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„WIEM, BO SIĘ UCZĘ!”, 
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• „PRZYBYSŁAWICKIE DWOROWANIE”, 
którego główną atrakcją był 
I Integracyjny Bieg o Puchar 
Sołtysa Przybysławic na dystansie 
14 kilometrów. Najmłodsi 
mogli spróbować swoich sił na 
krótszych dystansach, pozostali 
wziąć udział w sportowych 
zawodach, grach i konkursach  
– na stronach 2-3

• „ŻYCIE W TWOICH RĘKACH!” – 
to  Mini Program Artystyczny 
przygotowany przez sołectwo 
Śniekozy, którego głównym 
celem było pokazanie, iż nauka 
może być zabawą, wolny czas 
można spędzić nie tylko miło ale 
i pożytecznie, a przynajmniej nie 
ze szkodą dla zdrowia czy życia 
– na stronie 4

• Dzięki Stowarzyszeniu „NASZE 
DZIEDZICTWO OSSOLIN” Szkoła 
Podstawowa w Ossolinie 
rozpoczęła 1 września br. pracę 
na nowych zasadach – na stronie 5

• „MINI FESTYN WAKACYJNY” 
zorganizowany przez KGW i OSP 
w Zakrzowie, na który złożyły 
się: konkurs plastyczny, konkurs 
hydronetek, zawody sportowe 
oraz Dyskoteka pod gwiazdami 
– na stronie 16

15–17 SIERPNIA 2012 R.
jarmark na św. jacka

Podczas XII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich, które odbyły się w niedzielę 9 września w Pińczowie  zosta-
ły ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wyróżnienie zdobył wieniec z Gminy Klimon-
tów, reprezentujący powiat sandomierski. Wieniec ten – przygotowany przez mieszkańców sołectwa Grabina – wygrał  
wcześniej konkurs gminny, a następnie konkurs powiatowy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w trakcie dożynek 
powiatowych, które odbyły się w niedzielę 26 sierpnia w Łoniowie.

NASZE RELACJE Z OBU IMPREZ DOŻYNKOWYCH PRZEDSTAWIAMY NA STRONACH 12–13 ORAZ 14–15.
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Od 3 września br. w Szkole Podstawowej 
w Goźlicach, prowadzonej przez Stowarzy-
szenie Ziemia Goźlicko-Ossolińska, rozpo-
częła się realizacja projektu „Indywiduali-
zacja nauczania w klasach I-III SP w Goź-
licach” w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach”, Działa-
nie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem głównym projektu jest:
•  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

klas I-III szkoły poprzez wsparcie indy-
widualnego rozwoju uczniów klas I-III 
SP w Goźlicach dostosowanego do zdia-
gnozowanych potrzeb edukacyjnych.

•  stworzenie warunków umożliwiających 
i wspomagających indywidualną pra-
cę, poprzez wyposażenie bazy szkoły 
w niezbędne materiały dydaktyczne.

•  zapewnienie każdemu dziecku oferty 
edukacyjno - wychowawczo - profilak-
tycznej, zgodnie z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyj-
nymi i rozwojowymi, zminimalizowanie 
specyficznych trudności w uczeniu się,

• zwiększenie dostępności wsparcia i po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresatami projektu są uczniowie 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Goźli-
cach. Rekrutacja dzieci została przepro-
wadzona na podstawie diagnoz dokona-
nych przez zespół nauczycieli odpowie-
dzialnych za wdrożenie i realizację dzia-
łań ukierunkowanych na indywidualiza-
cję procesu nauczania w klasach I-III. Po-
nadto zespół opierał się na orzeczeniach 
i opiniach lekarskich.

Projekt obejmuje dwa zadania :
1. Zakup pomocy dydaktycznych

W ramach projektu zaplanowano wyposa-
żenie w materiały dydaktyczne sal, w któ-
rych prowadzone będą zajęcia. Zakupio-
ne zostaną m.in.: podręczniki, ćwiczenia, 
gdy edukacyjne, plansze demonstracyjne, 
puzzle edukacyjne, specjalistyczne pro-
gramu multimedialne, przyrządy do gim-
nastyki korekcyjnej, materiały papierni-
cze, piśmiennicze, tonery do drukarek 
i ksero. 

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych
W ramach projektu będą prowadzone bez-
płatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
klas I–III:

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czyta-
niu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzy-
kiem dysleksji – 30 godz.;

– zajęcia dla dzieci mających trudności 
w zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych – 30 godz.;

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 30 godz.
Czas trwania projektu: 3.09.2012 – 
30.08.2013.

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA UCZNIÓW 
KLAS I-III SP W GOŹLICACH” 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 Harmonogram godzin zajęć obowiązujący  w roku szkolnym 2012/2013:

Lp. Rodzaj zajęć Godziny pracy Numer sali

1.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
matematycznymi

Poniedziałek
6-ta godz. lekcyjna
godz. 12.40–13.25

4

2.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji

Środa
6-ta godz. lekcyjna
godz. 12.40–13.25

4

3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Czwartek
6-ta  godz. lekcyjna
godz. 12.40–13.25

Hol adaptowany na 
salę gimnastyczną

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie w roku szkolnym 2012/2013 re-
alizuje  projekt edukacyjny pt. „Wiem, bo się uczę!” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 180 uczniów klas I–III Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, przewidziane są zajęcia pozalekcyjne z języka 
angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki – kończące się uzyskaniem Eu-
ropejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, rewalidacja i innowacyjne trenin-
gi biofeedbacku oraz pomoc psychologa i pedagoga szkolnego.

Każdy uczestnik projektu zostanie wyposażony w komplet materiałów dydaktycznych, 
weźmie też udział w wyjeździe edukacyjnym. Szczegółowe informacje  można uzyskać na 
stronie internetowej szkoły http://gimnazjum.klimontow.pl/ oraz projektu http://www.
wiembosieucze.gimnazjum.klimontow.pl/, skąd można pobrać dokumenty rekrutacyjne, 
a także u wychowawców klas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
KOORDYNATORZY PROJEKTU:

BARBARA BZDYRA I ANETA KWIECIEŃ – NAUCZYCIELE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Tytuł projektu „ WIEM, BO SIĘ UCZĘ!”.
WND-POKL.09.01.02-26-080/12

Informacja na temat projektu  „WIEM, BO SIĘ UCZĘ!”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W Przybysławicach – malowniczo położonej wiosce w gminie Klimontów – odbyła 
się 26 sierpnia br.impreza pn. „Przybysławickie Dworowanie”. Organizatorem, a zarazem 
inicjatorem tej bardzo udanej imprezy, był sołtys wsi – Krzysztof Bernyś. Należy wspo-
mnieć, że impreza była uwieńczeniem jego długich starań oraz ogromnego zaangaowania 
na rzecz rewitalizacji pięknego stawu w Przybysławicach, który – trzeba przyznać – jest 
obecnie obok odrestaurowanego przez prywatnego właściciela Jarosława Paczkowskie-
go zabytkowego dworku jednym z piękniejszych miejsc gminy Klimontów. Staw ten zo-
stał w ramach środków z Funduszu Sołeckiego pogłębiony, brzegi zostały uporządkowane 
– posiano trawę i posadzono piękne drzewka. W niedługim czasie będzie można w ich cie-
niu posiedzieć na stylowych ławeczkach (które również zostały tam posadowione). Już te-
raz miejsce to cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całej gminy.

