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W niedzielę, 29 czerwca br., odbyła się druga edycja Festiwalu Miasto Młodych Arty-
stów. W trakcie akcji można było wiele dowiedzieć się o sztuce, wysłuchać pouczających 
wykładów m.in. o minerałach, kupić wyroby z krzemienia pasiastego, wysłuchać koncer-
tów, wziąć udział w quizie wiedzy o Sandomierzu i wygrać atrakcyjne nagrody w zorga-
nizowanej loterii. Jak przed rokiem, punktem kulminacyjnym wydarzenia było ogłoszenie 
wyników konkursów, w których eliminacjach i półfinałach kilka dni wcześniej brali udział 
młodzi ludzie z powiatów sandomierskiego, tarnobrzeskiego i stalowowolskiego. Mogli się 
oni wykazać swoim talentem na scenie filmowej, fotograficznej, literackiej, tanecznej, te-
atralnej, muzycznej, plastycznej, w debatach oxfordzkich i „oknach aktywności”. Trzeba 
tu zauważyć i docenić zaangażowanie lokalnej młodzieży. Podczas imprezy dużą pomocą 
okazały się wolontariuszki ze stowarzyszenia „Cztery Źródła”.

Artyści z gminy Klimontów brali czynny udział w Festiwalu i zajmowali w nim wyso-
kie miejsca. Do finału sceny muzycznej dotarły Paulina Sierant i Karolina Pyza, a tytu-
ły finalistów w kategorii „debaty oxfordzkie” zyskała  reprezentacja absolwentów Gimna-
zjum im. Papieża Jana Pawła II.

Najlepiej poszło miejscowym literatom. Z siedmiu finalistek sceny literackiej aż pięć 
pochodzi z okolic Klimontowa – Alicja Cichoń, Ewa Gawlak, Aleksandra Gładysz, Na-
talia Pacholczak, Paulina Luzak! Ponadto Ewa Gawlak z Węgrc za swoje opowiadanie 
pt. „Sen” otrzymała wyróżnienie. Komisja nagrodziła młodą pisarkę za dobry styl pisarski 
i umiejętność budowania napięcia. Natomiast Alicja Cichoń z Klimontowa została laureat-
ką, jednogłośną decyzją komisji zwyciężając w konkursie.

Alicja napisała tekst zatytułowany „Z pamiętnika Kalipso”. Jest to zbiór wspomnień 
i refleksji fikcyjnej postaci znanej z „Odysei” Homera samotnej greckiej boginki Kalipso 
uwięzionej na wyspie Ogygii, zamknięty w formie dziennika. W swojej pracy szesnastolat-
ka musiała wykazać się kunsztem pisarskim, znajomością mitologii, umiejętnością opisy-
wania uczuć i emocji oraz kreatywnością. Jak ocenili jurorzy: „jej praca została napisana 
ponad wiek, była logicznie przemyślana i konsekwentna od początku do końca”. Laureat-
ka została uhonorowana pieniężnym grantem rozwojowym.

Naszym artystom gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju. 
Zachęcamy również innych do udziału w kolejnej edycji Miasta Młodych Artystów oraz 
innych konkursach.

MŁODZI KLIMONTOWSCY 
ARTYŚCI DOCENIENI 

W SANDOMIERZU

Znakomity aktor Olgierd Łukaszewicz był gościem specjalnym III Pikniku Rycer-
skiego w Ossolinie. Podczas imprezy odebrał „Kryształowe Berło” – nagrodę przyzna-
waną przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” za wybitne role w filmach histo-
rycznych i kostiumowych.

Lipcowy Piknik Rycerski jest cykliczną imprezą, nawiązującą do czasów świetności i bo-
gatych dziejów rodowego gniazda Ossolińskich – familii, której członkowie w XVII wieku 
doszli do najwyższych godność w Rzeczypospolitej. Piknik odbywa się w sąsiedztwie ruin 
zamku wzniesionego przez kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego.
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W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB 
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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

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie odbyło się 18 czerwca 2014 
roku uroczyste podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu „Katyń – Pamiętajmy”. 
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Adam Bień – Wójt Gminy Klimontów oraz Małgorzata Kordyka – Dyrektor 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

W tym roku gościliśmy Marka Jończyka – historyka Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach, Piotra Lipińskiego – Sekretarza Gminy Klimontów, Władysława Kaniew-
skiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii w Klimontowie, sponsorów, uczestników konkursu wraz z opiekunami z na-
stępujących gimnazjów:
• Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej,
• Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Staffa w Rudzie Malenieckiej,
• Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie,
• Gimnazjum Samorządowego w Wielgusie,
• Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach,
• Klubu Artystycznego „Zakątek” Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe,
• Gimnazjum Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Ratajach Słupskich,
• Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,
• Gimnazjum nr 8 im. Natalii Machałowej w Kielcach,
• Gimnazjum im. Papieża Jana II w Klimontowie.

Na początku uroczystości Marek Jończyk wygłosił odczyt: „Zbrodnia Katyńska na 
mieszkańcach kielecczyzny”, który wszyscy śledzili z wielkim zainteresowaniem. Przed 
ogłoszeniem wyników konkursu i rozdaniem nagród młodzież z Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie przedstawiła zebranym montaż słowno-muzyczny na temat 
zbrodni katyńskiej.

Następnym punktem programu było rozdanie nagród i upominków dla zwycięzców 
i uczestników konkursu. Na zakończenie wszyscy obecni goście, sponsorzy i uczestnicy 

„Wiedza to potęga” – potwierdzili to nasi tegorocz-
ni maturzyści. Jest to jednocześnie dowód na to, że ZSP 
utrzymuje wysoki poziom nauczania. Pozytywnym wyni-
kiem egzaminu maturalnego może pochwalić się 83% ab-
solwentów szkoły. To znacznie powyżej średniej zdawal-
ności matur w kraju i w województwie świętokrzyskim, 
która w tym roku wyniosła 71%. Znacznie większy sukces 
odnieśli nasi licealiści: 90% z nich zdało maturę.

Uczniowie klasy IIIb zapiszą się szczególnie w historii 
naszej szkoły – zdali w 100%. Uczennica tej klasy Justy-
na Ścibisz została maturzystką roku ZSP, uzyskała 94,8% 
punktów – to średni wynik ze zdawanych przez nią przed-
miotów obowiązkowych. Doskonałymi wynikami mogą 
pochwalić się także: Marta Kilarska – kl. IIIa – 94%, 
Małgorzata Kilarska – kl. IIIa – 93,2%, Klaudia Konat 
– kl. IIIb – 92,2 %, Piotr Bajak – kl. IIIb – 91,2 %.

Dobre wynik osiągnęli również uczniowie technikum. 
W rankingu zdawalności tegorocznej matury plasują się 
na poziomie średniej krajowej.

Jak widać wspólny wysiłek uczniów i nauczycieli, przy 
wsparciu rodziców może dać satysfakcjonujące efekty. 
Sukces naszych maturzystów jest sukcesem szkoły.

Wszystkim maturzystom GRATULUJEMY i życzy-
my dalszych sukcesów.

wraz z opiekunami i rodzicami oraz koordynatorzy konkursu spędzili miło czas na poczę-
stunku i rozmowie.

Koordynatorzy konkursu serdecznie dziękują za objęcie konkursu honorowym patro-
natem Małgorzacie Muzoł – Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty, Ryszardowi Ada-
mowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klimontów oraz Małgorzacie Kordyce – Dyrektorowi 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Dziękujemy sponsorom konkursu:
· Wójtowi Gminy Klimontów Ryszardowi Adamowi Bieniowi za wsparcie finansowe 

i rzeczowe
· Dyrektor Gimnazjum Małgorzacie Kordyce za cenne rady, życzliwość oraz wsparcie 

rzeczowe
· Dariuszowi Kubikowi właścicielowi Firmy Handlowo-Usługowej „Darjo” za wsparcie 

finansowe
· Łukaszowi Garbatowi właścicielowi Pizzerii „Fantazja” w Klimontowie za ufundowa-

nie świeżutkiej pizzy na poczęstunek
· Leszkowi Skibińskiemu właścicielowi piekarni-cukierni w Klimontowie za ufundowa-

nie smakowitych jagodzianek na poczęstunek
· Romanowi Smolarskiemu właścicielowi firmy „Pod Telegrafem” za ufundowanie pącz-

ków i ciasteczek na poczęstunek
· Adamowi Kowalskiemu właścicielowi zespołu VARIAX z wsparcie finansowe
· Władysławowi Kaniewskiemu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za wsparcie finansowe.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu, ich opiekunom i rodzicom za tak liczny 

udział w konkursie i zapraszamy na czwartą edycję konkursu za rok.
Koordynatorzy konkursu

BARBARA BZDYRA, ANETA KWIECIEŃ, BARBARA BIEŃ, TOMASZ KĘDZIERSKI

– NAUCZYCIELE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE

PODSUMOWANIE III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
„KATYŃ – PAMIĘTAJMY”

SUKCES
KLIMONTOWSKICH 

MATURZYSTÓW

Wieloletni wojewoda gorzowski – Stanisław Nowak – z wielkim sentymentem powraca do rodzinnych stron w Szyma-
nowicach, gdzie spędził dzieciństwo i młode lata. W słoneczne czerwcowe południe w pięknym romantycznym pensjona-
cie „Wulkan” w Górkach Klimontowskich p. Wojewoda wydał dla swych koleżanek i kolegów uroczysty bankiet, podczas 
którego panował niepowtarzalny klimat i rodzinny nastrój. Następnie nad pięknym zalewem odbyła się radosna biesiada 
ze śpiewem na ustach, z degustacją domowych kiełbasek i symboliczną lampką czerwonego wina. W uroczystym spotka-
niu wzięli udział członkowie rodziny p. Wojewody, mieszkańcy Szymanowic oraz wójt gminy Klimontów Ryszard Adam 
Bień, który zaprosił p. Wojewodę na Jarmark św. Jacka w Klimontowie.

