary-Kolonia, 
Pokrzywianka, Krobielice, Ossolin, Goźlice, Grabina, Beradz, Nawodzice, 
Klimontów, Byszów i Śniekozy. W konkursie na sołtysa roku zwyciężył 
Pan Henryk Kozioł – sołtys ze wsi Śniekozy. Na twarzy Pana Henryka wi-
dać było ogromne zaskoczenie ale również radość. Komisja konkursowa 
doceniła dotychczasowe bardzo ogromne zaangażowanie w sprawy sołec-
twa oraz bardzo aktywne uczestnictwo w programie PPWOW PIS.

W trakcie tegorocznej imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje po raz 
15 zbierano środki finansowe na zorganizowanie wakacji dla dzieci z ro-
dzin biednych. Nie zapomniano także o tych, którzy ucierpieli w trakcie 
ostatnich powodzi, które nawiedziły nasz powiat. Sandomierski MOPS na 
prośbę organizatorów imprezy wskazał rodzinę państwa Prokopowiczów 
z Sandomierza, którzy z rąk Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje” Pana Mariana Ireneusza Furmanka 
otrzymali pomoc finansową w wysokości 6000 zł. Pan Prokopowicz 
w imieniu rodziny serdecznie podziękował za okazaną, jakże potrzebną 
w tych chwilach pomoc.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Kazimierz Kotowski, Ryszard 
Nagórny, Józef Adamczak, Wojciech Borzęcki, Marian Hnatko.

Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa z Gminy Klimontów 
można było jeszcze raz z bliska podziwiać piękno tegorocznych wieńców 
dożynkowych oraz przygotowaną wystawę płodów rolnych.

Na małej scenie przy muzyce kapel ludowych odbywała się Biesiada 
po Klimontowsku, podczas której można było zjeść regionalne posiłki 
przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich według tradycyj-
nych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie między innymi: 
„Bigos po Pęchowsku”, „Konarskie Pirogi”, z Górek – „Gołąbki Babuni”, 
„Strogonow” z Nowej Wsi, a z Nawodzic – „ Żur po Nawodzku”.

Do tańca i wspólnego śpiewania zachęcały uczestników biesiady: 
„Kapela Ludowa” z Opatowa, „Kapela Ludowa” z Gorzyc oraz zespół 
„Powiślanie” z Miejskiego Centrum Kultury w Koprzywnicy.

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zorganizowano 
punkt Honorowego Oddawania Krwi. W tym roku zebrano 45 jednostek 
tego najcenniejszego leku. Późnym popołudniem Wójt Ryszard Bień wrę-
czył zwycięzcom zawodów MDP – które odbyły się w maju – dyplomy, pu-
chary i słodycze. Strażacy z gminnych jednostek OSP otrzymali natomiast 
mundury reprezentacyjne.

Gdy uśmiechnięci z prezentów od Wójta strażacy opuścili scenę, władzę 
nad nią przejęły Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa” oraz Grupa „Meritum” 
– z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Zespół Leliwa zaprezento-
wał nam kujawiaki, oberki, krakowiaki, polkę lubelską, suitę opoczyń-
ską, tańce ukraińskie: kołomyjki, hopaka. Ola, Ewelina, Marta, Ewelina 
i Paulina – jak się same nazywają meritumki – zaśpiewały „Hej, tam za 
wodą”, „Pił koniś wodę pił”, „Verba”, „Ale jestem”, „Kocham Cię życie”, 
„Bieszczadzki blues”. Każdy taniec, każda piosenka została nagrodzona 
przez publiczność gromkimi oklaskami.

Gwiazda wieczoru – zespół Masters – którego liderem i wokalistą jest 
Paweł Jasionowski – rozbawił publiczność, która nie pozwoliła odejść mu 
ze sceny bez kilku bisów. Oklaski, wrzaski i piski fanek, wspólna zaba-
wa i śpiew – tak można podsumować koncert Masters. Po koncercie fani 
Pawła próbowali zdobyć zdjęcie z autografem.