Plenerowy festyn w Przybysławicach zorganizowany został w obrębie kompleksu 
„Dworu na Wichrowym Wzgórzu”. Główną atrakcją był I Integracyjny Bieg o Puchar 
Sołtysa Przybysławic na dystansie 14 kilometrów. Najmłodsi natomiast mogli spróbować 
swoich sił na kilku krótszych dystansach. Pozostali mogli wziąć udział w sportowych za-
wodach, grach i konkursach oraz posłuchać koncertów gwiazd poezji śpiewanej. Od same-
go rana odbywały się zawody wędkarskie dla najmłodszych, a rodzinne sztafety rywalizo-
wały w turnieju „łódką w poprzek stawu”.

Oficjalne otwarcie festynu nastąpiło o godz.1400. Wszystkich licznie przybyłych go-
ści imprezy oraz samych zawodników uroczyście powitał sołtys Przybysławic Krzysztof 
Bernyś, który również otworzył „I Integracyjny Bieg Przybysławski o Puchar Sołtysa”. 
Wzięło w nim udział ponad 40 zawodników z różnych stron Polski, którzy pokonywali dy-
stans 14 oraz 4 kilometrów. W ramach tego Biegu odbyły się również biegi towarzyszące:
• bieg dzieci najmłodszych – „Ode dworu do ogniska” – 50 m,
• bieg dzieci starszych – „Wokół czereśniowego sadu” – 400 m,
• bieg dzieci najstarszych – „Ode dworu do chaty sołtysa i z powrotem” – 1.400 m.

W ramach festynu odbywały się również jeszcze inne konkursy i zabawy:
– konkurs plastyczny dla dzieci na najlepszą karykaturę sołtysa;
– wybór „Wiejskiego Mądrali” - konkurs dla najmłodszych dzieci;
– rzut podkową na celność do wiklinowego kosza;
– sztafeta rodzinna w kangurzych skokach;
– wybieranie wiejskiego siłacza: przeciąganie pod górę wiejskiego wozu dociążonego zdro-

wymi dziewuchami, rzut końskim chomątem na odległość, kładzenie na ręce przy drew-
nianym stole, wyciskanie dociążonego drągala;

– przeciąganie liny: drużyna sołtysa kontra reszta świata;
– wybór najbardziej jajcarskiej baby we wsi: rzut jajem na celność w podobiznę chłopa.

Wyniki I Integracyjnego Biegu o Puchar Sołtysa Przybysławic
na dystansie 14 km

Kat. MĘSKA:
1 miejsce – Bogdan Dziuba, SKB Stalowa Wola
2 miejsce – Mikołaj Rudyk, TOPÓR Klimontów
3 miejsce – Arnold Perez, KKS VICTORIA Stalowa Wola
Kat. KOBIET:
1 miejsce – Karolina Gacoń, LKB Rudnik
2 miejsce – Beata Biernat, WITAR Tarnobrzeg
3 miejsce – Izabela Komar, LKB Rudnik
W zawodach wędkarskich udział brało 9 osób – zwyciężyli:
1 miejsce –Karol Zwierzykowski
2 miejsce – Patryk Haja
3 miejsce –Artur Wiatrowski

W konkursie „Łódką w poprzek stawu” zwyciężyli:
1 miejsce –Karol Pyśniak & Kamil Nowakowski
2 miejsce – Marcin Kordyka & Michał Kordyka
3 miejsce – Józef Zwierzykowski & Karol Zwierzykowski

W konkursie „Wiejskiego Mądrali” zwyciężyła 5-letnia Wiktoria Dziorek 
z Przybysławic.

PRZYBYSŁAWICKIE 

Rok Kulturalno - Oświatowy 2012/2013

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 
ul. Krakowska 6

proponuje zainteresowanym udział w następujących zajęciach:

• Kurs Tańca Towarzyskiego  dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

• Zajęcia Rytmiki w ramach zespołów tanecznych „GEST” dla dzieci i młodzieży

• Zajęcia zespołu Pieśni i Tańca „Gmina Klimontów” dla młodzieży

•  Nauka gry na instrumentach: gitara, pianino keyboard , skrzypce

• Gminne Studio Piosenki i Muzyki  (nauka śpiewu) dla dzieci i młodzieży

• Przyjmujemy zapisy do Szkoły muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina

Kurs Tańca towarzyskiego prowadzony będzie w ramach projektu realizowanego przez LKS 
Klimontowianka i skierowany jest do dzieci młodzieży oraz osób dorosłych
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Ze względu na warunki pogodowe nie wszystkie konkursy i atrakcje zdołano przepro-
wadzić. Niemniej atmosfera wśród uczestników była wyśmienita.

Wieczorem na scenie „Dworu na Wichrowym Wzgórzu” wystąpiła popularna grupa 
Czerwony Tulipan oraz odbył się recital Pawła Orkisza. Natomiast od godz. 2200 przy-
grywał do zabawy tanecznej dla wszystkich mieszkańców Przybysławic i gości zespół 
„BALANGA” z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Należy przyznać, że festyn w Przybysławicach był naprawdę udany – przybyli licznie 
goście, jak i sami mieszkańcy Przybysławic bardzo pozytywnie ocenili ideę takiej impre-
zy. Dużo osób zaangażowało się w przygotowania festynu – począwszy od mieszkańców 
wioski na wielu społecznikach gminy kończąc. Swoje zaangażowanie w sprawy wsi oka-
zał sam jej sołtys – Krzysztof Bernyś (działa również jako myśliwy w Kole Łowieckim 
„KNIEJA”), ale też podkreślić należy zaangażowanie całej rodziny państwa Paczkow-
skich mieszkających w „Dworze na Wichrowym Wzgórzu”. Urszula i Jarosław Paczkow-
scy razem ze swoimi córkami – Natalią i Nelą – udostępnili swój dworek dla potrzeb fe-
stynu, fundowali nagrody i pomagali przeprowadzać festynowe konkursy, okazując jedno-
cześnie swoją niezwykłą gościnność oraz ogromne serce dla wszystkich.

