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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych 
oraz telefonów komórkowych należących do sieci: 
Orange, Play, Plus, T-Mobile.

połącz 
        się!

ZADZWOŃ, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE

PRZEDSTAW SWOJĄ SPRAWĘ

DOWIEDZ SIĘ, JAK MOŻEMY CI POMÓC

RZECZNIK PRAW 
OBYWATELSKICH

Telefon jest czynny:
 w poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00

 od wtorku do piątku w godz.  8.00 - 16.00 

jarmark na św. jacka

15–17 SIERPNIA 2012 R.
PROGRAM IMPREZ NA STRONIE 16

HELENA ADAMCZAK

JARMARK NA ŚW. JACKA
Na Jarmark na św. Jacka
można dobrze bawić się
coś miłego dla każdego
w tych dniach pewnie zdarzy się.

U nas czyste środowisko
w pobliżu rzeka i las
Słoneczko nad nami świeci
na rozrywkę przyszedł czas.

Na Jarmark św. Jacka
wszystko może zdarzyć się
Tu można serce swe zgubić
można znaleźć szczęście swe.

Więc troski wrzućmy do kosza
i bawmy wesoło się
a św. Jacek nam z nieba
swe błogosławiństwo śle.

DZIĘKI BOGU
Z pól naszych zboża
już są uprzątnięte
i na dożynki
dziś już przyszedł czas

Zebraliśmy się
w tej pięknej świętyni
Boże Ojcze chciej
wysłuchać nas.

Dziś całym sercem
Tobie dziękujemy
za Chleb ten Skarb
z tej Ziemi zebrany

Dziś całym sercem
Tobie dziękujemy
Nasz Wielki Ojcze
Boże kochany.

Niech nasza wdzięczność
do Ciebie się wznosi
hen tam daleko
do podniebnych bram.

A Matka Wniebowzięta
niech Ciebie uprosi
by nigdy
chleba nie zabrakło nam.
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Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego 
Sp. z o.o. jako instytucja pozabankowa powstała jako alterna-
tywne źródło finansowania wydatków związanych z prowa-
dzeniem biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej 
przystępne niż w komercyjnych bankach procedury. Z ofer-
ty Funduszu mogą również skorzystać przedsiębiorcy dopiero 
planujący rozpoczęcie swojego własnego biznesu.

Podczas oficjalnego otwarcia biura Funduszu mieszczące-
go się w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/14 Marszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył Pre-
zesowi Zarządu Krzysztofowi Zarembie pamiątkowe pió-
ro z życzeniami, aby podpisano nim jak najwięcej pożyczek, 
wspierających świętokrzyskich przedsiębiorców. Winszowa-
nia Marszałka przyniosły efekt, bo po opracowaniu doku-
mentacji pożyczkowej i zamieszczeniu na stronie interneto-
wej (www.fpws.eu) informacji o naborze wniosków pożycz-
kowych do siedziby Spółki zaczęły napływać pierwsze wnio-
ski pożyczkowe.

Do chwili obecnej do Funduszu trafiły wnioski na łączną 
kwotę ok. 30 mln zł. Z czego na podstawie pozytywnej opinii 
komisji pożyczkowej i decyzji Zarządu udzielono preferencyj-
ne pożyczki na łączną kwotę ponad 25 mln zł.

Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta po-
życzkowa Funduszu można wnioskować, że świętokrzyscy 
przedsiębiorcy chcą się rozwijać, chcą zakładać firmy i szu-
kają odpowiednich ku temu form finansowania.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
25-311 Kielce, ul. św. Leonarda 1/14 
tel. 41-360-02-80; fax: 41-360-02-81
www: http://fpws.eu
e-mail: sekretariat@fpws.eu

We wsi Wilkowice odbyło się 7 czerwca br. zorganizowane przez sołtysa i Radę Sołec-
ką Wilkowic Spotkanie Rodzin. Sopotkanie połączone zostało z imprezą związaną z ob-
chodami Dnia Dziecka. Przygotowania miejsca spotkania zaczęły się wczesnym popłud-
niem, miejsce zostało udekorowane kolorowymi balonikami. Na stołach pojawiły się na-
poje i różne przysmaki. Rodzice rozpalili grill. Przy muzyce dzieci bawiły się i tańczyły. 
Było wspólne śpiewanie. Słoneczna pogoda pozwoliła na wyśmienitą zabawę, której towa-
rzyszyła rodzinna atmosfera. Spotkanie Rodzin zostało sfinansowane z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Gminy w Klimonto-
wie. Rada sołecka składa podziękowania. 

SOŁTYS – MARIAN KRASOWSKI

RADA SOŁECKA – PIOTR LESZCZYŃSKI, MARIAN MUCHA, ANDRZEJ STRYCHACKI

FUNDUSZ JUŻ DZIAŁA!

SPOTKANIE RODZIN

O G Ł O S Z E N I E 
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KLIMONTOWIE, 

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, ICH RODZIN 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek
godz. 1220  – 1620 

tel. 15 866 1006 wew. 11 lub 15 866 1774
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

KÓŁKO ROLNICZE W NAWODZICACH
ZAPRASZA 12 sierpnia br. (NIEDZIELA)

NA DOŻYNKI WIEJSKIE 
– plac przy świetlicy

 W programie:
• Zbiórka przy Świetlicy o godz. 1315

• Msza dziękczynna po zbiorach o godz 1330 w Kaplicy w Nawodzi-
cach
• Przemarsz korowodu na miejsce zabawy – plac przy świetlicy
• Powitanie Gości
• Przedstawienie Starostów Dożynek i oracja chleba
• Część obrzędowa dożynek oraz program artystyczny
• Wystąpienie zaproszonych gości
• Wspólna zabawa dożynkowa

W trakcie imprezy przewidziane są gry i konkursy 
dla dzieci i młodzieży
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Wycieczka szkolna do Oblęgorka, Kielc oraz Chęcin, 
zorganizowana przez panią Barbarę Bilską odbyła się 
11 maja br. 