Wieczór zakończył się zabawą z zespołem DSP i DJ.

ja rm ark  na  Św.dzień pierwszy

KOROWÓD DOŻYNKOWY PRZED KOŚCIOŁEM PARAFIALNYM W KLIMONTOWIE

KOROWÓD W DRODZE NA STADION

 ZBIÓRKA KRWI W GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE

STAROSTOWIE DOŻYNEK

PRZEKAZANIE POMOCY FINANSOWEJ POWODZIANOM Z SANDOMIERZA

SOŁTYS ROKU 2010

EWELINA BRUDNIAK Z GRUPY „MERITUM”

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „LELIWA” Z ŁAŃCUTA

„MASTER” W TRAKCIE KONCERTU

„MASTER” – ROZDAWANIE AUTOGRAFÓW PO KONCERCIE

J a c k a
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Jarmarku to odpust na św. Jacka. 
Uroczystą mszę św. odpustową, odprawił 
ks. kanonik Mieczysław Murawski – dusz-
pasterz rolników i sadowników w diece-
zji sandomierskiej w koncelebrze z ks. ka-
nonikiem Adamem Nowakiem – długo-
letnim proboszczem klimontowskiej para-
fii oraz ks. Stanisławem Kosem. Po mszy 
św. przed kościołem p.w. Najświętszej Marii 
Panny i św. Jacka ogłoszono wyniki kon-
kursu na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. Jury konkursowe w składzie Tomasz 
Staszewski – artysta plastyk, Mirosław 
Benedyktowicz – artysta plastyk, Tadeusz 
Tchórz – artysta plastyk przyznało dwa wy-
różnienia dla wieńców z sołectw Rogacz 
i Konary, Konary-Kolonia. Pozostałe so-
łectwa zostały nagrodzone dyplomem za 
udział w konkursie. Dyplomy i nagro-
dy wręczała Posłanka na Sejm RP Maria 
Zuba oraz Wójt Gminy Ryszard Bień. Na 
koniec Pani Poseł skierowała słowa do rol-
ników, w których podkreśliła jak ważna 
jest rola rolnika w dzisiejszych czasach, jak 
trudna jest jego praca.

Od godz. 15 na stadionie Klimontowianki 
odbywały się zabawy plebejskie z Chorągwią 
Rycerstwa Ziemi Staszowskiej. Gdy średnio-
wieczne zabawy zakończyły się, najmłod-
szych na scenie przez prawie dwie godzi-
ny konkurami, śpiewem i tańcem zabawiał 
Maciej Gąsiorek czyli Pan Piksel z progra-
mu „Gość z Krainy Krasnoludków”.

W tym samym czasie w kościele pa-
rafialnym trwał koncert muzyki poważ-
nej „Wielkie jubileusze – Fryderyk Chopin 
i Ignacy Jan Paderewski” w wykonaniu 
kwartetu smyczkowego Prima Vista. Józef 
Kolinek – kierownik artystyczny zespo-
łu – przed występem dał zgromadzonym 
lekcję historii Polski i muzyki – przedsta-

dzień drugi Jarmarku na św. Jacka rozpoczął 
się bardzo gorąco ale niestety skończył się dość chłodno. Ale wszystko po kolei.