Wiele dla „Przybysławickich dworowań” – przygotowanie i wytyczenie trasy Bie-
gów oraz opiekę nad zawodnikami – wniósł pan Marek Bargiel, miejscowy przedsię-
biorca, aktywny biegacz i krzewiciel sportu na terenie gminy Klimontów. Dzięki nie-
mu działało profesjonalne Biuro Biegowe, któremu szefował, jak również przygotowy-
wał oryginalne dyplomy, pan Andrzej Tomczyk – pasjonat biegania z Tarnobrzega. 
Wspólnie z nim w Biurze Biegowym pracowali: Daniel Adamczyk – konferansjer, Da-
nuta Potocka, Magdalena Ziomek, Elżbieta Mazur – którzy zajęli się zapisami za-
wodników biegu. Sędzią Głównym Biegu był pan Waldemar Wilczyński z Warszawy, 
sędzią pomocniczym natomiast pan Zdzisław Nowakowski – nauczyciel wychowania 
fizycznego w Gimnazjum w Klimontowie. Nad zabezpieczeniem imprezy czuwał druh 
Mirosław Kwapiński. Konkursy i zabawy prowadził, a także czynnie wspierał przygo-
towania do nich, pan Tomasz Ferens wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kli-
montowie.

Szczególne podziękowania należą się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która przydzieliła środki na sfinansowanie zakupu nagród dla uczest-
ników biegu i konkursów oraz niektórym mieszkańcom Przybysławic, bardzo czynnie 
biorącym udział w przygotowaniach imprezy – na czele z Kołem Gospodyń Wiejskich.

Mamy nadzieję, że „Przybysławickie dworowania” na stałe wejdą do cyklu im-
prez nie tylko tej miejscowości, ale również do kanonu imprez kulturalnych gminy 
Klimontów.                                    (EM)

DWOROWANIE...
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Na boisku sportowym w sołectwie Śniekozy odbyło się 22 lipca br. o godz. 1600 spo-
tkanie pt. „Życie w Twoich rekach!”. Na samym początku głos zajęła władza w osobach 
p. Agaty Szemraj – sołtysa sołectwa Śniekozy oraz p. Henryka Kozioła – radnego Gmi-
ny Klimontów. Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku został przygotowany „Mini 
Program Artystyczny”. Jego głównym celem było pokazanie, iż nauka może być zabawą, 
wolny czas można spędzić nie tylko miło ale i pożytecznie a przynajmniej nie ze szkodą 
dla zdrowia czy życia.

Pierwszym jego punktem były wiersze, które oczywiście mówiły o nałogach. Przestrze-
gały, radziły i stanowczo mówiły NIE wszelkim używkom. „Życiowe wybory” – taki ty-
tuł nosiła scenka, którą odegrała młodzież. Scenka przedstawiała walkę między dobrem 
a złem, pokusy z którymi muszą zmierzać się przede wszystkim młodzi ludzie. Miała dać 
do myślenia, pozwolić wyciągnąć wnioski. Uświadomić, że za nasze złe wybory nie tylko 
my ponosimy konsekwencje, bo przecież to najbliższe nam osoby najbardziej cierpią z po-
wodu naszych złych wyborów. Powaga powagą ale nie mogło zabraknąć zabawnej strony 
przedstawienia. Największą uwagę zwracały dwie postacie – Anioł Gabriel i Diabeł Lucek. 
Odradzali, doradzali, każdy chciał postawić na swoim. Oczywiście scenka zakończyła się 
happy endem. Dobro zwyciężyło! Scenkę uzupełnił wiersz opisujący złe aspekty uzależ-
nień. Po optymistycznym zakończeniu przedstawienia nasze Śniekozanki zaśpiewały pio-
senkę pt. „To ja”. Tekst również odnosił się do złego wpływu jaki na nasze życie mają na-
łogi.

Następnie odbył się konkurs pt. „Poznaj po dotyku i smaku”. Dzieciaki z zawiązanymi 
oczyma odgadywały co też im przygotowano. Do dotykania mieli owoce i warzywa nato-
miast do smakowania różnego rodzaju soki i dżemy. Próbowali, dotykali i trafnie zgadywa-
li, a jeśli próba się nie udała to tragedii nie było bo i tak każdy dostał drobny upominek.

Program spotkania urozmaicili nasi zaprzyjaźnieni strażacy z OSP Zakrzów. Posta-
nowili sprawdzić nasze umiejętności w Hydronetkowym Konkursie, który został wzbo-
gacony o jeden jak się okazało bardzo istotny element gdyż skutecznie wielu uczestnikom 
pokrzyżował szyki. Były to gumiaki, które w połowie drogi do hydronetki musieli zało-
żyć zawodnicy. Starsi, młodsi;duzi i mali, żadnych ograniczeń nie było, liczyła się przede 
wszystkim dobra zabawa. W konkursie udział wzięły też „vipy”. Przedstawiciele Śniekóz 
zmierzyli się z przedstawicielami Zakrzowa. Pojedynek wygrali przedstawiciele Zakrzowa 
o jedną sekundę wyprzedzając swoich konkurentów.

Potem odbył się pokaz młodych strażaków, którzy z pomocą starszych kolegów straża-
ków zainscenizowali akcję „gaszenia” pożaru. Nie obyło się bez drobnych problemów i mo-
krych ubrań, ale na szczęście nikt niczego gasić nie musiał, za to wszyscy mogli popatrzeć 
na tryskającą wodę.

Po pokazie przyszła pora na trzy ostatnie konkursy, podzielone na dwie grupy : starsza-
ki i maluchy. „Piłeczki do miseczki”, „Ringo” – w tych konkurencjach niezbędne okazały 
się koncentracja, precyzja rzutu i dobre oko. Natomiast receptą na pokonanie rywali i osią-
gnięcie dobrego wyniku, a nawet na wygraną w Balonikowym szaleństwie, była duża po-
jemność płuc oraz szybkość.

Mecz piłki siatkowej, w którym wzięły udział dwie drużyny: OSP Zakrzów kontra 
Śniekozy–Grabina, był ostatnim punktem programu. Wygranych ani przegranych nie było, 
ponieważ mecz zakończył się remisem.