Przed godziną 700 pod budynkiem Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Klimontowie zebrali się uczniowie, 
by punktualnie o pełnej godzinie wyruszyć w drogę. Mimo 
wczesnej pory wszyscy uczestnicy byli w doskonałym hu-
morze. Przyczyniła się do tego zapewne pogoda, która tego 
dnia była wyjątkowo piękna. 

Pierwszym punktem w planie wycieczki było zwiedza-
nie dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Po krótkim 
spacerze aleją prowadzącą do majątku pisarza oraz kilkumi-
nutowym czekaniu przed wejściem, zostaliśmy zaproszeni do 
środka. Przewodnik oprowadził nas po pokojach przybliżając 
historię zarówno samego Sienkiewicza, jak i przedmiotów do 

W niedzielę 17 czerwca br. w Olbierzowicach otwarto świetlicę wiejską. Uroczy-
stość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej przez miejscowego proboszcza ks. kan. 
Andrzeja Tepera, który po nabożeństwie poświecił świetlicę. 

Symboliczną wstęgę przecinali: Zastępca Wójta Adam Przybylski, sołtys Olbie-
rzowic Rafał Raban, Przewodniczący Rady Gminy Jan Rębacz oraz ks. kan. An-
drzej Teper. 

Jan Rębacz powitał przybyłych gości oraz przestawił historię świetlicy, która zosta-
ła wyremontowana w ramach programu PROW 2007-2013. 

Następnie głos zabrali przybyli goście: Ryszard Nagórny, Janusz Stasiak oraz 
Wojciech Borzęcki. Impreza zakończyła się występami Klimontowskiej Kapeli oraz 
dziewcząt uczęszczających na zajęcia wokalne do Gminnego Ośrodka Kultury w Kli-
montowie.

ŚWIETLICA 
W OLBIERZOWICACH

niego należących znajdujących się w kolejnych pomieszcze-
niach. Następnie przeszliśmy obejrzeć wystawę pt. ,,Kobiety 
w życiu Sienkiewicza’’ przygotowaną przez Muzeum Henry-
ka Sienkiewicza. Wystawa ta przybliżyła nam sylwetki ośmiu 
kobiet, które odegrały istotną rolę w życiu pisarza. 

Zaraz po opuszczeniu Oblęgorka udaliśmy się do Kielc, 
gdzie w Teatrze im. Stefana Żeromskiego mieliśmy okazję 
zobaczyć sztukę pt. ,,Zemsta’’ Aleksandra Fredry, w reży-
serii Piotra Szczerskiego. Adaptacja dramatu bardzo spodo-
bała się gimnazjalistom, co jest zasługą świetnej reżyserii 
oraz wspaniałej gry aktorów. Scenografia Jerzego Sitarza, 
kostiumy Doroty Wijas, a także muzyka Włodzimierza Ki-
niorskiego pozwoliły odbiorcom doskonale wczuć się w czas 
i miejsce akcji, można było odnieść wrażenie, że jest się na-
ocznym świadkiem przedstawionych zdarzeń. 

GIMNAZJUM W TEATRZE Po opuszczeniu  teatru przeszliśmy spacerem do budyn-
ku Wojewódzkiego Domu Kultury, w którym swoją siedzi-
bę ma Fajne Radio Internetowe ,,FRI’’. Jego pracownicy po-
kazali nam jak funkcjonuje radio internetowe (które nie dużo 
różni się od zwykłego radia) i jaki sprzęt jest do tego potrzeb-
ny. Krok po kroku wprowadzali nas w tworzenie audycji 
oraz pracę dziennikarza. Na zakończenie naszego spotkania 
ochotnicy mieli możliwość na kilka minut zostać spikerem 
z prawdziwego zdarzenia i po otrzymaniu kilku profesjonal-
nych wskazówek nagrać prognozę pogody, która następnie 
została wyemitowana w radiu. Wzięliśmy także udział w an-
kiecie oraz otrzymaliśmy zaproszenie na warsztaty prowa-
dzone przez radio w wakacje. Czas wolny na pożywienie się 
oraz drobne zakupy uczniowie mieli w Galerii Echo. 

Na samym końcu wyjazdu pojechaliśmy do Chęcin, by 
wyjść na górę zamkową i zobaczyć z bliska ruiny najokazal-
szego zamku romańskiego w Polsce. Mogliśmy także obejść 
zamczysko dookoła. Droga powrotna minęła spokojnie. Na 
pozór zmęczeni uczestnicy całą podróż śpiewali najróżniej-
sze piosenki, wprawiając tym wszystkich w dobry nastrój. 
Kiedy około godziny 1900 autobus wjechał do Klimonto-
wa wszyscy zgodnie zaczęli skandować ,,Dziękujemy!’’. Do-
jeżdżając do gimnazjum pożegnaliśmy się i udaliśmy się do 
swoich domów.               OLIWIA POTOCKA
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Motto:
„Qui peccavit, non desperatione sed confidunt Redemtor”

W kościele p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach znajduje się ołtarz Krzyża Święte-
go wykonany z drzewa w 1725 r. przez snycerza – rzeźbiarza Stanisława Piotrowskiego po-
chodzącego z Miechocina k. Tarnobrzega. Nad słynącym łaskami cudownym Krucyfiksem 
był umieszczony napis w języku łacińskim, jaki przytaczam w motto: „Ci, którzy zgrzeszy-
li niech nie rozpaczają, lecz zaufają Odkupicielowi.”

Urzeczony pięknem panoramy Klimontowa, patrzę w dal z Góry Pęchowskiej i widzę 
wysoką wieżę kościoła w Olbierzowicach (57 m), która spowita biało–błękitnym welonem 
obłoków, wznosi się do nieba jak orzeł. Z jej szczytu głośny gotycki dzwon budzi wiernych 
na rezurekcję, codziennie śpiewa Anioł Pański i żegna dusze wędrujące do Królestwa Nie-
bieskiego. Jego melodyjny niepowtarzalny dźwięk przyciąga rozrzewnione słowiki w maju 
i radosne szare skowronki tańczące na ojczystym niebie. Neogotycki kościół św. Wawrzyń-
ca w Olbierzowicach (1910 r.) jest dziełem znanego architekta Stefana Szyllera, który za-
projektował 5 podobnych kościołów w Polsce, ponadto jest autorem gmachu Zachęty i bu-
dynków Uniwersytetu w Warszawie.