Od godz. 17 trwały zapisy dziewcząt do konkursu Miss Lata Klimontów 2010 z Echem 
Dnia. W trakcie zapisów dla zebranych grał zespół Emil Gruca & Company. Na boisku 
LKS Klimontowianka w tym samym czasie odbywał się mecz oldboyów klimontowskiej 
drużyny i AKS Busko-Zdrój. Pojedynek zakończył się remisem 3:3. Kiedy rozpoczął się 
konkurs o tytuł najpiękniejszej oczy wszystkich zwrócone były na 12 startujących przecud-
nej urody dziewcząt. Wójt Ryszard Bień, podczas konkursu Miss Lata pojawił się w po-
dwójnej roli: jako gospodarz i przewodniczący jury. – „Nie będę zbytnio rygorystyczny” – 
zapowiedział przed konkursem. Zapytany, co będzie brał pod uwagę, oceniając kandydat-
ki odpowiedział: – „Jak się wypowiada, zachowuje, co sobą reprezentuje. Liczy się cało-
kształt. Z chęcią posłucham, co dziewczyny mają do powiedzenia, ponieważ ważne, żeby 
miss była i ładna i mądra”. Dziewczyny w trakcie konkursu prezentowały się przed jury 
i publicznością dwa razy – w strojach w jakich przybyły na konkurs oraz w strojach ką-
pielowych. Musiały także wykonać zadania wymyślone i wskazane przez prowadzącego. 
Największe wrażenie na jury zrobiła Kasia Chodorek z Baćkowic, która została tegorocz-
ną Miss Lata Klimontów 2010. W nagrodę dostała voucher na weekendowy pobyt w czte-
rogwiazdkowym hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym z zestawem zabiegów SPA 
oraz zestaw kosmetyków. Nagrody ufundowała firma PerfectNaturall – dystrybutor ko-
smetyków firmy Organique Spa Academie. Kasia została również Miss Buskowianki. 
Tytuł I vice Miss powędrował do Agaty Pacholczak, która również zdobyła tytuł Miss 
Publiczności. Tytuł II vice Miss wywalczyła Sylwia Górska, Miss PZMot – Kamila 
Czub, Miss Salonu SkuterPasja – Dominika Nowak, Miss Pasażu Świętokrzyskiego 
oraz Miss Fabryki Stylu – Ewa Lasota z Klimontowa. Nagrody dla pierwszej i drugiej vi-
cemiss w postaci sprzętu AGD ufundował Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Gorącą atmosferę, którą zapewniły dziewczyny, bardzo szybko i znacznie ostudziła 
prawie trzygodzinna ulewa, która popsuła szyki organizatorów. Z powodu nawałnicy i ze 
względu na bezpieczeństwo uczestników został odwołany koncert gwiazdy Jarmarku – ze-
społu IRA. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze – zespół w ramach tegorocznej umowy 
zagra i zaśpiewa za rok – w XV edycję Jarmarku na św. Jacka.

Z dużym opóźnieniem mimo padającego deszczu najmłodsi adepci sztuki piłkarskiej 
z Klimontowa i Koprzywnicy, rozegrali mecz przy blasku reflektorów na zespole boisk 
wielofunkcyjnych Orlik 2012. Gospodarze nie pozostawili najmniejszych szans gościom 
i wygrali 9:2. Obydwu drużynom pamiątkowe puchary wręczał Wójt Gminy – Ryszard 
Bień gratulując przede wszystkim charyzmy i zaangażowania.

Gdy ulewa ustała najwytrwalsi – ale jakże szczęśliwi – zakończyli wieczór zabawą przy 
muzyce mechanicznej DJ „Tomek & Tomek”.

jarmark 

trzeci 
dzień

na św. Jacka 

wił sylwetki tytułowych kompozytorów. 
Publiczność nagrodziła muzyków gromki-
mi brawami.

Wieczorem w czasie prezentacji ar-
tystycznych Gminnego Ośrodka Kultury 
w Klimontowie wystąpiła grupa taneczna 
FRAM, Gminne Studio Piosenki i Muzyki 
oraz zespół „Fahrenheit”. Koncert za-
kończył się kwadransem jazzowym – to 
nowy pomysł instruktora muzyki Marcina 
Maziarza.

Po koncercie na scenę został wywołany 
Tomasz Ferens. Wójt Ryszard Bień uhono-
rował jego dotychczasową, 20-letnią pracę 
w Gminnym Ośrodku Kultury, wręczając 
pamiątkowy grawerton.

Następnie na scenie pojawili się pano-
wie w ciemnych garniturach – zespół The 
Postman. Jak piszą na swojej stronie The 
Postman to czwórka bardzo charyzmatycz-
nych muzyków, którzy z pasją i fascynacją 
próbują przekazać atmosferę, którą dzie-
siątki lat temu stworzyło The Beatles w The 
Cavern Club. Po koniec występu z inicjaty-
wy Wiesława Kądziołki – głównego kon-
feransjera Jarmarku na św. Jacka – oraz za 
namową członków zespołu zagrał z nimi 
dyrektor klimontowskiego GOKu Marcin 
Śledź. Jak mu wyszło – najlepiej oceniła 
jego występ publiczność długimi i głośny-
mi oklaskami.