Pomysłodawcą i współorganizatorem tych doniosłych uroczystości był Stanisław Bajur – serdeczny kolega i przyja-
ciel p. Wojewody.                                            ROSAMOND

Tegoroczna Klimontowska Liga Piłki Nożnej była już 
V edycją tych rozgrywek . W tym roku do zmagań stanęło 
10 drużyn, które rywalizowały między sobą w każdy pią-
tek i sobotę czerwca. Organizatorami ligi byli: Wójt Gmi-
ny Klimontów Ryszard Bień, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Nasz Orlik Krzysztof 
Dywan, Szczepan Ewiak. Najlepszym zespołem okazała 
się drużyna Kolonia Pęchów, która z kompletem punktów 
wygrała wszystkie mecze. W składzie Koloni Pęchów gra-
li: Krzysztof Dywan, Dominik Skórski, Marek Dywan, 
Mateusz Słowiński, Paweł Przybycień, Łukasz Bogdań-
ski, Andrzej Dywan, Adrian Ząbek, Mateusz Słowik, 
Tomasz Grosicki, Karol Sudy. Najlepszym strzelcem zo-
stał zawodnik REM-BUD Pęchów Daniel Ferens, najlep-
szym zawodnikiem – Piotr Dziama (FC Kurów), najlep-
szym bramkarzem – Paweł Przybycień (Kolonia Pęchów).

TABELA KOŃCOWA 
KLIMONTOWSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 

ORLIK 2014
1 miejsce – Kolonia Pęchów     27 pkt  29-4
2 miejsce – REM-BUD Pęchów    17 pkt  44-19
3 miejsce – FC Kurów         17 pkt  29-15
4 miejsce – Tyskie Gieraszowice   17 pkt  25-19
5 miejsce – Drink-Team Chobrzany  16 pkt  28-17
6 miejsce – KS Klimontów      13 pkt  11-16
7 miejsce – Nevada Nawodzice     9 pkt  21-25
8 miejsce – Trójca Zbigniewice    6 pkt  11-22
9 miejsce – Skała Klimontów      4 pkt  6-25
10 miejsce – Barcelona Opatów    3 pkt  8-39

KLIMONTOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 2014

SENTYMENTALNE SPOTKANIE
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Tradycją naszej szkoły – Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie – stało się organizowanie co roku na 
przełomie maja i czerwca happeningu „Bezpieczna szkoła”. 
Tegoroczny VII Happening odbył się 2 czerwca 2014 r. na hali 
sportowej, a jego motywem przewodnim była idea „Wspólnie 
dbamy o bezpieczeństwo w rodzinie i szkole”.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Adam Bień. Koordynatorami imprezy były: Bo-
żena Chłodnicka, Monika Cichoń, Teodora Baran–Ko-
smacińska, Barbara Bzdyra i Iwona Juda.

Głównym celem VII Happeningu było poprawienie stanu 
bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz rodzinie. Poprzez na-
sze działania chcieliśmy promować pozytywne relacje rodzin-
ne oraz relacje rówieśnicze w szkole, jako miejsca w którym 
uczniowie powinni czuć się bezpiecznie, jako przykład i wzór 
godny naśladowania. Zadaniem rodziców jest dbanie o to, aby 
od najmłodszych lat rodzina żyła ze sobą w zgodzie oraz wza-
jemnym szacunku a także wspierała się i współpracowała. Za-
sady te obowiązują również na gruncie szkoły, która dba o po-
zytywne relacje. Problem bezpieczeństwa nie jest nam obo-
jętny, dlatego zaakcentowaliśmy go żółtym kolorem swojego 
stroju, który był strojem obowiązującym.

Do udziału w VII Happeningu zostali zaproszeni, dyrek-
torzy, nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami ze wszyst-
kich placówek szkolnych na terenie Gminy Klimontów oraz 
instytucje wspierające działania profilaktyczne szkoły: Poli-
cja, Straż Pożarna oraz Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna 
w Sandomierzu, reprezentowana przez Panią Annę Suchecką. 
Oficjalne otwarcie uroczystości rozpoczęło krótkie przemó-
wienie Dyrektor Małgorzaty Kordyki. Imprezę prowadziły 
uczennice gimnazjum: Dominika Gronek oraz Paulina Goź-
dziewska.

Na program artystyczny VII Happeningu składały się pio-
senki i wiersze wykonane przez uczniów naszej szkoły. Po-
dziwiać można było występy szkolnego zespołu muzyczne-
go, gimnazjalnej grupy cheerleaderek. Podczas trwania czę-
ści artystycznej swoje umiejętności taneczne zaprezentowa-
ły także dzieci z Przedszkola Samorządowego i Przedszkola 
Sióstr imienia Jezus. Występ najmłodszych uczestników im-
prezy spotkał się z dużą aprobatą publiczności, a nagrodą były 
słodkie smakołyki dla wszystkich małych artystów.

Po zakończeniu części artystycznej zostały ogłoszone wy-
niki konkursu plastycznego, który towarzyszył idei VII Hap-
peningu. W tym roku był to konkurs na plakat pod hasłem 
„Tak pachnie mój dom”. Do konkursu zgłoszono 25 prac pla-
stycznych, a w uczestniczyły następujące szkoły: Przedszko-
le sióstr im. Jezus, Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podsta-
wowa w Goźlicach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerze-
go Ossolińskego w Klimontowie, Szkoła Podstawowa w Kona-
rach, Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Klimontowie, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

W kategorii przedszkole jury przyznało dwa równorzęd-
ne pierwsze miejsca, które zajęły Wiktoria Papka i Wikto-
ria Nowak z Samorządowego Przedszkola w Klimontowie. 
W kategorii wiekowej I–III SP pierwsze miejsce zajął Kacper 
Szemraj ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach, drugie – Kamil 
Kosmaciński ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie, a trze-
cie Dominika Zając ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie. 
W kategorii IV–VI SP kolejne miejsce zajęłi: Sandra Golon-
ka ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, Krystian Skuza 
ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie i Angelika Stępień 
ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie. W kategorii gimna-
zjum pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Siudak z Gimna-
zjum im. Papieża Jana  Pawła II w Klimontowie, a w kategorii 
zespołów szkół ponadgimnazjalnych Agnieszka Zając z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Klimontowie.

Sponsorami nagród byli: Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, Krzysztof Furmanek oraz 
wydawnictwo Pearson. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy. Po ogłoszeniu wyników konkursu i przekazaniu 
nagród głos zabrała dyrektor Małgorzata Kordyka, dziękując 
w imieniu organizatorów wszystkim wspierającym ideę VII 
Happeningu „Bezpieczna szkoła” i przekazując symboliczne 
podziękowania.

Na zakończenie imprezy niespodzianką przygotowaną 
przez Wójta Ryszarda Bienia i Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Narkomanii były lody dla wszystkich 
uczestników happeningu. Mamy nadzieję, że za rok będzie 
równie wspaniale.               ORGANIZATORZY

VII HAPPENING „BEZPIECZNA SZKOŁA”

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie 
rozpoczęła cykl wakacyjnych spotkań dla dzieci. 

W programie są warsztaty, ciekawe konkursy i dużo zabawy. 
Wstęp wolny.

Raz w tygodniu klimontowska biblioteka organizuje 
spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną. Akcja „Wakacje z 
biblioteką” ma obudzić w młodym pokoleniu zapał do po-
znawania świata poprzez kontakt z książką. Pomysł zakła-
da realizację warsztatów, rozmowy o ulubionych książkach, 
czy poznawanie twórczości znakomitych pisarzy. Nie bę-
dzie to jednak monotonne czytanie, bo wszystko zorganizo-
wano w konwencji zabawy.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w minioną środę. 
Kilkunastoosobowa grupa dzieci poznawała między inny-
mi etapy powstawania książki, samodzielnie wykonała za-
kładki, a także spisała na tablicy swoisty „Dekalog” po-
stępowania z książką. Organizatorzy zapewnili też swoim 
podopiecznym dobrą zabawę. Kolejne spotkania w klimon-
towskiej bibliotece przed nami. Zaplanowano je na każdą 
wakacyjną środę aż do 27 sierpnia, w godzinach od 10–14.

– Zapraszamy wszystkie dzieci, zwłaszcza w wieku szkol-
nym. W programie przygotowaliśmy dużo atrakcji, między in-
nymi głośne czytanie wierszy Tuwima i Brzechwy, poznawa-
nie legend związanych z Klimontowem i ciekawe warsztaty 
artystyczne. Ponadto zajęcia ruchowe oraz turnieje gier plan-
szowych i komputerowych – mówi Edyta Lesiak–Nawrocka, 
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie.

Klimontowska biblioteka zaprasza również do wzię-
cia udziału w konkursie na pracę plastyczną pod tytułem 
„Moje wspomnienie z wakacji”. Nagrody czekają.

MARCIN JAROSZ

MAJĄ SPOSÓB NA NUDĘ
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Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 6 lipca 
br. XIX edycja imprezy pn. Podaruj Dzieciom Wakacje. 
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień. Po powitaniu wszystkich zawod-
ników, sędziów oraz kibiców Wójt Gminy otworzył Waka-
cyjny Turniej Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o 
„Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach prowadziło 6 
drużyn: Dzieci Sołtysa, Kon-Kar, Kolegium Sędziów San-
domierz, Oldboys Przyjaciele Dzieciom, Sami Swoi i Vive 
Futbol. Gra stała na bardzo wysokim i wyrównanym pozi-
omie. Zacięta walka o każdą piłkę toczyła się do ostatniego 
gwizdka. Rozgrywki były zacięte, ale przebiegały z duch-
em fair-play. Jednak sędziowie kilka razy musieli sięgnąć 
po kolorowe kartoniki.

1. Oldboys : Vive – 2:0 (1:0)
2. Kon-Kar : Dzieci Sołtysa – 6:0 (5:0)
3. Oldboys : Sam Swoi – 0:0
4. Kon-Kar : Kolegium Sędziów – 3:1 (1:0)
5. Vive : Sami Swoi – 1:3 (0:0)
6. Dzieci Sołtysa : Kolegium Sędziów – 0:5 (0:2)

W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Olboys 
Przyjaciele Dzieciom oraz Kolegium Sędziów. Mecz w reg-
ulaminowym czasie zakończył się remisem 1:1 (0:1). Sędzia 
główny spotkania zadecydował po uzgodnieniu z zawodni-
kami, że rozstrzygnięcie meczu nastąpi w drodze rzutów 
karnych. Skuteczniejsza okazała się drużyna Sędziów, która 
wynikiem 4:3 zdobyła III miejsce w turnieju.

PODARUJ DZIECIOM WAKACJE 2014

Anna Piątkowska

PYTANIA RETORYCZNE

Kolejna wiosna to nowe życie.
Tulipany, żonkile, bratki to jej odbicie.
Czy zatrzymasz się dziś na chwilę?
Może wiosny nektaru trochę wypiję?