Ten niezwykle urokliwy kościół jest przepojony gorącą miłością, nostalgią, sentymen-
tem i wielką troską parafian na czele z księdzem kanonikiem  Andrzejem Teperem – dłu-
goletnim proboszczem, kustoszem, muzykiem, a także przewodnikiem po tej przepięknej 
świątyni. Romantyczna wymarzona świątynia w Olbierzowicach jest spowita głębokimi 
lessowymi wąwozami, otulona zielonymi cudnymi wzgórzami, na których szumią i pachną 
złociste łany zbóż, płoną czerwone maki i płaczą błękitne chabry niczym ukochane Twoje 
oczy. Dlatego nie przemija miłość we mnie do tej jedynej uroczej świątyni, która niczym 
wyśniona dziewczyna zabrała serce moje, upaja ciszą i modlitwą, zachwyca i zadziwia bo-
gatą historią oraz wspomnieniami z młodych lat, które przeminęły bezpowrotnie.

Niepowtarzalne bezcenne klejnoty tej świątyni to przede wszystkim architektura ko-
ścioła, na którą wpływa neogotycka uroda strzelistej wieży, smukłych wyniosłych kolumn 
i naw, ostrych okiennych łuków oraz bogatej faktury ścian wzniesionych z czerwonej cegły. 
Fantastyczna architektura sakralna nie pozwala widzowi się nudzić, ani oderwać od siebie 
przedwcześnie wzroku, wzbudza w turystach zachwyt, wprawia w zadziwienie.

Kościół św. Wawrzyńca w Olbierzowicach, posiada także unikalne barokowe klejnoty 
m. in. takie jak: czarna rzeźba Chrystusa, kopia obrazu Murilla – Matka Boska z Dzieciąt-
kiem, szafa z 1688 r., kielich ze scenami Męki Pańskiej i ornat z 1903 r., który należał do 
kardynała Mieczysława Halka – Ledóchowskiego herbu Szaława, spoczywającego w pod-
ziemiach katedry w Poznaniu.

Cudowna czarna rzeźba  przedstawiająca wizerunek Pana Jezusa na Krzyżu, wykona-
na misternie przez nieznanego mi artystę w stylu barokowym, jako jedyna ocalała w czasie 
pożaru Witowickiego dworku Moszyńskich, podpalonego przez wojska szwedzkie podczas 
potopu. W  źródłach  historycznych możemy przeczytać:

„W roku 1656 Szwedzi niszcząc Polskę spalili dwór Witowicki, a Krucyfiks, wisząc na 
ścianie spichlerza nienaruszony został. Wkrótce przeniesiony do kościoła i umieszczony 
na tęczy, a Stanisław Złocki właściciel Domoradzic widząc ,iż ludzie doznają wiele łask 
przez modlitwy przy tym Krzyżu, przeniósł go z tęczy kościelnej na ołtarz. Obecnie Krucy-
fiks z wyraźnymi śladami okopcenia stoi w ołtarzu kaplicy nowego ołtarza . Stary drewnia-
ny modrzewiowy kościółek stał od 1468 do 1910. W kościele tym były trzy ołtarze: w wiel-
kim był obraz Matki Boskiej Bolesnej w sukience srebrnolistnej, wywieziony przez ówcze-
sną właścicielkę dóbr klimontowskich, hrabinę Ledóchowską, do któregoś klasztoru pod 
Krakowem celem odnowienia go, wskutek jednak śmierci hrabiny do kościoła w Olbierzo-
wicach już nie powrócił. Ołtarz Krzyża Świętego postawiony z drzewa około r. 1725, pozło-
cony kosztem Michała Sołtyka i jego brata Macieja generała majora.”

W późnorenesansowym ołtarzu z 1627 roku, umieszczona jest kopia obrazu Murilla – 
Matka Boska z Dzieciątkiem, oryginał  znajduje się w Madrycie. (Bartallone Murillo – ba-
rokowy malarz hiszpański). Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w stylu ba-

BEZCENNY KLEJNOT

rokowym farbami olejnymi na płycie zachwyca mnie swym pięknem, artyzmem i finezją. 
Na ciemnym tle obrazu widnieje cudowna postać Madonny o prześlicznej anielskiej twarzy 
i tkliwych słonecznych rysach młodej dziewczyny z królewskim diademem na kruczych 
włosach. Kochające oczy Madonny z serdeczną czułością oraz matczyną gorącą miłością 
i smutkiem patrzą na swe dzieci. Matka  Najświętsza ukochane Dzieciątko trzyma na le-
wej ręce, a prawą delikatnie obejmuje swego Synka w połowie tułowia. Dzieciątko filigra-
nową prawą dłonią dotyka piersi Matki, zaś druga Jego rączka spoczywa na Jej ręce. Świę-
ta główka malusińskiego Jezusa jest lekko pochylona do przodu , spowita ciemnymi wło-
skami i świetlistą aureolą. Dzieciątko z bożą miłością patrzy na nas i serdecznie do nas się 
uśmiecha. Nie bez znaczenia są kolory szat otulających postać Matki Boskiej . W kulturze 
starozakonnej kolor czerwony oznaczał dziewictwo, a niebieski  macierzyństwo. Dlatego 
właśnie tych kolorów użył Murillo malując obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Włodzimierz Karski herbu Jastrzębiec właściciel majątku Górki, zamierzał odrestau-
rować Maryjną Kaplicę kościoła w Olbierzowicach, w której znajduje się obraz Madon-
ny z Dzieciątkiem. Niestety przedwczesna śmierć dziedzica Górek, przeszkodziła dokonać 
mu renowacji tej kaplicy. Włodzimierz Karski syn Stanisława i Ewy z domu Czetwertyń-

skiej herbu Światopełk spoczywa w podziemiach kościo-
ła w Olbierzowicach.