Po zespole The Postman Julia, Sandra, 
Aneta, Ania i Karolina – czyli zespół 
Fahrenheit – zaprezentowały swój najnow-
szy repertuar w bardzo interesujących dy-
namicznych aranżacjach, które porwały do 
tańca licznie zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie z krótkim koncertem 
wystąpił Edukat Skład i RTU.

Jak co roku zwieńczeniem Jarmarku 
na św. Jacka był pokaz fajerwerków, który 
zgromadził niezliczoną publiczność.

Zapraszamy za rok.
Organizatorzy pragną serdecznie po-

dziękować właścicielom Domu Weselnego 
„Darjo” za pomoc w organizacji tegorocz-
nej edycji Jarmarku na św. Jacka.

KANDYDATKI DO TYTUŁU MISS

MISS LATA KLIMONTÓW 2010

DEKORACJA MISS LATA KLIMONTÓW 2010 DEKORACJOM NIE BYŁO KOŃCA

KONCERT „PRIMA VISTA KWARTET”

PAN PIKSEL W ZABACH Z DZIEĆMI  „FAHRENHEIT”

MARCIN ŚLEDŹ I „THE POSTMAN”

WYRÓŻNIONE WIEŃCE: SOŁECTWA ROGACZ... ...ORAZ SOŁECTWA KONARY I KONARY-KOLONIA

POSŁANKA MARIA ZUBA I SŁOWO DO ROLNIKÓW
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego 

Ossolińskiego w Klimontowie uczestniczy w zbiórce 

plastikowych nakrętek, z których dochód będzie 

przeznaczony

na zakup protez dla Marcina Statucha

Prosimy o pomoc!

Nakrętki będzie można dostarczyć do sklepów 

spożywczych na terenie Gminy Klimontów.

Organizatorzy akcji:
Irena Bednarz, Anna Bzdyra, Ewa Kędzierska

W sobotę 28 sierpnia na boisku Orlik 2012 odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Klimontów w piłce nożnej. Mimo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych w turnieju 
wzięło udział 5 drużyn, które rywalizowały miedzy sobą, 
grając mecze każdy z każdym 2 x 10 minut. 1. miejsce za-
jęła z kompletem 12 punktów drużyna FC Klimontów, na 
drugiej pozycji uplasowali się Sobotni Rycerze, na trzeciej 
– FC Gabi, na czwartej – Americano i na piatej pozycji FC 
Kępie. W zawodach wzięło udział 40 zawodników.

Składy poszczególnych drużyn:
FC Klimontów: M. Bogdański, W. Bogdański, 

G. Sikora, B. Kwapiński, K. Cichoń, A. Ząbek, P. Sowiński, 
S. Sikora.

Sobotni Rycerze: D. Maciąg, M. Maciąg, R. Ciach, 
P. Ciach, P. Tutak, Ł. Bogdański, M. Słowiński, M. Bernyś.

FC Gabi: D. Ferens, M. Sierant, P. Ferens, A. Czech, 
K. Przybył, K. Borycki, T. Pacholczyk.

Americano: M. Mucha, M. Grudzień, K. Stępień, 
K. Zając, P. Przybycień, Ł. Zielonka, Ł. Zieliński, B. Mucha.

FC Kępie: K. Chwałek, P. Żurek, D. Chwałek, D. Wrona, 
Ł. Borycki, M. Rozmysłowski, M. Bant, J. Przytuła.

Systematyczne bieganie – jako forma rekreacji – jest 
uniwersalnym sposobem na przedłużenie sprawności fi-
zycznej i dłuższe życie. Zaletą tej formy ruchu jest to, że 
można ją uprawiać niemal w każdych warunkach. Miejscem 
do biegania mogą być nie tylko stadiony, ale również parki, 
łąki, lasy osiedlowe uliczki.