Co dalej? Ta tajemnica zadziwia...
Po trochu jesień życia odkrywam.
Czy chcesz trzymać moje dłonie ?
Czy dasz mi jeszcze czas-Panie?

Czy istnieje pewność wędrówki wspólnej?
Chcę dla nas szansy podwójnej...
Aby nie zgubić danego nam czasu,
tak wspólnie wędrujemy bez hałasu!

Czy zdołam znieść wszystkie cierpienia?
Teraz zajrzę do mojego sumienia...
Może ofiarujesz mi gwiazdkę z nieba?
Właśnie obecności Twojej mi potrzeba!

W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny 
Samych Swoich oraz ubiegłoroczny zwycięzca drużyna 
Kon-Kar. Mecz finałowy był bardzo wyrównany, napast-
nicy nie wykorzystali wiele dogodnych sytuacji. Pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 2:1. W drugiej połowie 
drużyna Kon-Kar zdobyła kolejne dwie bramki i wyni-
kiem 2:3 zdobyła tytuł zwycięzcy tegorocznego turnieju. 
Piłkarze Kon-Karu obronili tytuł trzeci raz z rzędu. 
Czyżby to przymiarka do kolejnego zdobycia na stałe Pu-
charu Dziecka?

W przerwach między finałowymi meczami rozegrano 
konkurencje dla publiczności: Strzał karniaka z gumia-
ka, Bieg w płetwach i Pompowanie balonów. Najlepszym 
strzelcem w nietypowym obuwiu sportowym został Michał 
Biało, najszybszym w płetwach był Piotr Szymczyk, a ba-
lon najszybciej napompowała Natalia Kaczorowska.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn 
biorących udział w turnieju wręczał Wójt Gminy Ryszard 
Bień. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Łukasz Pyszc-
zek z drużyny Kon-Kar, który zdobył 5 bramek. Najlep-
szym bramkarzem wybrano Adama Polita z drużyny Sa-
mych Swoich. Statuetki powędrowały także w ręce arbi-
trów turnieju, którzy bezinteresownie wsparli imprezę.

Po części sportowej rozpoczęła się część artystyczna. 
Na scenie przy muszli koncertowej, w trakcie koncertu pn. 
„Gramy, śpiewamy, tańczymy, aby podarować dzieciom 
wakacje” wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka 

Kultury w Klimontowie: zespoły taneczne GEST, wokalist-
ki uczęszczające do Studia Piosenki i Muzyki, soliści z Os-
trowca Świętokrzyskiego Jacek Uchański, Paulina Kac-
zor i Wiktoria Pongowska, oraz zespoły Fair Play, Brat 
za Bratem i Sidus. Zabawę do późnych godzin nocnych za-
pewnili zespół Vabank Dance oraz DJ. W trakcie całej im-
prezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła loterię 
fantową, z której cały dochód – a jest to kwota 7.839,10 zł 
– został przeznaczony na letni wypoczynek dla dzieci. Do 
wylosowania były fanty ofiarowane przez sponsorów.

Akcję od 18 lat organizuje Komitet Organizacyjny 
Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”, GOK w Klimon-
towie, LKS Klimontowianka i GBP w Klimontowie przy 
współudziale wielu wolontariuszy. Sponsorami tegorocznej 
edycji Akcji byli Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Agencja Ochrony Osób i Mie-
nia „Cerber” z Opatowa. Olbrzymie serca, zaangażowanie 
oraz hojność wielu ludzi, firm i instytucji pozwoliło zebrać 
kwotę, za którą będzie można zorganizować wakacje dla 
wielu dzieci. Ci, którzy nie zdążyli 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 bankowego: 34 8517 0007 
0091 0900 1485 0002.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację 
XIX edycji Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”.
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W niedzielę 1 czerwca br. na Stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie odbył się 
Gminny Dzień Rodziny w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na dzieci i rodziców 
czekało sporo atrakcji. Od godz.1000 na Stadionie LKS Klimontowianka odbywały się Po-
wiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Następnie 
na scenie muzycznej mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Półfinałach Konkursu Muzycz-
nego w ramach Festiwalu „Miasto Młodych Artystów”. Półfinaliści byli oceniani przez Jury 
w składzie: Stanisław Baska – prezes fundacji Fundusz Lokalny SMK, Magdalena Gach 
– koordynator programu „Młodzi gniewni”, Marcin Śledź – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie, z wykształcenia muzyk, Tomasz Ferens – instruktor do spraw pro-
gramowych, wieloletni pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Do konkursu zgłosiło się 16 wykonawców i zespołów, a na scenie mieliśmy przyjemność 
podziwiać występy zespołów: Our Style w składzie: Patryk Chora, Wiktoria Rewera, Fi-
lip Skotnicki; Ear Plugs w składzie: Natalia Teter, Natalia Bukała, Dawid Wilk, Jordan 
Wilk, Szymon Rak; Free Style w składzie: Mateusz Strzenpa, Bartek Walicki, Paulina 
Kosior, Przemek Kosior, Paweł Szymański; Strzał w Głowę w składzie: Bartek Kiljański, 
Maciej Szemraj, Paweł Lipa, Jacek Magda; duetu Kryzys Brygada w składzie: Łukasz Ka-
czyński, Przemysław Rożek oraz wykonawców: Patrycji Klocek, Natalii Teter, Karoliny 
Pyzy, Aleksandry Abramczyk, Magdaleny Szlęzak, Pauliny Sierant, Kamila Maruszaka, 
Alicji Śmiałek, Karoliny Kołodziej, Katarzyny Góras. Jury jednogłośnie zdecydowało, że 
w związku z wyrównanym poziomem oraz dodatkową możliwością dla młodych artystów 
zaprezentowania się ponownie szerokiej publiczności, postanowiła nominować do finału 
(który odbył się 29 czerwca br. w Sandomierzu) całą grupę 15 wykonawców.

Atrakcje przygotowane dla dzieci cieszyły się dużą popularnością. Eurobangee, kule 
wodne, zamek dmuchany, zjeżdżalnia i plac zabaw nie miały chwili wytchnienia, dziecia-
ki były zadowolone, zarówno małe jak i te trochę większe. Nie tylko scena muzyczna była 
główną atrakcją. Na scenie sportowej odbywały się konkurencje rodzinne, rzuty do rucho-
mego celu, wspólny bieg dziecka z rodzicem, kręcenie hula hop oraz odbijanie rakietą te-
nisową, w której oceniano ilość odbić. W każdej z tych konkurencji nagrodzono trzech fi-
nalistów dyplomami i bonami upoważniającymi do darmowych przekąsek. Ponadto odby-
ły się biegi krótkie w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaków, kl.1-3, kl.4-6, w któ-
rych brali udział zarówno chłopcy i dziewczynki. Z każdej kategorii nagrodzono trzech fi-
nalistów dyplomami, medalami i nagrodami.

Nagrody wręczał Krzysztof Dywan, który prowadził wszystkie konkurencje sportowe. 
W tym czasie Jury obradowało nad wyłonieniem finalistów „Miasta Młodych Artystów”, po 
czym na artystów czekały kiełbaski z grilla. Dodatkową atrakcją imprezy był występ zespołu 
Sween Night. Zespół zabawiał dzieci w trzech blokach artystycznych: piosenki dla dzieci, pio-
senki złote przeboje, hity disco ponad wszystko. W przerwach między blokami artystyczny-
mi zespołu dzieci miały okazją zagrać w Gminną Grę Planszową oraz wziąć udział w kilku 
konkursach prowadzonych przez Pana Tomka. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymali drobne 
nagrody. Impreza trwała do godz. 1900. Dzieciaki zadowolone co pewnie ucieszyło również 
rodziców. Szkoda, że kolejny Dzień Dziecka dopiero za rok.           EWA WOŹNY

GMINNY DZIEŃ RODZINY
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„Jak dobrze nam zdobywać góry…” – cytat z tej piosen-
ki mógłby stać się motywem przewodnim pobytu uczniów 
PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie na Zielonej Szkole 
w Tatrach, jaki został zorganizowany 19–22 maja br.

Wyjazdy uczniów na Zieloną Szkołę organizujemy 
w naszej szkole już od kilku lat. Pomysłodawcą tej for-
my zajęć i głównym organizatorem jest Joanna Brzyszcz. 
Wspólnie z wychowawcami klas czwartych: Zofią Krysz-
czyńską i Jadwigą Michalską opracowany został pro-
gram Zielonej Szkoły, harmonogram zajęć i program pro-
filaktyczny Stop Nałogom! Przed wyjazdem odbyło się ze-
branie z uczestnikami i rodzicami, którzy zostali zapozna-
ni z dokumentacją oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach 
Zielonej Szkoły.

Uczniowie klas czwartych wyjechali w góry 19 maja 
wraz z wychowawcami i dyrektor Elżbietą Czajkowską. 
Stacjonowaliśmy w Poroninie, w ośrodku Limba. Z tej bazy 
codziennie wyruszaliśmy na wycieczki do Zakopanego i na 
szlaki górskie. Doliną Strążyską dotarliśmy do Sarnich 
Skałek i po krótkim odpoczynku zeszliśmy Doliną Bia-
łego. Trud wspinaczki wynagrodziły widoki ośnieżonych 
szczytów i wodospady górskie – siklawice. Pani przewod-
nik prowadziła uczniów ścieżką edukacyjną, na której po-
znawali przyrodę wysokogórską, podziwiali kwitnącą go-
ryczkę, roślinność regla górnego, zapoznali się także z pra-
wami, którymi rządzi się przyroda w Parku Narodowym. 
Wizyta w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego i za-
poznanie się z makietą polskich Tatr, uświadomiła wszyst-
kim, jak wiele jeszcze szlaków można przemierzyć. Zatrzy-
maliśmy się pod Wielką Krokwią, chłopcy byli zaciekawie-
ni tym, w jaki sposób uczniowie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego ćwiczą latem na skoczni. Pani przewodnik udzieli-
ła odpowiedzi na wszystkie pytania. Zmęczeni wróciliśmy 

do naszej bazy, by już po krótkim odpoczynku i kolacji roz-
począć rozgrywki sportowe i zabawy na boisku. Dopełnie-
niem tej skondensowanej aktywności była dyskoteka zorga-
nizowana w stylowej góralskiej chacie.