Nad wejściem do kaplicy widnieje sgrafitto dr Paw-
łowskiej przedstawiające postać Matki Boskiej z otwar-
tym sercem przeszytym mieczami. Pani doktor Pawłow-
ska dokonała też konserwacji  zabytkowej rzeźby Pana 
Jezusa, darowanej do starego kościoła w Olbierzowicach 
przez Państwa Moszyńskich. (Stanisław Moszyński – pi-
sarz, podstoli sandomierski).

Kościół został pomalowany w latach siedemdziesią-
tych w stylu secesyjnym  inspirowany sztuką ludową. 
Dlatego barwne freski zdobiące ściany olbierzowskiej 
świątyni ukazują polskich i hiszpańskich świętych ubra-
nych w regionalne świętokrzyskie stroje. Złote kaczeńce, 
różowe malwy i błękitne fiołki otulają bose stopy świę-
tych: Jacka, Stanisława i Wawrzyńca, którzy w głębokiej 
kościelnej ciszy słyszą cudowne mazurki Chopina, rzew-
ny śpiew zakochanych słowików i tkliwe dzwonki po-
lnych skowronków. Rozrzewnieni wspomnieniami Ro-
dzinnego Domu widzą szmaragdowo-złociste łany san-
domierskiej pszenicy i falującego majowego żyta. Wi-
dzą także jak polscy żniwiarze niosą piękne dożynkowe 
wieńce i kosze pełne owoców i kwiatów pachnące chle-
bem, ziołami i winem oraz wielką miłością do Ojczy-
stej Ziemi.

W imieniu przewodników Ziemi Sandomierskiej 
mam zaszczyt zaprosić  Państwa do zwiedzenia tego 
pięknego kościoła w Olbierzowicach, który posiada tyle 
bezcennych klejnotów, tajemnic, romantyzmu i poezji.

OPR. STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Neobarokowy kościół św. Wawrzyńca w Olbierzowicach –  fot. Bogdan Burila

Matka Boska z Dzieciątkiem (kopia obrazu Murilla) 
– fot. Bogdan Bulira

Cudowna rzeźba Chrystusa 
– fot. Bogdan Bulira
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W malowniczej okolicy w miejscowości Przybysławice 
stoi biały Dworek na Wichrowym Wzgórzu. Właścicielem 
zbudowanego w drugiej połowie XIX w. obiektu i zaraz-
em sponsorem nagrody jest Jarosław Paczkowski – wielki 
miłośnik poezji śpiewanej, organizator wielu miejscowych 
imprez kulturalnych.

Nagroda – nasz pobyt w dworku…
Niezwykła atmosfera, jaka panowała w dworku, 

wpływała na nas bardzo relaksująco, ale na ten sobotni 
dzień zaplanowane mieliśmy jeszcze zwiedzanie Klimon-
towa, popołudniowy trening biegowy z Markiem Bar-
gielem i kolację oraz niespodziankę – kameralny wieczór 
przy świecach nasycony muzyką i śpiewem w wykonaniu 
Jarosława Paczkowskiego.

Zakwaterowani w niezwykłym miejscu i zaurocze-
ni pięknem okolicy udaliśmy się więc ze znajomymi Izą 
i Krzysztofem, tak jak my uczestnikami weekendu na 
Wichrowym Wzgórzu, do Klimontowa. Tam czekali już 
na nas zaprzyjaźnieni przewodnicy i miłośnicy historii: 
Mirosław Kwapiński – Prezes Zarządu OSP Klimontów 
i Stanisław Sas Tarnawski.

Uduchowieni dwugodzinnym przebywaniem w świątyni 
kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa i napełnieni „po 
brzegi” historią klimontowskich zabytków wróciliśmy do 
Przybysławic na obiad wspaniale przyrządzony i podany 
przez gospodynię dworku – Urszulę Paczkowską.

Po obiedzie umówieni byliśmy przy Zalew-
ie Szymanowice na trening z Markiem na 18:30 .Trasę 
ośmiokilometrowego biegu zaplanował i poprowadził 
Marek. Przebiegała ona przez okolice Zalewu Szymano-
wice, Las Szymanowski i Zielonkę.

W niedzielny poranek przywitało nas słońce. Ósma rano 
– zbiórka dziesięcioosobowej grupy biegaczy przy Zalewie 
Szymanowice. Mała rozgrzewka i pobiegliśmy wydeptany-
mi ścieżkami sobotniej trasy biegowej.

Na godzinę 9:00 przewidziany był bieg towarzyski na 
dystansie 4 km i 10 km w kierunku miejscowości Rybni-
ca, START i META przy Zalewie Szymanowice, punkt 
z napojami izotonicznymi SPORT VEGAS orzeźwiał  nas 
w czasie biegu a Vita min Vegas uzupełnił brakujące wita-
miny.

Wszyscy startujący zawodnicy ukończyli bieg. Zad-
owoleni z wyników zostaliśmy zaproszeni na uroczyste 
wręczenie  nagród w Dworku na Wichrowym Wzgórzu oraz 
wspólne śniadanie, po którym pożegnaliśmy się.

Sponsorami nagród byli: LAS VEGAS POWER EN-
ERGY DRINK, „Siódemka” Sklep M. Bargiel – właściciel 
i organizator Klimontowskiego Biegu Towarzyskiego oraz 
fundator weekendu dla dwóch osób w Dworku na Wichrow-
ym Wzgórzu – właściciel Jarosław Paczkowski.

Dziękujemy bardzo sponsorom i organizatorom VII In-
tegracyjnego Biegu Klimontowskiego za wspaniały nieza-
pomniany Weekend Biegowy w Klimontowie i pobyt 
w Dworku na  Wichrowym Wzgórzu.