Biegać mogą wszyscy – niezależnie od wieku czy spraw-
ności fizycznej – konieczna jest jednak wcześniejsza wizy-
ta u lekarza oraz konsultacja z trenerem lun instruktorem da-
nej miejscowości. Coraz więcej osób uprawia biegi – fascy-
nacja tym sportem trwa. Nie ulega wątpliwości, że w dzisiej-
szych czasach bieganie to jest coś więcej niż sezonowa moda. 
Całkiem możliwe, że w cywilizowanym świecie człowiek 
dzięki uprawianiu biegów przynajmniej częściowo przybliża 
się do korzeni swoich naturalnych ruchów.

Wiadomo, kto raz zaczął uprawiać biegi, ten już nie 
przestanie. Obojętnie czy będzie to trucht na łonie natury 
połączony z gimnastyką, czy też magiczny dystans maratonu 

POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „JESIEŃ 2010 W GMINIE KLIMONTÓW”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu są:

– Urząd Gminy w Klimontowie;
– Parafia p.w. św. Józefa w Klimontowie
– Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie;
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Głos Klimontowa
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Klimontów
4. Prace będą oceniane oraz wyłaniani laureaci w trzech grupach wiekowych

– szkoła podstawowa;
– gimnazjum;
– szkoła ponadgimnazjalna;

5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
6. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z Karta Zgłoszenia jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej 

konkursu.
7. Konkurs trwa od 20 września do 10 listopada 2010 roku.
II. ZDJĘCIA
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
2. Fotografie zgłoszone na konkurs musza być wykonane na terenie gminy Klimontów jesienią tego roku.
3. Fotografie należy złożyć:

– wywołane na papierze fotograficznym w minimalnym formacie 13x18cm;
– oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej zapisane na płycie CD/DVD w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli (format 3:4) lub 

1200x1800 pikseli (format 2:3).
4. Aparat cyfrowy w momencie wykonywania fotografii musi mieć ustawiona aktualną datę i godzinę.
5. Zdjęcia wykonane w technice cyfrowej musza mieć zachowany oryginalny zapis danych EXIF w zdjęciu.
6. Nie można używać oprogramowania, które służy do ingerencji w treść zarejestrowana na zdjęciu.
7. Zdjecia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej oraz nie spełniające kryteriów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie.
8. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:

– tytuł zdjęcia;
– imię i nazwisko autora;
– szkoła/opiekun.

9. Do zdjęć musi być dołączoną Karta Zgłoszenia wg załączonego wzoru.
10. Fotografie należy składać w Sekretariacie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie lub Sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie 

w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
– imię i nazwisko;
– nazwa szkoły
– Konkurs Fotograficzny „Jesień 2010 w Gminie Klimontów”.

11. Termin zgłaszania zdjec mija 10 listopada 2010 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do Organizatora.
12. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
13. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona jury konkursu powołane przez organizatorów.
14. Zadaniem Komisji oceniającej jest:

– kwalifikacja zgłoszonych fotografii w konkursie;
– ocena zgłoszonych fotografii;
– przyznanie nagród.

15. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
– kryteria merytoryczne;
– wartość artystyczna;
– jakość techniczna i poziom estetyczny prac.

16. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
17. Termin i miejsce ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.klimontow.pl oraz Gimnazjum: www.gimnazjum.

klimontow.pl.
III.POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach 

i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
2. Najlepsze zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Gminy Klimontów. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami 

autorów.
3. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatorów.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

„Cudze chwalicie swego nie znacie” – tak można po-
wiedzieć o nas, mieszkańcach powiatu sandomierskiego 
– zarówno dorosłych jak i o dzieciach. My, to znaczy na-
uczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach 
i Szkoły Podstawowej w Ossolinie, przekonaliśmy się o tym 
pewnego wakacyjnego dnia podczas wycieczki do Sando-
mierza, zorganizowanej w ramach projektu PPWOW pn. 
„Tęczowe wakacje”.

W tym dniu pogoda nie zapowiadała się najlepiej, padał 
deszcz i było dosyć zimno, chociaż od czasu do czasu po-
kazywało się słonko. Z nadzieją że słoneczko zagości dłu-
żej na niebie, w świetnym humorze pod dobrą opieką na-
uczycieli, w autokarze pana R. Krupy ruszyliśmy do San-
domierza.