Tak o to spotkanie dobiegło końca, a nam pozostały miłe wspomnienia i podziękowa-
nia. Dziękujemy naszym gospodyniom za przygotowanie wypieków, których podczas spo-
tkania wszyscy mogli spróbować oraz chłopakom obsługującym grilla za niespalenie kieł-
basek. Serdecznie dziękujemy też Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za przyznanie 200 zł, GOK-owi za oprawę muzyczną oraz p. Krzysztofowi Dy-
wanowi za poprowadzenie konkursów.

RADNY, SOŁTYS I RADA SOŁECKA SOŁECTWA ŚNIEKOZY.
OPRAC. EWA KOZIOŁ

ŻYCIE W TWOICH RĘKACH!
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Rosamond

KRÓLOWA NASZEGO NARODU

Matko i Królowo Polski,
Królowo nieba i ziemi!
Królowo Piastów, Jagiellonów i Wazów,
Pani naszego narodu -
Kochamy Cię i całujemy Twe święte szaty,
spowite w andygaweńskie lilie,
tajemnicze kwiaty miłości, 
kwiaty uwielbienia dla Ciebie Matko.

Raduje się moje serce,
gdy widzę jak cudowne Twoje stopy
toną w białych i czerwonych różach,
które rozkwitły na polskiej ziemi,
a zamiast francuskich, andygaweńskich lilii
uśmiechają się do Ciebie nasze bławaty,
romantyczne maki i złociste kaczeńce.

To dla Ciebie Matko ukochana 
śpiewają cudownie słowiki,
radośnie dzwonią skowronki, 
szczebioczą wdzięczne polskie dzieci,
szczęśliwe, że matki pozwoliły
przyjść im na świat.
Wielbią Boga i Ciebie Maryjo!

Mająca długoletnią tradycję i niezwykle bogatą historię Szkoła Podstawowa w Osso-
linie rozpoczęła 1 września br. pracę na nowych zasadach. Placówkę prowadzi teraz sto-
warzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”, które podjęło starania mające na celu stworze-
nie jak najlepszych warunków nauki dla uczęszczających do niej dzieci. W czasie wakacji, 
dzięki wydatnej pomocy wójta gminy Klimontów Ryszarda Bienia, a także ogromnemu 
zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i rodziców dzieci, przeprowadzony został gene-
ralny remont budynku szkolnego, który obejmował m.in.: malowanie większości pomiesz-
czeń i korytarzy, cyklinowanie podłóg, wymianę wykładzin w kilku klasach, wyrówny-
wanie posadzek, a także wymianę części instalacji sanitarnej. Niemal każdego dnia przy 
odnawianiu szkoły i porządkowaniu jej otoczenia pracowało społecznie kilka lub kilka-
naście osób. Zakup wszystkich niezbędnych materiałów remontowych sfinansował samo-
rząd gminy.

W roku szkolnym 2012/13 naukę w naszej placówce podjęło 30 uczniów, a dodatkowo 
14 dzieci przyjętych zostało do utworzonego tu po raz pierwszy Oddziału Przedszkolnego. 
Szkoła posiada oddziały 0–VI,  zatrudnienie znalazło w niej 13 osób, w tym 11 nauczycie-
li.  Dzieci uczące się w naszej szkole pochodzą z sześciu miejscowości: Ossolina, Wilko-
wic, Dziewkowa, Krobielic, Nasławic i Wegrc Szlacheckich.

Na ręce wszystkich rodziców chcemy złożyć wyrazy podziękowania za zaufanie jakim 
zostaliśmy obdarzeni. Ze swojej strony deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby 
wszyscy uczniowie mieli zapewnioną jak najlepszą opiekę oraz warunki nauki i zostali do-
brze przygotowani na przejście do kolejnego etapu edukacji. 

IWONA STASZEWSKA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSOLINIE

OTWIERAMY NOWY ROZDZIAŁ

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” powstało w czerwcu 2011 roku z myślą o przejęciu i po-
prowadzeniu przeznaczonej do likwidacji Szkoły Podstawowej. W zarządzie Stowarzyszenia zasiada pięć 
osób: Barbara Suroń (prezes), Zofia Pacholczak (wiceprezes), Justyna Pawlik (skarbnik), Alicja Mucha 
(członek), Agata Wróblewska (członek). 

Z inicjatywy Stowarzyszenia, początkiem wakacji zorganizowany został w Ossolinie I Piknik Ry-
cerski pod hasłem „W gościnie u kanclerza”, który będzie imprezą o charakterze cyklicznym. Stowarzy-
szenie otrzymało na jego przygotowanie dotację ze środków samorządu województwa świętokrzy-
skiego, który dofinansował również tegoroczną pasterkę w Kaplicy Betlejemskiej. Dzięki otrzymanym 
funduszom Stowarzyszenie będzie mogło nadać bożonarodzeniowej uroczystości wyjątkową oprawę 
i wzbogacić ją o nowe elementy. 

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” organizuje ponadto kwestę na rzecz ratowania zabyt-
kowych nagrobków cmentarza parafialnego w Goźlicach, która odbędzie się 1 listopada. 



GŁOS KLIMONTOWA6

JARMARK NA ŚW. JACKA
Od piętnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie 

odbywa się Jarmark na św. Jacka. Patronat honorowy nad 
tegoroczną edycją imprezy objęli Bożentyna Pałka-Koru-
ba – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego. Jarmark z roku na 
rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy a każ-
dy 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 trak-
cie mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe wyplecio-
ne tegorocznych zbóż, owoców, warzyw i kwiatów oraz ko-
sze z darami. Po mszy barwny korowód prowadzony przed 
Klimontowską Kapelę przeszedł na stadion LKS Klimon-
towianka. Z-ca Wójta Adam Przybylski powitał zgroma-
dzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. ks. kano-
nik Henryk Hendzel, ks. Czesław Gumieniak, radny wo-
jewódzki Wojciech Borzęcki, starosta sandomierski Sta-
nisław Masternak, wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz, 
burmistrz Koprzywnicy Marek Jońca, wójt gminy Wilczy-
ce Adam Bodura, wójt gminy Samborzec Witold Garnu-
szek, z-ca wójta gminy Dwikozy Albin Gradziński, prze-
wodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Tomasz Huk, 
dyrektor ŚODR w Sandomierzu Adam Fura, radni gminy 
Klimontów.