UCZESTNICY: BEATA BIERNAT, ANDRZEJ TOMCZYK 
ORAZ IZABELA I KRZYSZTOF KOMAR

WYNIKI OPEN:

DYSTANS  4 KM

MIEJSCE NAZWISKO I IMIĘ KAT.
K/M

CZAS NA 
MECIE

1 Dywan  Krzysztof M 00:21:53

2 Rogala  Marian M 00:25:13

DYSTANS 10 KM

 MIEJSCE NAZWISKO I IMIĘ KAT.
K/M

CZAS NA 
MECIE

1 Komar Krzysztof M 00:42:28
2 Bargiel Marek M 00:42:45
3 Mazur Marek M 00:42:45
4 Tomczyk Andrzej M 00:45:57
5 Nowak Tomasz M 00:46:06
6 Kępa Marek M 00:48:36
7 Biernat Beata K 00:54:50
8 Komar Izabela K 00:54:50

WEEKEND NA WICHROWYM WZGÓRZU
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LKS obchodził 28-29 lipca br. jubileusz 60-lecia istnienia klubu. So-
botnią część wypełniły mecze piłki nożnej na boisku Orlik 2012. 
Klimontowscy piłkarze zmierzyli się z drużynami Wisły Sando-

mierz, OKS Opatów i MKS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Niedzielne obchody rozpo-
częły się od Mszy św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. kan. Henryk Hen-
dzel. Cześć oficjalna obchodów miała miejsce na klubowym stadionie. Po przedstawieniu 
historii klubu przez prezesa Piotra Lipińskiego życzenia i gratulacje na jego ręce złoży-
li m.in. dyrektor biura ŚZPN w Kielcach Maciej Cender oraz wicemarszałek wojewódz-
twa Kazimierz Kotowski. Z rąk wicemarszałka Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień 
otrzymał odznakę „Zasłużony dla sportu” nadaną przez Minister Sportu. Zasłużeni dzia-
łacze i byli piłkarze otrzymali srebrne i złote odznaki ŚZPN. Zarząd Klimontowianki uho-
norował najlepszego piłkarza w 60 letniej historii klubu Józefa Dywana wręczając mu pa-
miątkowy puchar. Zasłużeni dla klubu, działacze, piłkarze, sponsorzy wbijali pamiątkowe 
gwoździe. Byli piłkarze otrzymali również pamiątkowe koszulki klubowe.

Po części oficjalnej odbyły się mecze piłki nożnej. W pierwszym spotkaniu swoje umie-
jętności skonfrontowali oldboye Klimontowianki i AKS Busko-Zdrój. Pojedynek wygrała 
drużyna gospodarzy zwyciężając 3:2 (2:1). Po zakończonym spotkaniu prezes Klimonto-
wianki wręczył pamiątkowy puchar drużynie gości.

W drugim meczu na płycie boiska stanęły drużyny LKS Klimontowianki i Widzewa 
Łódź. Drużyna gości na co dzień prowadzi rozgrywki w młodzieżowej Ekstraklasie. Do 
przerwy prowadziła drużyna gości 0:2. W przerwie meczu w strugach rzęsistego desz-
czu zaprezentowała się sekcja karate HanShi działająca przy klubie LKS. W drugiej poło-
wie meczu goście strzelili jeszcze jedną bramkę, drużyna gospodarzy dwie. Drugą bram-
kę uzyskali egzekwując rzut karny. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:3. 
Łódzcy piłkarze z rąk prezesa Klimontowianki otrzymali pamiątkowy puchar. Goście na 
ręce kapitana klimontowskiej drużyny przekazali koszulkę piłkarską z autografami grają-
cych zawodników.

Około godz. 20 na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru Anna Treter z zespołem. Po 
koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Project Band.
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60-LECIE LKS „KLIMONTOWIANKA”
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8 lipca 2012 roku na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się XVII edycja imprezy 
pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień. Po wciągnięciu flagi na maszt i powitaniu wszystkich zawodni-
ków oraz sędziów Wójt otworzył Wakacyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce Noż-
nej o „Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach prowadziło 8 drużyn: Chłodnicki Kowal-
stwo, „Gwizdki” KS Ostrowiec Świętokrzyski, Melanż Football Club, Oldboys Przyjacie-
le Dzieciom, Karoceza, Kolegium Sędziów Sandomierz, Kon-Kar, Szymanówek Szyma-
nowice. Gra stała na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, mimo iż toczyła się przy 
bardzo wysokiej temperaturze. Zacięta walka o każdą piłkę mimo trudnych warunków to-
czyła się do ostatniego gwizdka.

Karoceza : Kolegium Sędziów – 0:0 
Melanż : Szymanówek – 1:1 
Olboys : Gwizdki – 2:0 
Kon-Kar : Kowalstwo – 2:0 
Karoceza : Oldboys – 0:1 
Melanż : Kon-Kar – 0:1 
Kolegium Sędziów : Gwizdki – 1:0 
Szymanówek : Chłodnicki – 1:1 
Karoceza : Gwizdki – 2:0 
Melanż : Kowalstwo – 0:0 
Oldboys : Kolegium Sędziów – 0:0 
Kon-Kar : Szymanówek – 3:0

W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Kolegium Sędziowskiego z Sandomie-
rza oraz Melanż Football Club. Bramkarz drużyny Melanż dzielnie bronił bramki przed 
strzałami napastników, ale uległ im trzykrotnie i tym sposobem sędziowie zajęli trzecie miej-
sce na podium. W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny Oldboys Przyjaciele 
Dzieciom oraz ubiegłoroczny zwycięzca drużyna Kon-Kar. Mecz finałowy był bardzo wy-
równany, napastnicy nie wykorzystali wiele dogodnych sytuacji. Na kilka minut przed zakoń-
czeniem meczu wynik brzmiał 1:1. Jednak po nieczystym zagraniu na zawodniku drużyny 
Kon-Kar w pobliżu pola karnego arbiter spotkania podyktował rzut wolny, który w piękny 
sposób po przelobowaniu bramkarza na zwycięską bramkę zamienił Wojciech Gawroński. 
I tak oto drużyna Kon-Kar obroniła tytuł. Czy zwycięży trzeci raz z rzędu i Puchar Dziecka 
na stałe zagości na zasłużonym miejscu w firmie Kon-Kar? Zobaczymy za rok.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział w turnieju wręczał 
Wójt Gminy Ryszard Bień oraz Prezes LKS Klimontowianka Piotr Lipiński. Tytuł naj-
lepszego strzelca zdobył Łukasz Hamer z drużyny Kolegium Sędziowskiego, najlepszym 
bramkarzem wybrano Wojciecha Sowińskiego z drużyny Oldboys. Statuetki powędrowa-
ły także w ręce arbitrów turnieju, którzy bezinteresownie wsparli imprezę.