Zwiedzanie zaczęliśmy, można by rzec po królewsku, 
bo od Zamku, w którym czekała na nas pani przewodnik. 
W miłej atmosferze oprowadziła nas po salach zamkowych. 
Bardzo podobały nam się zgromadzone tam eksponaty, ale 
największe wrażenie wywarło na nas pomieszczenie w piw-
nicach ze zgromadzoną tam biżuterią. Z zamku udaliśmy 
się do kościoła św Jakuba, który jest najstarszym obiektem 
ceglanym na terenie Polski. Krętymi uliczkami w strugach 
deszczu dotarliśmy do wejścia do podziemi. Z ulgą chowa-
liśmy się przed deszczem w tajemniczych, zimnych, san-
domierskich lochach. Słuchając opowieści pani przewodnik 
schodziliśmy coraz niżej i niżej. 12metrów pod powierzch-
nią rynku poczuliśmy przejmujący chłód i niektórym strach 
zajrzał w oczy, lecz bezpiecznie wyszliśmy na powierzch-
nię. Ponieważ przestał padać deszcz przeszliśmy się po ryn-
ku, oglądając Kamienicę Oleśnickich, Dom Długosza, za-
bytkową studnię oraz Ratusz.

Najwięcej radości sprawiło dzieciom wejście do Zbro-
jowni, w której powitali nas młodzieńcy ubrani w rycerskie 
stroje. Opowiedzieli nam dużo ciekawostek z życia rycerzy, 
a następnie pozwolili chłopcom przebrać się w stroje ryce-
rzy, a dziewczynkom w szaty księżniczek. W mgnieniu oka 
w sali pojawiły się księżniczki i zbrojni rycerze. Z żalem 
wyszliśmy z tego bajkowego miejsca.

Na zakończenie wycieczki wspięliśmy się na Bramę 
Opatowską, podziwiając piękną panoramę żegnaliśmy się 
z Sandomierzem. Szkoda tylko, że pogoda nie pozwoliła 
nam zwiedzić jeszcze wielu ciekawych miejsc, ale zawsze 
można tu jeszcze wrócić. 

DOROTA KITA

– 42 km i 195 metrów – dla biegaczy nie ma żadnych ograni-
czeń. Bieg rekompensuje im długotrwałe przebywanie w po-
zycji siedzącej, ale jest także nie lada wyzwaniem dla orga-
nizmu. Można traktować biegi, jako przyjemne urozmaice-
nie ruchowe, gdy np. uprawiamy jogging całą grupą. Z dru-
giej strony mogą też być wymagającą od nas skupienia czy 
połączenia z medytacją istną rozkoszą. Jednak dla większo-
ści biegaczy najważniejsza jest przyjemność dla ucha i cia-
ła, jaką czerpią z biegania. Nie zależy im na  zdobyciu rekor-
du olimpijskiego, ale na pierwszym miejscu stawiają indy-
widualny wysiłek i wyniki oraz dobre samopoczucie, które 
w trakcie uprawiania tego sportu, a także już po skończeniu 
treningu dochodzi do głosu naszej świadomości pod wszyst-
ko mówiącym określeniem „stanu euforii i odurzenia biega-
cza” (runner’s high). Po uporaniu się z pierwszymi trudno-
ściami, początkujący biegacze też łapią bakcyla. A infekcja 
biegowa ma to do siebie, że nawet jej skutki uboczne nie są 
szkodliwe dla zdrowia. Wystarczy, że będziemy przestrzegać 
kilku istotnych zasad, a potem już pójdzie jak z płatka. 

Na podst. tekstu z magazynu JOGGING
OPRAC. MAŁGOSIA WITASZEK

SANDOMIERZ JEST PIĘKNY

BIEGAJMY RAZEM

WYNIKI RYWALIZACJI:

FC Kępie – FC Klimontów: 1-4
FC Gabi – Americano: 5-2

FC Kępie – Sobotni Rycerze: 0-4
FC Klimontów – FC Gabi: 4-2

Americano – Sobotni Rycerze: 1-2
FC Kępie – FC Gabi: 2-4

FC Klimontów – Americano: 4-1
Sobotni Rycerze – FC Gabi: 3-1

Americano – FC Kępie: 3-2
FC Klimontów – Sobotni Rycerze: 3-2

TABELA KOŃCOWA 

  miejsce  drużyna      pkt        bramki 

1    FC Klimontów        12        15–6
2    Sobotni Rycerze      9        11–5
3    FC Gabi         6        12–11
4    Americano         3         7–13
5    FC Kępie         0         5–15