Każdego dnia uczniowie uczestniczyli w licznych kon-
kursach: Na temat zagrożenia nałogami, w konkursie czysto-
ści pokoi,  konkursie wiedzy, którą danego dnia mieli okazję 
zdobyć, w licznych konkursach sprawnościowych i plastycz-
nych. Wychowawcy opracowywali wieczorem plan szczegó-
łowy na następny dzień, co było największą niespodzianką 
dla uczestników, którzy tuż po przebudzeniu biegli, aby się 
z nim zapoznać. Poczucie humoru dopisywało wszystkim, 
nauczyciele- dla żartu- opracowywali plan w różnych języ-
kach, zdarzało się, że uczniowie nie mogli rozpoznać i zgad-
nąć o jaki język chodzi. Wtedy wykonywali telefon „do przy-
jaciela” Ale nie zawsze ze skutkiem pozytywnym. Czas spę-
dzony wspólnie obfitował w atrakcje turystyczne i rekreacyj-
ne, ale nie zabrakło także zajęć edukacyjnych. Uczniowie 
pod czujnym okiem Pani Dyrektor  redagowali kartkę z po-
zdrowieniami dla rodziców. Układali plan wycieczki i uza-
sadnienie – dlaczego warto przyjechać w polskie góry?

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sporto-
we: mecz piłki nożnej w drużynach mieszanych, gra „dwa 
ognie”, gra w zbijaka, mecz siatkówki, biegi i zawody w ska-
kaniu na skakance na czas. Zdrowa rywalizacja i doping 
kolegów dodawał siły zawodnikom, a wychowawcy dbali 
o bezpieczeństwo i zachowanie fair play.

W kolejnym dniu zorganizowaliśmy wycieczkę kolejką 
linową na Gubałówkę, skąd uczniowie mogli podziwiać pa-
noramę Tatr, widoczność była znakomita, co ułatwiło fo-
tografowanie. Wielkie ożywienie ogarnęło grupę podczas 
kupowania pamiątek na Krupówkach. Każdy starał się ku-
pić drobny upominek dla rodzeństwa i rodziców. Zbliżał 

ZIELONA SZKOŁA się Dzień Matki, więc uczniowie poszukiwali prezentów 
dla swoich mam. Z Zakopanego wróciliśmy zmęczeni, ale 
w doskonałych humorach. Po kolacji czekała nowa atrakcja- 
ognisko z konkursem na najciekawsze przebranie, ale wcze-
śniej, pod kierunkiem Zofii Kryszczyńskiej odbyły się za-
jęcia z profilaktyki Stop nałogom! – żyj zdrowo i aktywnie! 
Uczniowie pracowali w trzech grupach, które po mini wy-
kładach na temat zgubnego wpływu papierosów, alkoholu 
i narkotyków, opracowali plakaty: Stop Papierosom!, Stop 
Narkotykom! i Stop Alkoholowi! Przygotowali również ta-
blice z hasłami popularyzującymi aktywny sposób spędza-
nia czasu wolnego. Wykonali przestrzenne eksponaty – mo-
dele papierosów. Wykorzystali różne materiały i techniki 
plastyczne. Materiały te zgromadzili dla potrzeb happenin-
gu i wykonania scenki rodzajowej – Sąd nad papierosem!

Joanna Brzyszcz, Jadwiga Michalska i dyrektor Elż-
bieta Czajkowska przygotowały ognisko, konkurs na prze-
branie i autoprezentację. Uczestnicy byli bardzo pomysło-
wi, niektórych osób nie sposób było rozpoznać na pierwszy 
rzut oka. Po poczęstunku i  integracyjnej zabawie w gro-
nie kolegów z innej szkolnej wycieczki, wszyscy udali się 
do ośrodka, gdzie czekała kolejna niespodzianka pod ta-
jemniczym kryptonimem Znajdź klucz, a odszukasz zgu-
bę. Była to prawdziwa szkoła cierpliwości, pracy zespoło-
wej i kreatywnego myślenia. Wiele osób wykazało się nie-
zwykłą umiejętnością radzenia sobie z negatywnymi emo-
cjami w trudnych sytuacjach. W końcu wszyscy mieli nie-
złą zabawę, gdy w swoim pokoju znajdowali rzeczy kole-
gów lub koleżanek, a ktoś przynosił im plecak lub „zagu-
biony” ręcznik. Jeszcze kolejnego dnia rozmowy w autoka-
rze schodziły na ten temat.

Zanim kolejnego dnia wyjechaliśmy na baseny termal-
ne w Szaflarach, uczestniczyliśmy w happeningu Stop Na-
łogom!, który odbył się na terenie ośrodka Limba w obec-
ności pracowników i gości ośrodka . Przemarsz z plakata-
mi, głośnym skandowaniem haseł i demonstracja negatyw-
nego stosunku dla nałogów miał finał na boisku, gdzie od-
była się scenka Sąd nad papierosem. Równoległym elemen-
tem happeningu było zaprezentowanie tabel z pomysłami 
na aktywne spędzanie czasu w gronie rówieśników, rozwi-
janie talentów i zainteresowań. Wydarzenie to były intere-
sujące, uczniowie wykazali się pomysłowością, uzdolnie-
niami aktorskimi oraz plastycznymi, co obserwatorzy na-
grodzili brawami.

W Szaflarach spędziliśmy cztery godziny na basenach 
termalnych. Uczniowie pływali, korzystali ze zjeżdżalni 
i masaży wodnych, wspinali się po linach tuż nad wodą. 
Wszystko pod czujnym okiem ratowników i wychowaw-
ców, którzy cały czas przebywali z wychowankami w wo-
dzie. Po wizycie na basenach byliśmy zaproszeni na spo-
tkanie z s. Heleną Lato, która nas gościła w salce kateche-
tycznej. Niektórzy nasi uczniowie mieli z s. Lato lekcje reli-
gii, gdy siostra pracowała u nas w szkole. Siostra przygoto-
wała wraz ze swoimi uczniami program artystyczny. Były 
to piosenki, tańce i wiersze góralskie. Otrzymaliśmy teksty 
piosenek i zaśpiewaliśmy wspólnie w gwarze góralskiej, ale 
niewiele rozumieliśmy z miejscowego języka. Baseny ter-
malne w Szaflarach nas zachwyciły, pogoda sprzyjała, na-
wet opaliliśmy się trochę. Spotkanie z s. Lato wprawiło nas 
w sentymentalny nastrój, szkoda, że czas tak szybko mijał. 
Musieliśmy przygotować się do podróży powrotnej.

W ostatnim dniu pożegnaliśmy Tatry i wyjechaliśmy 
w Pieniny. Pływaliśmy statkiem wycieczkowym po jeziorze 
Czorsztyńskim, mieliśmy okazję wysłuchać przewodnika, 
który przybliżył nam historię zamków widocznych z pokła-
du, oraz opowiedział o tamie i znaczeniu jeziora dla ochro-
ny przed powodziami. Zwiedzaliśmy Niedzicę i podziwia-
liśmy Sądecczyznę z okien autokaru. Był to niesamowity 
i skondensowany czas doświadczeń, przeżyć i duża dawka 
wiedzy o kulturze, przyrodzie, turystyce i społeczności lu-
dzi gór. Dla uczniów pobyt kilkudniowy okazał się testem 
na samodzielność i zaradność. Pozwolił im na podejmowa-
nie decyzji w gospodarowaniu swoimi finansami i plano-
waniu wydatków. Nie umknęli ekonomii nawet na wyciecz-
ce. Wszyscy odczuliśmy niedosyt, dlatego zrodził się w nas 
pomysł, aby powtórzyć i poszerzyć to doświadczenie...

W imieniu Dyrekcji PSP im Jerzego Ossolińskiego, Or-
ganizatorów i opiekunów Zielonej Szkoły oraz uczniów 
pragniemy podziękować sponsorom. Dzięki nim możliwy 
był zakup nagród dla uczniów, którzy uczestniczyli w kon-
kursach  oraz zorganizowanie dodatkowych atrakcji.

Składamy podziękowania dla Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Solcu n/Wisłą- Oddział Klimontów, Gminnej 
Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kli-
montowie oraz państwa Anny i Jarosława Sobolewskich.

Z. KRYSZCZYŃSKA
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W niedzielę 15 czerwca br. odbył się IX Integracyjny Bieg Klimontowski. Po raz dzie-
wiąty obok osób w pełni sprawnych na linii startu stanęły osoby poruszające się na wózkach, 
słabowidzące i niewidomi. Bieg w założeniach ma propagować ideę paraolimpijską, integro-
wać osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi, promować zdrowy styl życia i populary-
zować biegi. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, wielu zawodników startuje w niej 
co roku. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Klimontów – Ryszard Bień. 

Bieg rozegrano na dystansach 10 km i 21,097 km. Malowniczą trasą wiodącą m.in. wzdłuż 
zalewu w Szymanowicach biegło około osiemdziesięciu zawodników. Na linii startu nie za-
brakło także najmłodszych, którzy startowali na dystansach od 100 do 1 600 m. Dla wie-
lu startujących bieg to forma relaksu, oderwanie się od codziennych problemów, zmierzenie 
się ze swoimi słabościami. Z klimontowską trasą przyjechała zmierzyć się spora grupa osób 
niewidomych i słabowidzących, którzy biegają z przewodnikiem. Na linii startu w biegu dla 
dzieci stanęła kilkuosobowa grupa dziewcząt z Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z Mi-
kołowa. Tegoroczną edycją biegu upamiętniliśmy  Jana Zbigniewa Ossolińskiego, który na 
mocy królewskiego przywileju 2 stycznia 1604 roku założył miasto Klimontów. 

Na dystansie 10 km wśród kobiet najszybsza była Izabela Komar przed Małgorza-
tą Saja i Anetą Szwajka, wśród mężczyzn pierwszy linię mety przebiegł Michał Woj-
ciechowski, a za nim Michał Konieczny i Zbigniew Moskal. Dystans półmaratonu naj-
szybciej pokonał Bogdan Dziuba, kolejne miejsca zajęli Rafał Czarnecki  i Daniel Dul-

IX INTEGRACYJNY BIEG KLIMONTOWSKI

ski. W grupie kobiet najwyżej na podium stanęła  Monika Wdowicz, a obok niej Agniesz-
ka Kwasek i Lidia Pytel. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które pomagały przy organi-
zacji i w trakcie biegu, wśród których wymienić należy strażaków z gminy Klimontów, po-
licjantów z Koprzywnicy i Sandomierza, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, wo-
lontariuszy. 

Impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie bezinteresowna pomoc finansowa i material-
na wielu sponsorów, którymi byli: • firma „Metal”, materiały budowlane i usługi, Klimon-
tów ul. Ossolińska – Maria Stec • Dom weselny „Dario”, Górki – Dariusz Kubik • Sta-
cja kontroli pojazdów i wulkanizacja – Górki • firma „Kaczmarczyk”, pokrycia i więźby 
dachowe, Klimontów – Marek Kaczmarczyk • firma handlowo usługowa Kon-Kar, Kli-
montów Tenczynopol – Dorota i Andrzej Godździewscy • firma „Sokołów” • „Siódem-
ka”, sklepy spożywcze Klimontów – Marlena i Marek Bargiel • Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Klimontowie • Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam 
Bień • firma Danmaster – Daniel Adamczak • Dwór na Wichrowym Wzgórzu – Jaro-
sław Paczkowski • stacja paliw Shell, Klimontów – Zbigniew Bielawa.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej lokalnej imprezy, która stała się jednym 
z kluczowych wydarzeń w kalendarzu niejednego sportowca.

Zapraszamy znów za rok.
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Znakomity aktor Olgierd Łukasze-
wicz był gościem specjalnym III Pikniku 
Rycerskiego w Ossolinie. Podczas impre-
zy odebrał „Kryształowe Berło” – nagrodę 
przyznawaną przez Stowarzyszenie „Nasze 
dziedzictwo Ossolin” za wybitne role w fil-
mach historycznych i kostiumowych.

Olgierd Łukaszewicz uhonorowany zo-
stał za kreację generała Augusta Fieldorfa 
„Nila”. Laureat jest absolwentem krakow-
skiej PWST. Związany był m.in. z warszaw-
skimi teatrami – Dramatycznym, Współ-
czesnym, Powszechnym, Narodowym 
i Studio. Obecnie występuje na scenie Te-
atru Polskiego. Do szczególnie ważnych 
w kinowym dorobku Olgierda Łukaszewi-
cza należą role w filmach: „Sól ziemi czar-
nej” i „Perła w koronie” Kazimierza Kut-
za, „Brzezina” Andrzeja Wajdy i „Gorącz-
ka” Agnieszki Holland. Wielką sympa-
tią widzów nieprzerwanie cieszą się jego 
role w „Seksmisji” Juliusza Machulskiego, 
„Wiernej rzece” Tadeusza Chmielewskiego 
oraz rola Karola Wojtyły seniora w filmie 
„Karol. Człowiek, który został papieżem” 
Giacomo Battiato.

Lipcowy Piknik Rycerski jest cyklicz-
ną imprezą, nawiązującą do czasów świet-
ności i bogatych dziejów rodowego gniaz-
da Ossolińskich – familii, której członko-
wie w XVII doszli do najwyższych god-
ność w Rzeczypospolitej. Piknik odbywa 
się w sąsiedztwie ruin zamku wzniesionego 
przez kanclerza wielkiego koronnego Jerze-
go Ossolińskiego.

Tegoroczne rycerskie spotkanie rozpo-
częło się mszą świętą celebrowaną w Ka-
plicy Betlejemskiej przez księdza Stani-
sława Wdowiaka. Po jej zakończeniu, ko-
rowód bractw uczestniczących w Pikniku, 
prowadzony przez Górniczą Orkiestrę Dętą 
KiZCHS „Siarkopol” w Grzybowie, prze-
maszerował na plac przy Szkole Podstawo-
wej, gdzie odbyły się historyczne prezen-
tacje. Obejrzeć można było pokazy walk, 
uzbrojenia, strojów i tańców dworskich 
z XVII wieku, przygotowane przez Bractwo 
Rycerskie Zamku Szydłów pod komendą 
namiestnika Pawła Krakowiaka. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się także prezen-
tacja dotycząca życia i obyczajowości samu-
rajów zaprezentowana przez członków gru-
py „Katana” z Tarnobrzega. Wśród gości 
Pikniku znaleźli się m.in. członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, wójt Klimontowa Ryszard Bień, 
wicewójt Adam Przybylski, radny sejmiku 
województwa Wojciech Borzęcki, a także 
strzelcy pod komendą dowódcy Świętokrzy-
skiego Okręgu Polskich Drużyn Strzelec-
kich majora Wiesława Kucy.

OSSOLIN – BERŁO DLA ŁUKASZEWICZA
Ważnym punktem imprezy był finał Po-

wiatowego Konkursu Pięknego Czytania 
pod hasłem „Sięgnij po Prusa!”. Konkurs 
organizowany jest corocznie przez Szko-
łę Podstawową w Ossolinie. Ma on na celu 
z jednej strony propagowanie czytelnictwa, 
z drugiej popularyzowanie twórczości lite-
ratów związanych z regionem świętokrzy-
skim.  Finalistów konkursu, wyłonionych 
wcześniej w trakcie eliminacji międzyszkol-
nych oceniało jury w składzie: Olgierd Łu-
kaszewicz, ks. Wojciech Zasada i red. Jó-
zef Żuk. W kategorii szkół podstawowych 
wygrała Patrycja Mazur z SP w Ossolinie. 
Wśród gimnazjalistów zwyciężył Mateusz 
Skrok z Wilczyc, a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych najlepsza okazała się Karoli-
na Czuja z LO w Chobrzanach.

Podsumowaniem Pikniku były występy 
formacji artystycznych z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Klimontowie, a także dzieci z SP 
w Nawodzicach i Ossolinie. Przedszkolaki 
z tej ostatniej placówki zaprezentowały układ 
taneczny przygotowany pod kierunkiem 
Anny Polit i Dominiki Chuchnowskiej, któ-
ry dał im zwycięstwo w tegorocznym Gmin-
nym Przeglądzie Zespołów Tanecznych. Ca-
łej imprezie towarzyszyły pokazy sprzętu 
strażackiego i policyjnego. Wieczorem odbył 
się efektowny pokaz fajerwerków.

Tegoroczny Piknik współfinansowany 
był ze środków samorządu województwa 
świętokrzyskiego, powiatu sandomierskie-
go i gminy Klimontów. Honorowy patronat 
nad imprezą sprawowali: wojewoda Bożen-
tyna Pałka-Koruba, marszałek Adama 
Jarubas, starosta sandomierski Stanisław 
Masternak oraz wójt Klimontowa Ryszard 
Bień. Konkursowi „Sięgnij po Prusa!” pa-
tronowała kurator Małgorzata Muzoł. 

Za pomoc w przygotowaniu Pikniku 
dziękuję szczególnie Gminnemu Ośrodko-
wi Kultury w Klimontowie, który jak co roku 
był współorganizatorem imprezy, dyrekcji 
i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej 
w Ossolinie, mieszkańcom Ossolina, Wilko-
wic i Dziewkowa, strażakom i członkom Sto-
warzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, 
a także właścicielom pensjonatu „Dwór na 
Wichrowym Wzgórzu” w Przybysławicach. 

Na koniec jeszcze słów kilka o sponso-
rach, bez których Piknik nie mógł by się od-
być. Ja co roku życzliwość i wsparcie oka-
zały nam Kopalnie i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol” Grupa Azoty w Grzybo-
wie z prezesem Marianem Kosowiczem na 
czele oraz Huty Szkła Gospodarczego Ta-
deusza Wrześniaka. W naturalne soki dla 
gości i artystów zaopatrzyła nas spółka Sad 
Sandomierski z Węgrc Panieńskich. 

RAFAŁ STASZEWSKI

Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów z namiestnikiem Pawłem Krakowiakiem.

Olgierd Łukaszewicz odebrał z rąk wójta Ryszarda Bienia „Kryształowe Berło”.

Przedszkolaki z Ossolina zaprezentowały układ, który dał im zwycięstwo w tegorocznym 
Gminnym Przeglądzie Zespołów Tanecznych.

Zdjęcia: Józef Żuk
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W PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie od-
była się 12 czerwca br. pierwsza edycja konkursu wie-
dzy historycznej o naszej historii regionalnej pod ty-
tułem „Szlakiem Rodu Ossolińskich po naszym re-
gionie Ossolin – Klimontów – Ujazd”. Organizato-
rami konkursu byli: dyrektor PSP im. J. Ossolińskie-
go w Klimontowie Elżbieta Czajkowska i nauczycie-
le: Magdalena Domoradzka, Piotr Lipiec, Zbigniew 
Przybycień. Honorowy patronat nad konkursem obję-
li: wójt gminy Klimontów Ryszard Bień i wójt gminy 
Iwaniska Marek Staniek. Wzięli w nim udział ucznio-
wie ze szkoły podstawowej w Klimontowie oraz zapro-
szeni uczniowie wraz z opiekunami z dwóch szkół: ze 
szkoły podstawowej w Ossolinie z dyrektor Iwoną Sta-
szewską oraz szkoła podstawowa z Ujazdu z kierowni-
kiem Marcinem Urbańskim i nauczycielem Barba-
rą Grześkiewicz. Uczniowie z tych trzech szkół wzię-
li udział w trzech konkurencjach sprawdzających po-
ziom ich wiedzy: „Jeden z piętnastu…”, „Pokaz mul-
timedialny zabytków z naszego regionu i odgadywanie 
ich prawdziwych nazw…”, „Legendy Świętokrzyskie 
– ich opowiadanie, przekazywanie i recytowanie”.

Uczniowie reprezentujący swoje szkoły byli bar-
dzo dobrze przygotowani pod względem wiedzy hi-
storycznej oraz umiejętności logicznego myślenia, 
wyciągania wniosków i analizy przyczynowo-skutko-
wej poszczególnych wydarzeń historycznych. O Ro-
dzie Ossolińskich ich życiu i dokonaniach wiedzieli 
bardzo wiele, zarówno o tych mieszkających w Osso-
linie, Starym Klimontowie, Ujeździe jak i o tych 
Ossolińskich, którzy mieszkali za Wisłą w dobrach 
mielckich. Wszyscy uczniowie biorący udział w kon-
kursie otrzymali pamiątkowe nagrody, a najlepsi „li-
derzy” swoich zespołów o największej wiedzy histo-
rycznej otrzymali od dyrektor Elżbiety Czajkow-
skiej pamiątkowe książki, a byli to: Klaudia Sobo-
lewska (PSP Klimontów), Joanna Pęksa (SP Osso-
lin) i Anna Dorosińska (SP Ujazd). 