Po części sportowej rozpoczęła się część artystyczna na scenie przy muszli koncertowej, 
na której wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Lipniku oraz Studia Piosenki działającego przy Opatowskim 
Ośrodku Kultury. Zespół Project Band w trakcie koncertu zagrał kilka znanych utworów, na 
więcej mieliśmy poczekać do godzin wieczornych. Na scenie zaprezentowała się również Ka-
tarzyna Kocznur – finalistka tegorocznej edycji „Scyzoryków” oraz Agnieszka Bednarska. 
Występ Agnieszki został przerwany z powodu gwałtownego załamania pogody, kiedy to nad 
Klimontowem i okolicami rozszalała się potężna burza. Niestety na scenie nie wystąpił już 
z oczywistych przyczyn zespół Project Band. Gdy wichura, deszcz i błyskawice ustały najwy-
trwalsi bawili się przy muzyce mechanicznej. Zabawa nie trwała jednak długo, gdyż organiza-
torzy przegrali nierówną walkę z naturą, która znów przyniosła obfite opady deszczu.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła loterię fantową, z któ-
rej cały dochód został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci. Do wylosowania były 
fanty ofiarowane przez sponsorów. Każdy chętny mógł także kupić wejściówkę. W trakcie 
części artystycznej spośród osób, które je zakupiły zostały rozlosowane nagrody, m.in. sa-
mochód akumulatorowy.

Akcję od 16 lat organizuje GOK w Klimontowie i LKS Klimontowianka Klimontów 
przy współudziale wielu wolontariuszy. Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność wie-
lu ludzi, firm i instytucji pozwoliło zebrać w tym roku ponad 6644 zł. Ci, którzy nie zdą-
żyli wspomóc akcji lub z innych przyczyn tego nie zrobili, mogą to zrealizować również 
i teraz. Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty. Nr rachunku bankowe-
go: 34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.

Tabela grupa I

1. Oldboys 7
2. Kolegium 5
3. Karoceza 4
4. Gwizdki 0

Tabela grupa II

1. Kon-Kar 9
2. Melanż 2 (1:2)
3. Szymanówek 2 (2:5)
4. Kowalstwo 2 (1:3)

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE
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DARCZYŃCY „PODARUJ DZIECIOM WAKACJE 2012”
1. Firma Handlowo-Usługowa VICTOR – Mieczysław Cichoń – 50zł
2. Handel detaliczny Art. przemysłowe i odzież – Wiesława Bonarek – 50zł
3. Sklep spożywczo-przemysłowy ILONA – Zbigniew Socha – fanty o wartości 204zł
4. Sklep MARYSIA – Iwona Choda – fanty o wartości 540zł
5. Nadwiślański Bank Spółdzielczy – kubki i skarbonki
6. Sklep „MAX” Andrzej Widłak – 100zł
7. Sklep odzieżowo-przemysłowy Stanisław Bryła- fanty o wartości 200zł
8. P.H.U. INSERT Michał Dziorek – fanty o wartości 80zł
9. „CHEMIX” HURT-DETAL Jarosław Pyza – fanty o wartości ok 200zł
10. Zakład Usługowo-Handlowy „METAL” – 200zł
11. APTEKA s.c. Adamczak-Goździewska – 100zł
12. Specjalista medycyny rodzinnej lekarz chorób wewnętrznych Ewa Baran-

Mrozowska – 100zł
13. F.H. „ANMAR” Andrzej Stępień – fanty o wartości 100zł
14. SKLEP „ARKADIA” – 50zł + fanty
15. BAR ANIA Piotr Sabat – posiłki dla sędziów
16. Apteka prywatna L. Galant i D. Kuchciak – 100zł
17. ELWID – 800zł
18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SIERANT – 200zł
19. Miłosz Bara – 100 zł
20. Szymanówek Szymanowice – 400zł
21. Melanż FC – 240 zł
22. Karoceza – 400 zł
23. Kolegium Sędziów Sandomierz – 280 zł + 100 zł
24. Gwizdki KS Ostrowiec – 240 zł
25. Oldboys Przyjaciele Dzieciom – 300zł
26. Kon-Kar – 380zł
27. Chłodnicki-Kowalstwo – 290zł
28. Opłata Handlowa Paweł Szmidka Plac zabaw dla dzieci Stalowa Wola – 600zł
29. Opłata Handlowa – Ludowy Klub Sportowy LKS Klimontowianka – 500zł
30. „Dan Master” Serwis Klimatyzacji – Daniel Adamczyk – 50 zł
31. Bogdańska Ola – 10 zł
32. NN – 50 zł
33. Wpływy wejściówki – 90 zł
34. Wpływy Loteria Fantowa – 864 zł

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE
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W sobotę 23 czerwca br. w godzinach popołudniowych na kąpielisku 
w Szymanowicach Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień zainauguro-
wał sezon letni, życząc wszystkim udanego i bezpiecznego odpoczynku. 
Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kul-
tury otrzymały z rąk Wójta certyfikaty.

Gminne Studio Piosenki i Muzyki działające przy klimontow-
skim GOKu oraz zespół taneczny Black Stars działający przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koprzywnicy wystąpiły w progra-
mie artystycznym. 

Po raz pierwszy na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemia Klimontowska. Zespół powstał dzięki programowi w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW 
na lata 2007-2013 realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie. 

Z okazji Nocy Świętojańskiej zorganizowane zostały konkursy na 
najpiękniejszy wianek oraz na królową domowego ogniska, szukanie 
kwiatu paproci, oraz skoki nad ogniskiem. Przygotowano także wiele 
atrakcji i zabaw dla dzieci.