MISTRZOSTWA GMINY KLIMONTÓW W PIŁCE NOŻNEJ

Jako Gmina Klimontów, mamy się kim pochwalić. Co-
raz więcej dzieci naszych szkół, uczęszcza na różne trenin-
gi i uprawia różne sporty. W kolejnych wydaniach naszej 
gazety będziemy Państwu przedstawiać naszych młodych 
bohaterów. 

Dzisiaj napiszę o dwójce dzieci, które dzięki swoim 
osiągnięciom sportowym zostały nagrodzone za swoje osią-
gnięcia sportowe – co nie jest takie łatwe. Trzeba umieć po-
łączyć treningi, naukę w szkole i inne obowiązki. Nie ma 
taryfy ulgowej. Dlatego była uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Klimontowie, a obecnie uczennica klasy pierwszej 
Gimnazjum w Klimontowie, Agnieszka Pawlik jest naj-
lepszą młodą sportsmenką naszej gminy. Bardzo lubi bie-
gać, jest doskonała i uparta w tym, co robi. Nie ma zawo-
dów, na których Agnieszka nie zdobywa medalu. Dlatego 
w tym roku dzięki sponsorom – którymi byli Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień, Polski Komitet Paraolimpij-
ski oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kli-
montowie – ufundowano Agnieszce wakacyjny obóz w gór-
skiej miejscowości Wisła.

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień oraz Rada Ro-
dziców przy Szkole Podstawowej w Klimontowie ufun-
dowali także nagrodę dla najlepszego sportowca Grzego-
rza Osucha, który również doskonale reprezentuje naszą 
gminę na różnych zawodach sportowych. Jest także bardzo 
zdolny i ambitny. Grzegorz w nagrodę otrzymał 10 dniowy 
pobyt w Przebrnie nad morzem.

Kończąc, w imieniu Rady Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w Klimontowie, dziękuję bardzo wszystkim spon-
sorom i ludziom, którzy na co dzień pomagają takim dzie-
ciom jak Agnieszka czy Grzegorz, i wielu innym.

MWIT

WAKACYJNE 
WSPOMNIENIA1. CEL IMPREZY:

 Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku.

2. TERMIN I MIEJSCE:
• termin: 9 października 2010 r.
• trasa:

• 10:30 – zbiórka przed kościołem św. Józefa w Klimonto-
wie, zgłaszanie uczestników

• 11:30 – start - bez względu na pogodę - Szymanowice, 
Nawodzice, Rybnica, Bazów, Gieraszowice, 
Sulisławice

• 12:30 – odpoczynek
• 14:00 – przyjazd do Koprzywnicy
• 15:30 – powrót do Klimontowa

3. ORGANIZATORZY:
• Urząd Gminy w Klimontowie
• Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
• PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
• UKS Topór w Klimontowie
• OSP w Klimontowie

4. ZASADY UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik zgłasza swój udział w podanym niżej miej-
scu i terminie na specjalnie przygotowanej karcie zgłoszeń za-
wierającej oświadczenie każdego uczestnika o stanie zdrowia 
i odpowiedzialności.
• Zgodnie z otrzymanym numerem uczestnik zgłasza się do 
właściwego Lidera – przewodnika. Lider przejmuje kierow-
nictwo nad przydzielonym mu zespołem i podejmuje decyzję 
o rozpoczęciu jazdy na rowerach.
• Wszystkie zespoły zobowiązane są bezwzględnie przestrze-
gać zaleceń Liderów.

• Rowery muszą być wyposażone zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym.
• W przypadku awarii sprzętu Lider wraz z członkami swojego 
zespołu stara się pomóc w usunięciu awarii. W razie niemożli-
wości naprawy sprzętu Lider zobowiązany jest wezwać pomoc 
na życzenie zainteresowanego.
• W przypadku zdarzeń losowych Lider natychmiast wzywa 
odpowiednie służby i powiadamia Głównego Organizatora.