SZLAKIEM RODU OSSOLIŃSKICH
Uczestnicy konkursu oraz przybyli goście: sekre-

tarz urzędu gminy Piotr Lipiński, dyrektor szkoły 
podstawowej w Ossolinie Iwona Staszewska, kie-
rownik szkoły podstawowej w Ujeździe Marcin 
Urbański, dyrektor gminnej biblioteki publicznej 
Edyta Lesiak–Nawrocka, ksiądz proboszcz Henryk 
Hendzel, radny i regionalista Mirosław Szeląg, prze-
wodnik historyczny Stanisław Tarnawski, dzienni-
karz redaktor Rafał Staszewski, nauczyciel Barba-
ra Grześkiewicz, propagator sportowy – maratoń-
czyk Marek Bargiel zostali zaproszeni na skrom-
ny poczęstunek, za który dziękujemy naszym spon-
sorom: Tomaszowi Luzakowi z firmy „KAMYK”, 
Andrzejowi Goździewskiemu z firmy „KONKAR” 
i Markowi Barglowi z firmy „SIÓDEMKA”. Ponad-
to dziękujemy również wójtowi Ryszardowi  Bienio-
wi i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pod przewodnictwem Władysława 
Kaniewskiego za ufundowane pamiątkowe książki 
i puchary dla trzech szkół i wójtowi Markowi Stań-
kowi za „Prezenty niespodzianki z Krzyżtoporem”. 

Po skromnym poczęstunku  wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali przez naszego przewodnika histo-
rycznego Stanisława Sas Tarnawskiego oprowadze-
ni po lokalnych zabytkach, a zwiedzając je mogli zo-
baczyć na własne oczy ich piękno, usłyszeć historię 
ich powstania i żywota... i zapamiętać, że Ród Osso-
lińskich żył i służył Bogu i Ojczyźnie.

Mamy nadzieję że takie konkursy i turnieje wie-
dzy historycznej zaszczepią wśród uczniów „iskrę 
patriotyzmu jutra...”, że pamięć o naszych korze-
niach i naszych przodkach będzie zawsze żywa, bo 
jak powiedział kiedyś marszałek Piłsudski – „...Na-
ród który nie pamięta o swojej przeszłości – historii 
przestaje być suwerennym narodem”. Dlatego więc 
pamiętajmy więc o tych którzy odeszli i którzy zosta-
wili tu swój ślad na ziemi jak ród Ossolińskich.

PIOTR LIPIEC

Marianna Socha

Moje Przybysławice
Wioska moja ukochana,
Po obu stronach drogi byłaś rozesłana.
W niej dom rodzinny, dzieciństwo, młodość
i wiele wspomnień zachowane.
Na pagórku rozsiadł się dwór, jak kwoka
spichlerz, stodoła, obory, stajnie
i dwa budynki mieszkalne pokojami zwane.
Otoczone były kwiatami, alejkami i żywopłotami.
Rosły tam bzy, przecudne kolory i gatunki.
A w cieniu lip taneczne koło zapraszało do tańca.
Od południa przy drodze był park z klonami
i innymi starymi drzewami.
W lecie przyciągał swym cieniem i chłodem.
Duża brzoza spuszczała swe warkocze nad drogę, 
pod którą majówka pieśniami rozbrzmiewała wieczorem. 
U stóp wzniesienia przycupnęły czworaki.
W nich moje koleżanki mieszkały,
wszystkie one ze studni żurawiem wodę nabierały.
Niżej rozlewał się staw okazały,
krówki dworskie i koniki wodę z niego piły.
A i dzieci uciechę w lecie z kąpania miały.
Czasem, gdy ze stawu wodę spuszczono,
to ryb było tyle, że dla mieszkańców wioski
i Żydów w Klimontowie wystarczyło.
W zimie lodowisko było wspaniale,
randki i jazdy na łyżwach i podkówkach
się na nim odbywały.
Z niego też bloki lodu wyrąbywano
i na lato je przechowywano.
Czas pracy wyznaczał głos dzwonu
z łuski po pocisku zawieszony,
a słychać go było na wszystkie świata strony.
Po wojnie pokoje drewniane rozebrano
i z nich szkołę w Janowicach zbudowano.
W murowanych szkołę podstawową dla okolicznych 

dzieci zorganizowano.
Znikły czworaki, sady, park i bzy.
Ziemię dziedzica rozdano tym co  na niej pracowali.
Ludzie dworu, aż po cztery hektary dostali.
W pokojowych murach dużo pokoleń dzieci się uczyło.
A ten pierwszy kaganek oświaty niosło małżeństwo 

Sadowskich 
– więźniowie Oświęcimia.
Teraz za bramą na naszym cmentarzu maja swe 

mieszkanie.
Przechodząc obok ich grobu zmów Wieczne 

Spoczywanie,
bo naprawdę zasłużyli na nie.
Gdy już dzieci było mało, to szkołę stąd zabrano.
Ruina już oknami wyglądała.
Obecnemu właścicielowi chwała,
że z tej reszty co została zrobił cacko niebywałe.
Dla siebie, turystów i na pamiątkę dawnych lat.
I tylko w polu przy drodze żołnierz niemiecki
a pod oknem dworku radziecki śpi,
każdemu z nich pewnie swoja ojczyzna się śni.
Dawniej od wichrów wzgórze to było ze wszystkich stron
przez duże drzewa osłonione.
Dziś na pewno wiatrów jest więcej, ale mimo wszystko
wolałabym by zamiast Wichrowym
Dziedzicowym Wzgórzem było nazwane.
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W aspekcie nauczania języka użycie muzyki i piosenek posiada kilka zalet. Piosenka 
spełnia cele dydaktyczne, posiadając przy tym niewątpliwy walor ułatwiania zapamięty-
wania materiału przez uczniów poprzez swą atrakcyjną formę.

Muzyka wywołuje określony stan odprężenia, który sprzyja zapamiętywaniu, często 
działa na nasze emocje, „zostaje nam w głowie”. Jest częścią młodzieżowej subkultury, 
w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jest częścią życia młodzieży, ich rytuałów i odwo-
łanie się do niej może przyczynić się do wybuchu wielkiej pozytywnej energii, tak bardzo 
pomocnej w nauce. Jest to, zatem silny czynnik motywacyjny w nauce języka.

Niewątpliwym walorem piosenki jest to, że jest oparta na autentycznym, naturalnym ję-
zyku. Treść obejmująca popularne zwroty leksykalne, w tym także wyrażenia idiomatycz-
ne i slangowe sprawia, że język piosenki jest żywy i prawdziwy. Muzyka jest wszechobec-
na. Każdy z nas posiada muzyczne preferencje. Dla niektórych muzyka może stać się spo-
sobem na życie. Ludzie zostają muzykami, piosenkarzami...

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła się w maju druga edycja powia-
towego konkursu piosenki anglojęzycznej SONGOWANIE  W NASZEJ SZKOLE. W kon-
kursie brali udział uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu sandomier-
skiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgo-
rzata Muzoł oraz Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień. Patronat medialny spra-
wowała regionalna gazeta Głos Klimontowa. A oto sponsorzy naszego konkursu: firma 
Pearson, PZU, właściciele Stoku w Konarach, firma Kon Kar, firma Kamyk, zespół mu-
zyczny VARIAX, Kopalnia Dolomitów w Sandomierzu, Gminna Komisja do spraw Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Marek Bargiel, Piotr Lipiec, Komitet Rodziciel-
ski przy PSP w Klimontowie, Dyrektor Szkoły Elżbieta Czajkowska, Wicedyrektor Szko-
ły Barbara Czuja. Sponsorzy otrzymali tytuł PRZYJACIELA KONKURSU oraz filiżan-
ki z logo konkursu.

 Główne cele konkursu to:
• Uwrażliwienie na piękno twórczości artystycznej
• Kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim
• Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
• Sprawdzenie siebie poprzez wykonywanie ulubionych przebojów
• Poszukiwanie dzieci szczególnie uzdolnionych
• Ujawnienie i promowanie młodych talentów

Pomysłodawcą tegoż konkursu byli nauczyciele w klimontowskiej szkole: mgr 
Anna Bzdyra, mgr Kinga Cieplińska, Joanna Przybylska oraz mgr Piotr Li-
piec. W konkursie wzięło udział aż 21 zespołów, wśród nich gościliśmy uczniów 
ze szkół z terenu powiatu sandomierskiego. 

Bardzo dziękujemy za przybycie opiekunom i uczniom. Pragniemy podzię-
kować także rodzicom, za zaangażowanie i zaszczycenie nas swoją obecnością. 
Uczniowie dużo wcześniej przygotowywali się do występów pod okiem opie-
kunów.

Jury bacznie przyglądało się występom przyznając noty. Występy uczniów były 
na bardzo wysokim poziomie, co można było zaobserwować po reakcji zacieka-
wionej publiczności. Po długich i burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców.

Kategoria wiekowa I–III:
I miejsce – PSP W Obrazowie: Julia Stępień, Piotr Stasiak, Martyna Sadowska; 
II miejsce – SP W Nawodzicach: Gabriela Sajda, Jan Latała, PSP W Klimonto-
wie: Magdalena Kwiecień; III miejsce – SP W Goźlicach: Olga Mazur.

Kategoria wiekowa IV–VI:
I miejsce SP w Sandomierzu nr 4: Oskar Juryś, Emilia Kostrzewa, Aleksandra 
Gorazda; II miejsce – PSP w Obrazowie: Wiktoria Cichoń, Katarzyna Winiar-
ska, PSP w Złotej: Marika Sendrowicz; III miejsce – PSP w Klimontowie: Nata-
lia Pyszczek, Weronika Rębacz, Katarzyna Frańczak.

Zdobywcy zaszczytnych miejsc otrzymali puchary oraz nagrody. Następnie 
wszyscy uczestnicy zaśpiewali piosenkę „We are the champions”, aby pokazać, że 
przecież wszyscy wykonawcy są zwycięzcami, ponieważ odważyli się zaśpiewać 
piosenki w obcym języku. Zrobili więc pierwszy krok, aby pogłębić swoją wiedzę 
w tej dziedzinie. 