W tym roku Starostami Dożynek zostali Monika Lesz-
czyńska z Wilkowic oraz Szymon Miegoń z Nawodzic. 
Pani Monika prowadzi z mężem 10 ha gospodarstwo rolne 
profilu rolniczo-sadowniczym. W przyszłości planuje prze-
kształcić gospodarstwo na typowo sadownicze. Pan Szy-
mon na ok. 40 ha uprawia zboża, rzepak oraz buraki cukro-
we i planuje powiększyć areał upraw. Gospodarstwo to jest 
całkowicie zmechanizowane. Po przedstawieniu Starostów 
nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów Ryszard 
Bień obiecał dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa rów-
no, sprawiedliwie i wg potrzeb. Następnie sołectwa przed-
stawiły i ośpiewały wieńce dożynkowe, które brały udział 
w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym 
roku wieńce uwiło 9 sołectw: Szymanowice, Zakrzów, Ko-
nary i Konary-Kolonia, Pokrzywianka, Grabina, Nawodzi-
ce, Klimontów, Wilkowice i Śniekozy. Po prezentacji wień-
ców dożynkowych na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca Gminy Klimontów. W konkursie na sołtysa roku zwy-
ciężył Krzysztof Bernyś – sołtys wsi Przybysławice. Ko-
misja konkursowa doceniła dotychczasowe duże zaangażo-
wanie w sprawy sołectwa oraz dużą pomoc przy odnowie-
niu stawu w sołectwie.

Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa z naszej 
gminy można było raz jeszcze z bliska podziwiać piękno te-
gorocznych wieńców dożynkowych oraz przygotowaną wy-
stawę płodów rolnych.
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DZIEŃ PIERWSZY
Wśród wielu stoisk wystawionych na stadionie Kli-

montowianki znaleźć mogliśmy stoiska Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Sandomierskiego Szla-
ku Jabłkowego, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
LGD Sandomierz, pszczelarzy, piekarzy oraz Stowarzysze-
nia „Wspólne Dobro”. Członkowie stowarzyszenia przygo-
towali loterię fantową, z której całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz klasztoru podominikańskiego.

Na małej scenie przy muzyce zespołu ludowego Dwiko-
zianie odbywała się Biesiada po Klimontowsku, podczas 
której można było spróbować regionalnych potraw przygoto-
wanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich według trady-
cyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Do tańca i wspólnego śpiewania oprócz zespołu Dwiko-
zianie zachęcały uczestników biesiady również dziewczę-
ta z zespołu Digress z Centrum Kultury i Sztuki w Połań-
cu. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w czynnej prezenta-
cji pracy ciągników. Była możliwość m.in. koszenia trawy 
i wykonania orki.

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zor-
ganizowano punkt Honorowego Oddawania Krwi. W tym 
roku zebrano 40 jednostek tego najcenniejszego leku.

Koncerty i zabawę przy głównej scenie rozpoczęły dziew-
czyny z zespołu Che Donne – finalistki programu X-Factor. 
Grupę Che Donne tworzy 6 utalentowanych uczennic Cen-
trum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie: Kinga Cieśla, Kata-
rzyna Dudzik, Luiza Ganczarska, Sylwia Kwarta, Ma-
riola Leń i Justyna Wołowiec. Kinga, Kasia, Luiza, Syl-
wia, Mariola oraz Justyna odnosiły sukcesy indywidualne na 
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach piosenki - 
m. in.: Nagroda Publiczności oraz udział w VII Międzynaro-
dowym Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival” 
2011, II miejsce podczas Ogólnopolski Festiwalu Piosenki 
Aktorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Meta-
morfozy sentymentalne” w Lublinie, III miejsce na Świato-
wym Festiwalu „Maleńkie Gwiazdeczki” 2011 w Bułgarii, 
Euro Stars 2011 na Malcie, Kaunas Talent 2011 na Litwie.

Koncert gwiazdy wieczoru – zespółu Solaris – zgroma-
dził przed sceną rzesze fanek i fanów. W trakcie koncertu 
grupa zagrała i zaśpiewała swoje największe przeboje: m.in. 
„Szmaragdy i diamenty”, „I już zawsze tak będzie” oraz 
„Baj, baj, baj”. Zamojski zespół Solaris został założony 
przez wokalistę Piotra Wójcika w roku 1990. Twórczość 
zespołu oscyluje pomiędzy muzyką dyskotekową, a muzy-
ką pop, którą śmiało można określić jako muzykę taneczną 
disco-dance. W dorobku zespołu jest osiem płyt. Rozbawio-
na i roztańczona publiczność nie pozwoliła zespołowi opu-
ścić sceny bez bisu.

Zabawę do późnych godzin nocnych zapewnił zespół 
Project Band oraz DJ.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE 
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JARMARK NA ŚW. JACKA
Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się bardzo gorąco. 

Od godz. 17 trwały zapisy dziewcząt do konkursu Miss Lata Klimontów 
2012 z Echem Dnia. Kiedy rozpoczął się konkurs o tytuł najpiękniej-
szej oczy wszystkich zwrócone były na 7 startujących przecudnej uro-
dy dziewcząt. Dziewczyny w trakcie konkursu prezentowały się przed 
jury i publicznością dwa razy – w strojach w jakich przybyły na konkurs 
oraz w strojach kąpielowych. Musiały także wykonać zadania wymyślo-
ne i wskazane przez prowadzącego. Największe wrażenie na jury zro-
biła Kasia Chodorek z Baćkowic, która została tegoroczną Miss Lata 
Klimontów 2012. W nagrodę dostała upominki i vouchery ufundowane 
przez sponsorów. Kasia została również Rajską Miss. Tytuł I Vicemiss 
powędrował do Małgorzaty Czarneckiej, która również zdobyła tytuł 
Miss Publiczności. Tytuł II Vicemiss wywalczyła Monika Orłowska, 
w jej ręce powędrował także tytuł Miss Lata Peugeot.

Tuż po wyborach Miss rozpoczął się koncert muzyki raggae w wy-
konaniu Ras Luty z zespołem Riddim Band. Pierwszy w Klimontowie 
koncert tego stylu muzyki zgromadził bardzo liczną publiczność, która 
nie dawała zejść artystom ze sceny. Muzyka wylewała się dynamicznie 
ze sceny ku przybyłym, którzy bujali się w jej rytm. Podczas występu 
nie brakowało szaleństwa, muzyk nie zapomniał, że aby rozpalić tłum 
pod sceną trzeba mu przekazać swoją siłę.