5. ZGŁOSZENIA:
 Zgłoszenia uczestników w dniu rajdu.

6. SPRAWY FINANSOWE:
 Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a tak-
że osoby związane z prowadzeniem i organizacją imprezy nie 
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trak-
cie i po imprezie. Każdy uczestnik startuje na własną, bądź 
prawnych opiekunów odpowiedzialność.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań 
niezgodnych z regulaminem i niepodporządkowania się Lide-
rowi grupy, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się 
przewidzieć.
• Za dzieci biorące udział w Rajdzie Rowerowym pełną od-
powiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie (konieczna 
pisemna zgoda prawnego opiekuna). Organizatorzy apelują 
o założenie kasków ochronnych, w szczególności dzieciom.
• Podczas Rajdu Rowerowego uczestnicy zobowiązują się 
nie spożywać żadnych napojów alkoholowych.

ORGANIZATORZY

REGULAMIN III PAPIESKIEGO RAJDU ROWEROWEGO
KLIMONTÓW – KOPRZYWNICA
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Po raz pierwszy w Klimontowie odbył się Turniej Orlika o Pu-
char Premiera Polski Donalda Tuska. Eliminacje na szcze-
blu powiatu odbyły się 16 września na boisku Orlik w Klimon-

towie. Wzięło w nim udział 12 zespołów w 4 kategoriach wiekowych. 
Wśród dziewcząt (rocznik 1999-2000) najlepsze okazały się uczen-

nice SP Wilczyce, które będą reprezentowały Orlik Klimontów na eli-
minacjach wojewódzkich. 

Wśród chłopców 1. miejsce zajęła SP Goźlice, 2. miejsce Orlik Kli-
montów I, 3. miejsce Orlik Klimontów II. Wśród dziewcząt (rocznik 
1997-98) w finale spotkały się drużyny Orlik Klimontów z SP Wilczy-
ce, gdzie mecz pełen dramaturgii zakończył się zwycięstwem dziew-
cząt z Klimontowa – 2:1. Wśród chłopców (rocznik 1997-98) znów w fi-
nale spotkały się drużyny z Klimontowa i z Wilczyc. Lepsza kazała się 
drużyna Orlik Klimontów zapewniając sobie awans w ostatniej minucie 
meczu, pokonując 1:0 drużynę z Wilczyc.

1. miejsce – Orlik Klimontów I
2. miejsce – SP Wilczyce
3. miejsce – SP Nawodzice
4. miejsce – Orlik Klimontów II
5. miejsce – SP Koniemłoty
6. miejsce – Orlik Klimontów III
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 
Orlik Klimontów został gospodarzem 3 turniejów eliminacji woje-

wódzkich: dziewcząt młodszych, chłopców młodszych i starszych. 20 
września Klimontów gościł drużyny z Wilczyc, Samborca i Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 1. miejsce zajęła drużyna SP Wilczyce reprezentują-
ca Orlik Klimontów.

TABELA
1. Orlik Klimontów – 6 pkt
2. Orlik Samborzec – 3 pkt.
3. Orlik Ostrowiec Św. – 0 pkt.
SP Wilczyce jako Orlik Klimontów awansowała do finału woje-

wództwa, gdzie rywalizowało będzie 6 najlepszych drużyn z całego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego o finał Polski w Warszawie. 22 wrzesnia, 
również w Klimontowie, rywalizowały drużyny ze Starachowic, Ko-
przywnicy i Goźlic.

TABELA
1. Orlik Starachowice – 6 pkt.
2. Orlik Klimontów – 3 pkt.
3. Orlik Samborzec – 0 pkt.
23 września chłopcy starsi rywalizować będą w Klimontowie 

z Szewną i Samborcem, natomiast dziewczęta starsze wyjeżdżają do 
Baćkowic, gdzie zmierzą się z Kunowem, Baćkowicami oraz z Sam-
borcem. Relacja z tych zawodów następnych numerach „GK”.

TURNIEJ ORLIKA W KLIMONTOWIE