POWITANIE LATA
NA KĄPIELISKU

W SZYMANOWICACH



GŁOS KLIMONTOWA 11

ANNA PIĄTKOWSKA

SPACER
Wąwóz w Zagajach pnie się do góry.
To Klimontowski cud natury.
Krzyż stoi na rozstaju dróg.
Tam, nad tragiczną miłością zlitował się Bóg.

Przystanęłam. Przede mną dwa kościoły w oddali.
Nasycona widokiem, idę powoli dalej.
Dróżka pogarbiona wije się w dół,
Oddalam się od prawdy i jestem wśród pól.

Tylko ciepły wiatr powiewa na twarzy,
Za chwilę fotoplastykon natury się otworzy.
Powoli jesień skrzydła swe rozwija,
I dźwięk dzwonu echem się odbija.

Teraz nie ominę cmentarza.
Ta droga znowu się powtarza...
Ja pójdę samotna i w ciszy, 
Anioła swojego głos usłyszę.
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W niedzielę 1 lipca br. w Ossolinie odbył się pierwszy Piknik Rycerski „W gościnie 
u kanclerza”. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, 
LKS Klimontowianka, Wójt Gminy Klimontów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klimon-
towie. Sygnałem do rozpoczęcia pikniku były salwy z armat, które odpalali: członek Za-
rządu Województwa Kazimierz Kotowski, radny sejmiku Wojewódzkiego Wojciech Bo-
rzęcki oraz Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. Wśród przybyłych gości byli również 
posłowie ziemi świętokrzyskiej Krzysztof Lipiec oraz Lucjan Pietrzczyk.

Tytułowa gościna u kanclerza to inscenizacja historyczna w wykonaniu Chorągwi Ry-
cerstwa Ziemi Staszowskiej, nawiązująca do wizyty króla Władysława IV Wazy na zam-
ku w Ossolinie w roku 1638 w czasie powrotu z kurortu Baden. Warto wspomnieć, że Je-
rzy Ossoliński od młodości był bliskim towarzyszem królewicza Władysława. W 1633 roku 
władca wysłał Ossolińskiego z poselstwem do Rzymu. Owa wyprawa przeszła do legen-
dy. Chcąc okazać bogactwo i potęgę Polski magnat polecił zrobić koniom srebrne podko-
wy i przybić je złotymi hufnalami, tak jednak słabo, by niby przypadkiem konie gubiły je 
po drodze. Zdumieni mieszkańcy Italii zbierali je potem nie mogąc nadziwić się zamożno-
ści posła. Od papieża Jerzy Ossoliński otrzymał tytuł księcia cesarstwa rzymskiego, cesarz 
mianował go dodatkowo księciem Rzeszy Niemieckiej. Te tytuły wywołały wielkie obu-
rzenie szlachty polskiej, wskutek czego świeżo upieczony książę zrzekł się ich. Wzrastająca 
z roku na rok pozycja Ossolińskiego na dworze Władysława IV Wazy sprawiła, że postano-
wił on wybudować sobie siedzibę godną swojej fortuny i sprawowanych funkcji. Na wzgó-
rzu w Ossolinie wzniósł renesansowy zamek i otoczył go rozległymi ogrodami. To właśnie 
w progach tego zamku podejmował jesienią 1638 roku króla Polski. Władysław IV zgodził 
się jadąc z Krakowa na Warszawę przyjąć gościnę w świeżo wybudowanej wówczas rezy-
dencji Ossolińskiego. Była ku temu szczególna okazja. W obecności monarchy miały od-
być się chrzciny wnuka wojewody – Józefa Lubomirskiego.

W trakcie pikniku nie zabrakło koncertów. Na scenie wystąpił Kamil Kondek. Kamil 
to pochodzący ze Staszowa pianista i kompozytor muzyki filmowej, uczestnik programu 

W GOŚCINIE
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Mam Talent. Swoje umiejętności zaprezentowała także pochodząca z Usarzowa Katarzy-
na Kocznur. Kasia ukończyła Szkołę Muzyczną I Stopnia w klasie fortepianu pod kierun-
kiem Marcina Maziarza, jest finalistką tegorocznej edycji „Scyzoryków”. Dla publiczno-
ści zagrała także Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka pod batutą 
Grzegorza Chyca. Młodzi artyści zdobyli dwukrotnie pierwsze miejsce w Małopolskim 
Konkursie Orkiestr Dętych w Więcławicach. W 2009 roku Orkiestra wystąpiła na placu 
św. Piotra w Watykanie przed papieżem Benedyktem XVI.

Impreza obfitowała w wiele atrakcji dla najmłodszych. Organizatorzy przygotowali dla 
nich małe wesołe miasteczko. Dzięki uprzejmości PSP w Sandomierzu najmłodsi oraz do-
rośli mogli zobaczyć tereny Ossolina i okolic z wysokiego wysięgnika strażackiego. KPP 
w Sandomierzu dała możliwość poznania z bliska pojazdów policyjnych. Sandomierscy 
policjanci zaprezentowali pokaz tresury psów policyjnych w trakcie pozorowanego ściga-
nia podejrzanego. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych 
uczestników pikniku. Kolejną atrakcją dla publiczności był pokaz gaszenia pożaru i udzie-
lania pierwszej pomocy przez strażaków. Wszyscy zainteresowani mogli także dokładnie 
zapoznać się z samochodami strażackimi. Również dla najmłodszych zostały zorganizo-
wane konkursy o tematyce związanej z Ossolinem i gminą Klimontów.

W trakcie pikniku znalazły się także elementy sportowe. Na boisku szkolnym drużyny 
chłopców (rocznik 2003 i młodsi) Orzełki Klimontów i Wisły Sandomierz rozegrały za-
cięty mecz. Drużyna gości z Sandomierza zwyciężyła 1:3. Karatecy z sekcji karate HanShi 
działającej przy LKS Klimontowianka wraz ze swoim Sempai Zbigniewem Mazurem za-
prezentowali pokaz swoich umiejętności.