Gdy na scenie śpiewał Ras Luta na boisku Orlik 2012 przy blasku 
reflektorów odbywały się mecze piłki nożnej. W pierwszym meczu 
zmierzyły się ze sobą dryżyny Orliki Klimontów ze Zrywem Zbignie-
wice. Mecz zakończył się wynikiem 5–3 dla drużyny z Klimontowa. 
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DZIEŃ DRUGI
Bramki dla drużyny gospodarzy strzelali – Miłek Mateusz – 2, Mi-
łek Maciej, Karol Rutkowski i Kamil Arczyński – po 1, dla drużyny 
gości 3 bramki zdobył Łukasz Bogdański. Bezpośrednio po tym spo-
tkaniu odbył się mecz wieczoru pomiędzy Orłami Klimontów a Mi-
strzami Polski Księży z Diecezji Sandomierskiej. Mecz zakończył się 
wynikiem remisowym 4–4. Bramki dla drużyny księży strzelali: ks. 
Piotr Przysucha, ks. Piotr Gaj, ojciec Klaudiusz Baran i ojciec Eze-
chiel Lasota. Dla drużyny gospodarzy strzelali: Gawryś Grzegorz – 
2, Damian Goździewski i Łukasz Bogdański – po 1. Po zakończo-
nym meczu obydwie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i statu-
etki. Sędzią głównym, spotkania był Bartłomiej Gradzik.

Na scenie pojawiły się także dziewczęta z grupy Fahrenheit działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Dwie Pauliny, 
Klaudia, Julia i Ania zaprezentowały swój najnowszy repertuar w bar-
dzo interesujących dynamicznych aranżacjach utworów Michaela Jackso-
na. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

Ok. godz. 23 rozpoczął się długo wyczekiwany koncert zespołu De 
Mono. Andrzej Krzywy wraz z zespołem udowodnili, że tłumnie przy-
byli fani mieli na co czekać. „Kochać inaczej”, „Moje miasto nocą”, 
„Znów jesteś ze mną”, „Kamień i aksamit” – to tylko część utworów, 
które lider grupy śpiewał razem z publicznością. Koncert zakończył się 
utworem „Statki na niebie”.

Najwytrwalsi zakończyli wieczór zabawą przy muzyce mechanicz-
nej z DJ Ferim.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE 
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JARMARK NA ŚW. JACKA
Trzeci dzień Jarmarku to Odpust na św. Jacka. Uro-

czystą mszę św. odpustową, odprawił ks. prałat Czesław 
Przewłocki w koncelebrze z ks. Stanisławem Kosem. Po 
mszy św. przed kościołem p.w. Najświętszej Marii Pan-
ny i św. Jacka ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Jury konkursowe w składzie: To-
masz Staszewski – artysta plastyk, Alicja Stępień – dy-
rektor MGOKiS w Koprzywnicy oraz Danuta Potocka – 
pracownik ds. promocji w UG Klimontów pierwsze miej-
sce przyznało dla wieńca z Grabiny, trzy wyróżnienia dla 
wieńców z sołectw Zakrzów, Śniekozy i Konary, Konary-
-Kolonia. Pozostałe sołectwa zostały nagrodzone dyplo-
mem za udział w konkursie. Komisja dokonała oceny oraz 
wyboru wieńców kierując się zgodnością z miejscową tra-
dycją w zakresie: kompozycji, formy materiału, i techni-
ki, poziomem wykonania – starannością i wyrazem arty-
stycznym, oryginalnymi nowatorskimi inwencjami, prezen-
tacją. Komisja oczekiwała prac nawiązujących do wieńców 
tradycyjnych tzn. w kształcie korony wykonanych bez uży-
cia jakichkolwiek elementów sztucznych, uplecionych ze 
wszystkich rodzajów zbóż przyozdobionych naturalnymi, 
kwiatami, ziołami, owocami. Dyplomy i nagrody wręczał 
Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy Jan Rębacz. Wójt Bień przed wręczeniem 
dyplomów powiedział, że komisja konkursowa nie miała ła-
twego zadania, wieniec z Grabiny zwyciężył o „przysłowio-
wy kłos” i to on będzie reprezentował Gminę Klimontów na 
tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Łoniowie.

Od godz. 15 na stadionie Klimontowianki odbywały się 
pokazy sprzętu i możliwości technicznych jednostek OSP 
Klimontów i PSP w Sandomierzu. Najmłodsi przy asyście 
strażaków mogli gasić płonące belki słomy. Wszyscy chętni 
mogli podziwiać panoramę Klimontowa i okolic z 25-me-
trowego wysięgnika strażackiego. Po prezentacji strażaków 
swój sprzęt prezentowali sandomierscy i kieleccy policjanci 
z tzw. „drogówki”. Dla licznie przybyłych dzieci policjan-
ci przygotowali gry i konkursy, w trakcie których uczestni-
cy musieli wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, 
znajomości znaków. Była to także możliwość przyswojenia 
informacji dot. noszenia elementów odblaskowych, nume-
rów alarmowych. Starsze dzieci mogły również zdawać eg-
zamin na kartę rowerową i motorowerową.

Najmłodszych uczestników Jarmarku na scenie przez 
prawie dwie godziny konkursami, śpiewem i tańcem zaba-
wiał Wujek Hipcio.

W trakcie strażackich i policyjnych pokazów na pły-
cie boiska rozegrany został mecz oldboyów z Klimonto-
wa i Gorzyc. Gospodarze nie dali najmniejszych szans go-
ściom i wygrali spotkanie 4:1. W przerwie meczu zapre-
zentowała się działająca przy LKS Klimontowianka sek-
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DZIEŃ TRZECI
cja karate HanShi pod kierunkiem Sempaia Zbigniewa 
Mazura.

W tym samym czasie w kościele p.w. św. Jacka trwał 
koncert muzyki poważnej „Z muzyką przez wieki” w wyko-
naniu kwartetu smyczkowego Omega. Zebrani wprowadze-
ni przez prowadzącego Mariana Kurpisza w klimat kon-
certu mogli wysłuchać utworów m.in. Ogińskiego, Mozar-
ta, Schuberta, Straussa, Joplina, Bramsa. Publiczność na-
grodziła muzyków gromkimi brawami.