Nasz konkurs ubarwiły występy uczennic z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Klimontowie, którym serdecznie dziękujemy. Następnie dyrektor szkoły Elż-
bieta Czajkowska wręczyła podziękowania opiekunom oraz szkołom uczestniczą-
cym w konkursie. Pozostaje nam jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za 
zaangażowanie i pomoc w organizacji konkursu i zaprosić na kolejną  edycję Son-
gowania w naszej szkole, która już niebawem, bo za rok.

MGR ANNA BZDYRA

SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE
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Tylko w bibliotece można oglądać takie romantyczne 
widoki bez obawy, że helikopter spadnie do zalewu w Szy-
manowicach lub wyląduje na Łysej Górze. Sabat czarownic  
w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach rozpocznie prezenta-
cję niezwykle urokliwych gwiazd polskiej sceny muzycz-
nej lecz oprócz rozrywkowego charakteru, koncert stanowi 
okazję do zwrócenia uwagi na walory turystyczne nasze-
go województwa. Niewątpliwie Ziemia Sandomierska zo-
stała obdarowana niepowtarzalnym pięknem Gór Święto-
krzyskich, których ostatni łańcuch rozciąga się nad doliną 
rzeki Koprzywianki.

Piękno tych malowniczych pejzaży, zielonych pól, wio-
sennej błękitnej wody, szumiących  lasów oraz cudownej 
architektury sakralnej i świeckiej uwiecznił fotograf z lotu 
ptaka. Na dużych kolorowych planszach widnieją wieże ba-
rokowej kolegiaty św. Józefa, renesansowe mury o silnych 

KLIMONTÓW Z LOTU PTAKA
tradycjach gotyckich podominikańskiego klasztoru św. Jac-
ka i NMP Różańcowej.

Na innej fotografii widnieje neobarokowy pałac wg pro-
jektu Henryka Marconiego, którym zachwycał się Franci-
szek Liszt – wybitny kompozytor i muzyk węgierski, pod-
czas wizyty u Halka – Ledóchowskich w Górkach.

Pięknie prezentuje się z lotu ptaka zalew w Szymano-
wicach rozlany na tle starego lasu wśród szmaragdowych 
łąk i wytrawnych wędkarzy, którzy z wielką pasją spędzają 
swój czas na łowieniu drapieżnych szczupaków i sandaczy.

Ząb czasu zaznaczył się na czarnobiałych starych foto-
grafiach w kolorze sepii i wspomnień z młodych lat uwiecz-
nionych na zdjęciach przez historyka p. Zbigniewa Przy-
bycienia.

Fotografie na wystawę udostępnił p. Mirosław Szeląg 
– właściciel Regionalnej Izby Pamięci przy ul. Opatow-

W piątek 9 maja w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej odbył się finał III edy-
cji Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności. W rywalizacji o tytuł najbar-
dziej innowacyjnych i kreatywnych uczestniczyli uczniowie z 15 gimnazjów, wyłonionych 
w trakcie eliminacji okręgowych, do których przystąpiło 51 gimnazjów z całego woje-
wództwa. Wśród nich znaleźli się także reprezentanci Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie w składzie: Alicja Cichoń, Konrad Przytuła i Sławomir Kaczmar-
czyk. Był to pierwszy raz, kiedy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „STIK-u” i od 
razu odnieśli ogromny sukces. Nasza drużyna zajęła wysokie II miejsce i otrzymała atrak-
cyjne nagrody w postaci tabletów, a dla szkoły biurowe urządzenie wielofunkcyjne oraz 
biologiczną pomoc dydaktyczną. Organizatorami Turnieju byli: Biuro Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Kielcach, ŚCDN oraz kieleckie Muzeum Zabawy i Zabawek. Na-
grody wręczali m.in. Jan Maćkowiak – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go, Grzegorz Bień – wicekurator oświaty oraz przedstawiciele organizatorów. Opiekunem 
drużyny była Danuta Król–Chuchnowska.

Na etapie finałowym zawodnicy zmierzyli się z zadaniem problemowym, programo-
wali roboty tak, aby w efekcie wykonały określone zadanie oraz odpowiadali na kilkana-
ście pytań z quizu wiedzy zawierającego nie tylko łamigłówki logiczne i matematyczne, 
ale także pytania dotyczące wynalazczości i innowacyjności. Klimontowski zespół świet-
nie poradził sobie z podanymi zadaniami, uzyskując bardzo dobre wyniki w każdej z kon-
kurencji.

Uczniom z klimontowskiego gimnazjum towarzyszyli kibice – zespół cheerleaderek ze 
szkoły, pomocnicy od oprawy technicznej oraz autorka tekstu prezentowanej przez gru-
pę piosenki. Drużyna cheerleaderek pod opieką Moniki Cichoń i Bożeny Chłodnickiej 
przedstawiła układ podlegający ocenie jury, za który otrzymała maksymalną liczbę punk-
tów, co  zostało wliczone w końcową punktację. Dodatkowo oceniana była również aktyw-
ność dopingujących.

Konkurs cieszy się wielką popularnością. Łącznie na trybunach zasiadło ponad 300 
osób. Atmosfera – mimo obecnego ducha rywalizacji – była bardzo ciepła i radosna. Wy-
stępami tanecznymi czy teatralnymi zachwycali kibice poszczególnych szkół. Po konkur-
sie odbył się pokaz lekkoatletycznej grupy „Magnificat”, którego członkowie zachwycili 
wszystkich swoją sprawnością i talentem.

Udział w STIK-u pozostanie dla nas niezwykle miłym wspomnieniem, ale też motywa-
cją do dalszego rozwoju.                             A.C.

WIELKI SUKCES UCZNIÓW 
KLIMONTOWSKIEGO 

GIMNAZJUM

skiej w Klimontowie. Na fotografiach zobaczyć można Ry-
nek, Dom Ludowy, Bank i ulice miasteczka z lat XX. Arty-
sta – fotograf Zygmunt Hamerski po zakończeniu działań 
wojennych mieszkał w Kielcach lecz wywodził się z inteli-
genckiej i patriotycznej rodziny w Klimontowie.

Uczniem Zygmunta Hamerskiego jest p. Władysław 
Mądry – wspaniały fotograf i oficer Armii Krajowej, o któ-
rym w swej powieści „Czeremcha” pisze płk Jerzy Włady-
sław Więckowski.

Obecnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimonto-
wie, można obejrzeć wystawę malarską, wybitnej artystki 
ludowej – Heleny Szpak, która zawsze cieszyła się wielka 
sympatią i uznaniem wśród widzów oraz dziennikarzy.

Obrazy pochodzą ze zbiorów rodzinnych, udostępnio-
nych na wystawę przez synów malarki  Józefa  i Ryszar-
da Szpak.

Komisarzem wystawy jest artysta – plastyk Tomasz 
Staszewski, absolwent ASP w Warszawie.

ROSAMOND
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„Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.”

św. Jan Paweł II

III PIELGRZYMKA BIEGOWA Z KLIMONTOWA DO SULISŁAWIC
Ze słowami najsłynniejszego pielgrzy-

ma wszech czasów Papieża Św. Jana Paw-
ła II wyruszyła w sobotę 1 maja III Piel-
grzymka Biegowa z Klimontowa do Suli-
sławic.

Około dwudziestu pielgrzymów miło-
śników sportu miało do pokonania odcinek 
12 km. Etapem końcowym biegowego i ro-
werowego pielgrzymowania miało być ofia-
rowanie własnych intencji przed obliczem 
Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach.

Pielgrzymka rozpoczęła się wspólną 
modlitwą na Placu Parafii p.w. Św. Józefa 
w Klimontowie. Ważnym elementem dla 
każdego pątnika było przygotowanie się do 
pielgrzymowania nie tylko pod względem 
duchowym ale i fizycznym. Tym ostatnim 
zajęła się Izabela Komar, prowadząc obo-
wiązkową przedbiegową rozgrzewkę. Tra-
sa pielgrzymki prowadziła przez miejsco-
wości: Klimontów, Szymanowice Górne, 
Zalew Szymanowice, Szymanowice Dolne, 
Nawodzice, Rybnica, Królewice, Bazów, 
Gieraszowice, Sulisławice. Trasa urzekła 
nas po drodze malowniczymi krajobraza-
mi, które przepięknie ubarwiła majowa sło-

neczna pogoda. Pielgrzymów–biegaczy ase-
kurowali na drodze pielgrzymi na rowerach 
m.in. kierownik pielgrzymki ks. kan. Hen-
ryk Hendzel, wikariusz ks. Robert Caba-
ła i prezes OSP Klimontów Mirosław Kwa-
piński. Pielgrzymka zakończyła się Mszą 
Św. w sulisławickim sanktuarium sprawo-
waną pod przewodnictwem ks. kanonika 
Henryka Hendzla – proboszcza z Klimon-
towa. Z specjalnym błogosławieństwem Bo-
żym pożegnał pielgrzymów proboszcz pa-
rafii w Sulisławicach ks. Kazimierz Sawo-
ścianik CR, wręczając pamiątkowe obraz-
ki przedstawiające Obraz Matki Bożej Bo-
lesnej Sulisławickiej. Pielgrzymi powrócili 
do Klimontowa busem, który cały czas to-
warzyszył im na wszystkich etapach piel-
grzymowania.

Organizatorami tego przedsięwzięcia 
były: Parafia Św. Józefa w Klimontowie, 
Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Po-
dominikańskiego w Klimontowie „Wspó-
le Dobro”, Urząd Gminy w Klimontowie, 
UKS Topór, OSP Klimontów i Siódemka 
sklep M. Bargiel z Klimontowa.

TEKST I ZDJĘCIE: BEATA ŁABISZ

W Konarach wojska rosyjskie i austro-
-węgierskie stoczyły 16-23 maja 1915 roku 
krwawą bitwę, zapamiętaną jako Bitwa pod 
Konarami. Bohaterów sprzed 99 lat wspo-
minaliśmy podczas uroczystości, które odby-
ły się w niedzielę 11 maja br. Rozpoczęły się 
one od koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu zespołu Wiarus i dziewcząt uczest-
niczących w zajęciach muzycznych w GOK. 
Mszę św. w intencji poległych i walczących 
o Naszą Wolność i Niepodległość odprawi-
li proboszczowie parafii Klimontów i Olbie-
rzowice: ks. kanonik Henryk Hendzel oraz 
ks. kanonik Zbigniew Kuras.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowe-
go głos zabrał Wójt Gminy Klimontów Ry-
szard Bień. Podkreślił, że „...Nasza prze-
szłość, naznaczona krwią i ofiarą życia na-
szych przodków zobowiązuje nas do dumy 
z polskiej kultury, tradycji i historii. Dziś 
zaangażowanie patriotyczne nie wymaga 

OBCHODY 99 ROCZNICY BITWY POD KONARAMI
od nas poświęcenia, ofiary krwi czy doko-
nywania dramatycznych wyborów pomiędzy 
życiem prywatnym a służbą Ojczyźnie. Nie 
znaczy to jednak, że patriotyzm przestał być 
potrzebny, że nie jest aktualny we współcze-
snym świecie. Jest bowiem dokładnie od-
wrotnie. W zjednoczonej Europie tyle bę-
dziemy znaczyć, na ile potrafimy być odręb-
ni, wnieść swój wkład w tworzenie wspólne-
go, europejskiego domu”. 