Podczas pikniku mogliśmy podziwiać trofea i sprzęt myśliwski członków Koła Łowiec-
kiego „Knieja”. Miłośników malarstwa przyciągały wystawy prac Emila Dorosińskiego 
oraz Natalii i Nelly Paczkowskich. W trakcie niedzielnego pikniku artysta plastyk To-
masz Staszewski portretował wszystkich chętnych, a uzyskane w ten sposób środki prze-
kazał na rzecz Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”.

U KANCLERZA
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Podczas uroczystej gali 26 czerwca 2012 r. w Warszawie 
poznaliśmy laureatów V edycji Programu „Mam Haka na 
Raka”. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: nagro-
da mediów, nagroda za działania lokalne, nagroda studen-
tów medycyny i zdrowia publicznego, nagroda Hakowicza 
oraz nagroda główna. Wśród laureatów znalazła się mło-
dzież z Jeleniej Góry, Gdyni, Lublina, Brzegu i Tczewa. Po 
najwyższe trofeum sięgnęły uczennice z Jeleniej Góry, któ-
re przygotowały kampanię pt. „Zabezpiecz tyły. Zrób ko-
lonoskopię!”.

W trakcie gali wręczono także wyróżnienia w pozosta-
łych kategoriach. Nagrodę mediów, przyznaną przez Dzien-
nikarski Klub Promocji Zdrowia, zdobył zespół z XIV Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdy-
ni za kampanię „Nie odkładaj zdrowia na później – zrób 
kolonoskopię”. Nagrodę Studentów Medycyny i Zdrowia 
Publicznego, przyznaną przez przedstawicieli Uczelniane-
go Centrum Zdrowia Środowiskowego oraz Studenckiego 
Towarzystwa Onkologicznego, otrzymał zespół z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lu-
blinie za kampanię „Zdejmij maskę wstydu. Zrób kolono-
skopię. Nie umieraj na raka jelita grubego”. Natomiast 
zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodow-
skiej–Curie w Tczewie otrzymał nagrodę w kategorii spe-
cjalnej za działania lokalne, przyznaną przez Związek Po-
wiatów Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Pol-
skich.

Ważnym wydarzeniem było także wręczenie Nagrody 
Hakowicza, której laureatów wybrali zwycięzcy poprzed-
nich edycji „Mam Haka na Raka”. W tej kategorii na-
grodzono drużynę z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. 
Chrobrego w Brzegu za kampanię „Kolonoskopia – to ta-
kie zwyczajne”.

Podczas gali przyznano ponadto pięć tytułów Honoro-
wego Hakowicza. Wyróżnienie to nadawane jest od trze-
ciej edycji programu osobom lub instytucjom najbardziej 
zaangażowanym w promocję profilaktyki nowotworowej 
oraz wspierającym uczestników programu. W tym roku ty-
tuł Honorowego Hakowicza otrzymali:
• Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas;
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barba-
ra Kudrycka;
• Partner Strategiczny Programu, Prezes firmy GlaxoSmi-
thKline – Jerzy Toczyski;
• Studenckie Towarzystwo Onkologiczne;
• Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Adam Bień.

Gala w Warszawie zakończyła V edycję Programu, któ-
ra okazała się nie tylko jubileuszową, ale i rekordową pod 
wieloma względami. Do walki z rakiem przystąpiło aż 
3700 młodych ludzi, a swojego poparcia udzieliło ponad 70 
patronów. Młodzież w ramach podjętych działań edukacyj-
nych rozdała blisko 313 000 ulotek, dotarła ze swoim prze-
kazem do niemal 140 000 osób oraz zebrała ponad 113 000 
podpisów pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do wyko-
nania badania profilaktycznego”. Jesienią 2012 r. ruszy 
VI już edycja „Mam Haka na Raka”, która tym razem po-
święcona będzie czerniakowi.

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

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

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Turniej odbył się 22 lipca br. nad zalewem w Szymanowicach w jednej kategorii OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Do turnieju stawiło się 15 zespołów, którzy rywalizowali systemem pucharowym o wygraną w tym turnieju. Organizatorem turnieju 

piłki siatkowej plażowej byli: Wójt Gminy Klimontów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Moje Bo-
isko Orlik Krzysztof Dywan i Szczepan Ewiak. 

Wśród dziewcząt najlepsze okazały się Paulina Bryła i Dominika Chuchnowska, natomiast wśród chłopców Kazimierz Sikora 
i Sławek Sikora. Zwycięzcy otrzymali  puchary, natomiast wszystkie osoby, które zajęły miejsce  na podium  otrzymali pamiątkowe me-
dale i dyplomy oraz drobne upominki.

Biegi przełajowe w Brodach Iłżeckich odbyły się 5 sierpnia br. 
Znakomicie spisali się nasi reprezentacji, zdobywając pięć miejsc 
na podium.

W biegu na 60 metrów wśród dziewczynek najlepsza w staw-
ce piętnastu zawodniczek była Wiktoria Pyszczek (Pęchów), nato-
miast na tym samym dystansie wśród chłopców tryumfował Antoś 
Figacz (Grabiana).

W biegu na 400 m najszybszy w stawce czternastu zawodników 
był Patryk Konecki (Goźlice, Malżyn), tuż za nim na drugim miej-

scu uplasował się Sylwester Przewlekły (Goźlice). Tuż za podium 
na 4 miejscu był Krystian Przewlekły (Goźlice). Dziewczynki  
rocznik 2002 zajęły kolejno miejsca: Natalia Pyszczek (Pęchów) – 
5, Emilka Figacz (Grabina) – 6.

W biegu na 1200 m juniorów drugie miejsce zajął Piotr Sowiń-
ski (Pęchów). Pozostali zawodnicy zajmowali kolejno miejsca: To-
masz Barański – 5, Adrian Barański – 5 i Paweł Sowiński – 7.

Opiekunami grupy byli: Magdalena Figacz, Danuta Przewle-
kła i Dominik Pyszczek. Trenerem grupy był Krzysztof Dywan.

TRZY WYGRANE BIEGI W BRODACH IŁŻECKICH

T U R N I E J  P I Ł K I  P L A Ż O W E J
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