Od godziny 18 rozpoczęły się koncerty. Jako pierwszy 
wystąpił zespół Exsilium. Następie wystąpiły dziewczęta 
uczęszczające na zajęcia wokalne do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie a tuż po nich na scenie zagościł 
zespół h.R.A.B.i.A. Zespół określa swoją muzykę jako hi-
sterycznie rytmiczną alternatywę bardzo intensywnie abs-
trakcyjną, czyli rozwinięcie wzbudzającej zainteresowanie 
bądź nie, nazwy. Powstał z inicjatywy „hRABIEGO” (Ad-
riana Markiewicza) oraz Tomka Dzienia w 2009 roku. 
Muzyka formacji to – jak piszą na swojej stronie interneto-
wej – przełamujące bariery połączenie różnych gatunków, 
zaangażowanych tekstów oraz świeżego nasyconego ambi-
cją i eksperymentalizmem podejścia do formy. Pod szyldem 
„h.R.A.B.I.A.” swój pierwszy występ zespół dał 29 sierp-
nia na „XIV Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką Autor-
ską ORANŻERIA 2009” otrzymując wyróżnienie specjal-
ne i zaproszenie na Ogólnopolski Turystyczny Przegląd 
Piosenki Studenckiej BAZUNA 2010. Publiczność grom-
kimi brawami nagrodziła utwór „Warszafka”, którym za-
prezentowali się w drugiej edycji programu Must be the 
music. Tu również nie obyło się bez bisów.

Wanda i Banda to kolejny zespół, który bawił swą mu-
zyką uczestników tegorocznej edycji Jarmarku na św. Jac-
ka. Wanda i Banda jest wykonawcą hitów takich jak „HI-
-Fi”, „Nie będę Julią” czy „Siedem życzeń”. Niedawno ze-
spół świętował 25 lecie, którego podsumowaniem jest dwu-
płytowy album „Z miłości do strun”. Zespół został hucz-
nie przywitany i już od pierwszych sekund występu widać 
i słychać było, że w Klimontowie znajdują się zagorzali fani 
znający melodie i teksty piosenek. Świetna wspólna zabawa 
i śpiewanie to nieodłączna część koncertów Wandy Kwiet-
niewskiej wraz ze swoim zespołem.

Jak co roku w ostatni dzień Jarmarku na św. Jacka od-
był się pokaz fajerwerków. Po ogniach sztucznych wystąpił 
Norbi, który rozgrzał publiczność do czerwoności. A Ci nie 
pozostali mu dłużni i wspólnie z nim śpiewali m.in. „Roz-
kołysz się jeszcze raz”, „Kula się kręci”, „Nie zaczepiaj 
mnie”, „Kobiety są gorące”, „Ballada studencka”.

Nocna zabawa zakończyła się przy muzyce mechanicz-
nej z DJ.

Zapraszamy za rok.
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Delegacja naszej gminy w składzie: Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, za-
stępca wójta Adam Przybylski, Przewodniczący Rady Gminy Jan Rębacz, radni: Edy-
ta Michta, Zbigniew Frejlich, Stanisław Kawecki i Henryk Kozioł oraz Koło Gospo-
dyń Wiejskich i mieszkańcy Grabiny – reprezentująca powiat sandomierski – w niedzielę 
9 września wraz z innymi powiatami województwa świętokrzyskiego wzięła udział w XII 
Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele 
pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty, której przewodniczył diecezjalny duszpa-
sterz rolników ks. kan. Tadeusz Szlachta. We mszy św. uczestniczyli m. in. wiceminister 
obrony narodowej Beata Oczkiewicz, marszałek województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dzióbek, parlamentarzyści i posłowie, 
burmistrzowie, wójtowie, starostowie i radni z 13 powiatów województwa świętokrzyskie-
go. Po liturgii dziękczynnej nastąpił obrzęd poświęcenia tegorocznych wieńców prezento-
wanych przez delegacje na placu kościelnym. Następnie barwny korowód dożynkowy pro-
wadzony przez orkiestrę strażacką z Pińczowa przeszedł na stadion. Tradycyjnie na sta-
dionie uczestników dożynek przywitali tegoroczni gospodarze: marszałek Adam Jaru-
bas, starosta pińczowski Jan Moskwa i burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak. Sta-
rostowie dożynek – Aneta Drabik z Kozubowa w powiecie pińczowskim i Stanisław Sta-
nik z Jakimowic w powiecie koneckim na ręce Marszałka podarowali bochen chleba upie-
czony z tegorocznych zbiorów. Następnym punktem programu były efektowne prezentacje 
„ośpiewania” i „obtańczenia” wieńców dożynkowych, przygotowanych przez poszczegól-
ne powiaty. W widowisku regionalnym „Świętokrzyski jarmark artystyczny” swój dorobek 
artystyczny zaprezentowały kapele i zespoły ludowe ziemi świętokrzyskiej. Około godz. 18 
zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nasz wieniec 
zdobył wyróżnienie. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy święta plonów mogli obej-
rzeć specjalny pokaz w wykonaniu Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 
13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz wystawę płodów rolnych. 

Gwiazdą wieczoru był zespół TOP ONE a uwieńczeniem całej imprezy była zabawa do-
żynkowa „W ponidziańskich rytmach”.

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
DOŻYNKI 

WOJEWÓDZKIE
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W niedzielę 26 sierpnia w Łoniowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów. Obchody 
rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Mikołaja pod przewodnictwem 
ks. kan. Stanisława Zaręby – miejscowego proboszcza oraz Kustosza Sanktuarium Ma-
ryjnego w Sulisławicach ks. Kazimierza Sawościanika. Udział w niej wzięli przedsta-
wiciele władz województwa na czele z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – 
Adamem Jarubasem, przedstawiciele władz powiatu, gmin, sołectw, zaproszeni goście, 
pracownicy państwowych i prywatnych instytucji, strażacy. Gościnnie udział wzięły tak-
że delegacje reprezentowane przez starostów z rejonów ostrogskiego na Ukrainie i piń-
skiego na Białorusi, z którymi powiat sandomierski utrzymuje partnerską współpracę. 
Gminę Klimontów reprezentowali Wójt Gminy Ryszard Bień, Z-ca Wója Adam Przy-
bylski, radni naszej gminy z przewodniczącym Janem Rębaczem oraz Sekretarz Gmi-
ny Piotr Lipiński.

Starostowie Dożynek – pani Mariola Uchańska oraz pan Witold Stefaniak – przekaza-
li na ręce gospodarzy Starosty Sandomierskiego Stanisława Masternaka oraz Wójta Gmi-
ny Łoniów Szymona Kołacza chleb upieczony z mąki ze zbóż z tegorocznych zbiorów.

Uroczyście otwarto nowy budynek Urzędu Gminy Łoniów, który poświęcił Biskup 
Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Kolejną częścią było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Piękna 
i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Zwyciężyło gospodarstwo prowadzone 
przez państwa Grażynę i Zenona Mroczków z gminy Dwikozy.

Każda gmina powiatu sandomierskiego zaprezentowała wieniec dożynkowy przygo-
towany przez jej mieszkańców. Brały one udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec. 
Zwycięzca reprezentował powiat sandomierski na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczo-
wie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Katarzyny Pisarczyk pierwsze 
miejsce przyznała naszej gminie. Wieniec ten wygrał konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy w trakcie dożynek gminnych, a przygotowali go mieszkańcy sołectwa Grabi-
na. Nagrodę z rąk ogranizatorów przyjął Wójt Ryszard Bień oraz przedstawiciele sołec-
twa Grabina.

W dalszej części odbyły się konkursy dla dzieci przygotowane przez Lokalną Grupę 
Działania z Sandomierza w których uczestnicy mogli zdobyć atrakcyjne nagrody. Wśród 
innych trakcji przygotowanych przez organizatorów znalazły się m.in. wystawy, weso-
łe miasteczko oraz koncerty w wykonaniu zespołów: Łoniowianie, Kapeli Kuźnickiej 
w Łącka, Virow, Incognito, Project Band oraz Markens. Gwiazdą wieczoru był zespół 
No To Co.

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

zdjęcia: Marcin Maj
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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
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W Zakrzowie odbył się 15 lipca br. „Mini Festyn Wa-
kacyjny” zorganizowany przez KGW i OSP. Rozpoczął się 
on o godz. 1630 od powitania gości i wszystkich przybyłych 
przez sołtysa p. Grzegorza Muchę oraz radnego p. Henry-
ka Kozioła. Po oficjalnym wstępie głos zabrały panie pro-
wadzące: Olga Piórkowska i Joanna Ozdoba, ogłaszając, 
iż przyszedł czas na rozrywkę.

Na początek odbył się Konkurs Plastyczny, który po-
dzielony był na dwa etapy. W pierwszym etapie nasi młodzi 
artyści musieli namalować, jak w ich oczach wygląda pierw-
szy miesiąc wakacji – lipiec. W kolejnym etapie wygląd nie-
których dzieciaków zmienił się i to znacznie. Uczestnicy 
musieli dobrać się w pary i podzielić swoje role tak, aby jed-
na osoba malowała a druga była malowaną. Efekt był zadzi-
wiający i niezwykle interesujący. Pomysłowość i wyobraź-
nia naszych małych twórców nie miała granic, pomysłów 
było tyle ilu było malarzy.

Najbardziej widowiskową i wzbudzającą największe 
zainteresowanie konkurencją był Konkurs Hydronetek, 
w którym udział brali zarówno młodsi jak i starsi. Liczy-
ła się współpraca i technika, ponieważ zawodnicy musieli 
strącić trzy pachołki w jak najkrótszym czasie. W tym roku 
szczególnie panie dały pokaz swoich umiejętności. Za-
chwyciły wszystkich odwagą, walecznością oraz radzeniem 
sobie z przeciwnościami jakie stanowiły przede wszystkim 
pasy i kaski strażackie. Jednak nie ma tego złego co by na 
dobre nie wyszło, bo to co podczas konkursu stanowiło pro-
blem zamieniło się w atut, gdyż zarówno pasy jak i kaski 
świetnie komponowały się z sukienkami naszych pań.

Organizatorzy nie zapomnieli, że sport to zdrowie! 
i przygotowali część sportową, którą poprowadził strażak, 
sportowiec, nauczyciel p. Krzysztof Dywan. Proste konku-
rencje wydawały się nie mieć końca. Walka była zacięta ale 
nie najważniejsza. Dobra zabawa była celem samym w so-
bie, a drobne nagrody zarówno za pierwsze jak i ostatnie 
miejsce sprawiły, iż ta część programu cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem.

Jeśli ktoś chciał choć przez chwilę poczuć się prawdzi-
wym strażakiem, przez cały czas trwania festynu miał do 
tego niepowtarzalną okazję. Jak można było przewidzieć 
chętnych nie zabrakło. Oczywiście byli nimi głównie dzie-
ci, kto wie może w przyszłości któreś z nich zostanie stra-
żakiem.

Do zabawy potrzebna jest duża ilość energii, dlate-
go o to aby nikt nie opadł z sił zadbały zakrzowskie go-
spodynie, przygotowując mnóstwo różnych rodzajów ciast. 
W obawie, że słodkości nie zaspokoją głodu, każdy mógł 
posilić się kiełbaską z grilla.

Wieczorem rozpoczęła się Dyskoteka pod gwiazda-
mi. Chętnych do wspólnej zabawy nie zabrakło. Nogi same 
rwały się do tańca, przez co okazało się, że parkiet jest za 
mały, nie miało to dużego znaczenia dla imprezowiczów, 
gdyż droga jak i trawa okazały się też dobrym podłożem do 
tańca. Gdy zabawa się rozkręciła, nagle przerwał ją deszcz 
– ale to nie był koniec, bo na zawołanie my się deszczu nie 
boimy i impreza przeniosła się do środka remizy, gdzie 
mimo przeciekającego dachu bawiono się dalej. Koniec 
końców zabawa była naprawdę udana. Festyn przyciągnął 
dużo dzieci i młodzieży, był miłym wypełnieniem wolne-
go czasu.

Nie pozostaje nic więcej, jak tylko podziękować wszyst-
kim osobom biorącym udział w przygotowaniach – paniom 
za ciasta, prowadzącym, gościom p. Henrykowi Koziołowi 
– radnemu Rady Gminy Klimontów i p. Leszkowi Galacie 
– radnemu powiatowemu za przybycie, a także za prezen-
ty dla dzieci i młodzieży oraz sponsorom: Gminnej Komi-
sji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
250 zł, państwu Przytułom – właścicielom sklepu „Arka-
dia”, pani Wiolecie Uchańskiej – sklep „1001 drobiazgów”, 
pani Wiesławie Bonarek, panu Przemysławowi Zieji – 
sklep „Siódemka” oraz paniom z OPS.

Dziękujemy również p. Marcinowi Śledziowi – dyrek-
torowi GOK- u – za wypożyczenie sprzętu grającego oraz 
młodym dobrze się zapowiadającym DJ-om.

SOŁTYS, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH,  
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OPRAC. EWA KOZIOŁ

MINI FESTYN 
WAKACYJNY 

W ZAKRZOWIE

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