Okolicznościowy program przygotowa-
ły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kona-
rach. Po przemówieniach delegacje przy 
dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązan-
ki kwiatów przed pomnikiem legionistów, a 
salwę honorową oddała Chorągiew Rycer-
stwa Ziemi Staszowskiej.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani 
udali się pod remizę OSP w Konarach na 
Konarską Majówkę - zebranych poprowa-
dziła Kapela Klimontowska.
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„Godności książęce nasz Poseł piastował,
W Klimontowie piękny kościół ufundował.”
Barokowa Kolegiata św. Józefa w Klimontowie wzniesiona przez Wawrzyńca Senesa 

zachwyca turystów z całego świata.
Jerzy Ossoliński – kanclerz wielki koronny za Władysława IV Wazy – w 1633 roku po-

słował do Rzymu i zauroczony kościołami Wenecji i Wiecznego Miasta postanowił ufun-
dować kolegiatę w rodowym Klimontowie na wzór kościoła Santa Maria della Salute, ba-
zyliki św. Piotra i kościoła św. Anny w Rzymie. Trwała jeszcze budowa zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe, gdy Wawrzyniec Senes w 1643 roku podjął się realizacji swego dzieła. Nieste-
ty zdążył tylko wybudować korpus nawy głównej do okien i prezbiterium. Przedwczesna 
śmierć kanclerza Jerzego Ossolińskiego w Warszawie (1655) była powodem, że mistrz Se-
nes przerwał budowę i wyjechał do słonecznej Italii. W trakcie zimowo-wiosennej ofensy-
wy w roku 1656 wycofujący się z Sandomierza Szwedzi pociągnęli na Klimontów, gdzie 
spalili drewniany kościółek i podpalili niedokończoną budowlę kolegiaty. W 1729 roku 
ksiądz infułat Walenty Boxa (Oksza) Radoszewski wniósł skargę do Trybunału Koronnego 
w Lublinie przeciwko Helenie i Jakubowi Morsztynom o zaległe sumy na kościół od cza-
sów potopu szwedzkiego. Wygrał proces, a za odzyskane pieniądze kontynuował budowę 
kolegiaty. W tym czasie nowym właścicielem Klimontowa był książę Aleksander Sangusz-
ko herbu Pogoń Litewska, spokrewniony także z Ossolińskimi poprzez swoją żonę Kon-
stancję z domu Denhoff.

W 1732 roku została dokończona budowa kopuły z latarnią i wieży od strony północ-
nej, natomiast wzniesienie drugiej wieży od strony południowej nastąpiła w latach 1762-
-1772. W nawie głównej kościoła w prezbiterium znajduje się główny ołtarz w stylu roko-
kowym z ikonografią świętego Józefa z Dzieciątkiem. Ołtarz zwieńczony jest krzyżem ła-
cińskim z aniołami po bokach oraz rzeźbami świętych Antoniego i Jana Kantego. Nad stal-
lami (wielkimi ławkami) znajdują się obrazy Ewangelistów pędzla wybitnego malarza pol-
skiego – Macieja Topolskiego.

W 1806 roku hrabia Antoni Halka-Ledóchowski herbu Szaława udał się do Wiednia, 
gdzie zamówił cztery oryginalne konfesjonały i obrazy przedstawiające autorów Ewange-
lii. Kościół wzniesiony jest na rzucie elipsy wpisanej w kwadrat, według planów Wawrzyń-
ca Senesa prawdopodobnie miał posiadać cztery wieże w stylu włoskim, podobnie jak za-
mek Krzyżtopór w Ujeździe. Korpus nawy głównej kościoła wspiera się na ośmiu arkadach 
w których widnieją korynckie kolumny malowane w mozaikę i zakończone liśćmi akan-
tu. W jednej z arkad jest ołtarz z wizerunkiem Matki Bożej Brzemiennej i świętej Teresy 
z Awilla w Hiszpani. Naprzeciw tego ołtarza znajduje się rokokowa ambona, z której nie-
gdyś głoszone było Słowo Boże. Na ścianach kopuły widnieją freski przedstawiające sce-
ny Starego i Nowego Testamentu, namalowane w latach 1961-1963 przez profesora Jerze-
go Hoppena z Torunia, który też pomalowania całej świątyni dokonał. W nawie głównej 
kościoła znajdują się rokokowe organy z królem Dawidem grającym na harfie i trębaczami 
po bokach (król Dawid był największym muzykiem i poetą Starego Testamentu). W dolnej 
części instrumentu widnieje herb Oksza, rodowy znak księdza Radoszewskiego. W bocz-
nych nawach kościoła znajdują się niepowtarzalne konfesjonały i dwa ogromne obrazy na-
malowane w stylu włoskim, jeden przedstawia scenę ukrzyżowania Pana Jezusa, drugi 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Jan Chrzciciel Falcomii, nie mniej sławny artysta niż Wawrzyniec Senes, przyozdobił 
ściany prezbiterium gipsowymi stiukami w postaci roślin i miniatur z aniołkami, ponadto 
dokonał złocenia (sztukaterie) wszystkich ołtarzy w kościele. Właśnie ten wybitny artysta 
pracował też w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. W kościele znajdują się cztery porta-
le (drzwiowe) z czarnego dębnickiego marmuru, przez kamieniarzy zwanego „szwedem” 
– jeden z portali prowadzi do zakrystii, drugi do skarbczyka, a dwa znajdują się w nawach 
bocznych. Czarny marmur znajduje się w kościele w Łagowie, w gotyckiej katedrze świę-

KOLEGIATA ŚW. JÓZEFA

tego Szczepana w Wiedniu, ponadto czarny marmur zdobił otwory w manierystycznym 
Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Na chór kościelny i galerię prowadzą stare kamienne schody ukryte w wieży, w której 
znajduje się zabytkowy zegar ufundowany przez księdza Wojakowskiego. Turyści po wej-
ściu na galerię, niczym w bazylice św. Piotra w Rzymie cały kościół wokół obejść mogą, 
zachwycając się niepowtarzalnym pięknem klimontowskiej kolegiaty. Podczas transmisji 
Pasterki z bazyliki św. Piotra można zobaczyć postacie papieży, aniołów i greckich waz ka-
miennych umieszczonych w wyniosłych filarach świątyni, podobne postacie w stylu grec-
kim stoją w niszach świątyni św. Józefa w Klimontowie. Nad portalem wielkich drzwi pro-
wadzących do kościoła widnieje postać św. Józefa z Dzieciątkiem w asystencji Ewange-
listów, natomiast na Bazylice Piotrowej centralną postacią jest postać Pana Jezusa wśród 
dwunastu Apostołów.

Pod całym kościołem znajdują się ogromne podziemia, w których spoczywają Ossoliń-
scy, Ledóchowscy, ksiądz Walenty Oksza Radoszewski oraz wielu zasłużonych dla kościo-
ła. Kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński zmarł w 1655 roku w Warszawie, lecz został 
przywieziony do Klimontowa i pochowany w podziemiach swej kolegiaty. Podczas potopu 
szwedzkiego trumna z prochami fundatora została ukryta, najprawdopodobniej zamurowa-
na z obawy przed wojskami szwedzkimi, którzy jej szukali. Legenda głosiła, że kanclerz 
został pochowany w złotej trumnie, w czerwonym kontuszu przyozdobionym diamentami, 
szmaragdami i rubinami. Powodem takiej opinii był niewątpliwie słynny wjazd kanclerza 
do Rzymu (1633) za papieża Urbana VIII, podczas którego na drodze odpadły dwie złote 
podkowy białego rumaka, na którym Ossoliński wjechał do Wiecznego Miasta.
„Dwie złote podkowy na drodze odpadły,
Książęce tytuły na Jerzego spadły:
Princeps od papieża Urbana VIII
I od Ferdynanda – Cesarza Rzymskiego”

Przepiękną barokową architekturą naszego kościoła zachwycają się również Włosi, 
Francuzi i Węgrzy oraz polscy turyści, których pamiątkowe wpisy widnieją w dokumen-
tach lokalnego przewodnika Informacji Turystycznej w Klimontowie.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI 
PRZY WSPÓŁPRACY Z KAROLINĄ POLIT I AGNIESZKĄ SOJA 

Dzień Matki to chyba jedno z najpiękniejszych świąt 
w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi 
życzeniami. Święto to jest wyrazem wdzięczności, szacun-
ku i miłości. Obchodzimy je zawsze 26 maja. Dlaczego wła-
śnie w tym dniu? Może dlatego, by wszystkie najpiękniejsze 
kwiaty wiosny mogły być ofiarowane kochanym Mamom. 
Jedno słowo – mama – ileż kryje w sobie treści. Z nim zwią-
zane są zawsze najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa, 
pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas 
chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy 
skarb – życie. W tym dniu wszystkie mamy obdarzone są 
szczególnymi dowodami wdzięczności. Przedszkolak przy-
nosi swojej mamie laurkę, a uczeń własnoręcznie wykona-
ny upominek, dorośli żyjący z dala od matek ślą im najcie-
plejsze myśli i życzenia.

Uczniowie uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty 
i wyjątkowy. W przygotowaniach do obchodów święta na-
szych mam uczestniczyli uczniowie oddziału przedszkolne-
go i klasy 1-6 ze swoimi wychowawcami. Dzieci szybko na-
uczyły się swoich wierszyków oraz tekstów piosenek. Chęt-
nie uczestniczyły w próbach wykazując dużo zapału, zaan-
gażowania, wzajemnie siebie motywując do pracy. Dla mam, 
oprócz występu, dzieci przygotowały piękne laurki. Nie za-
brakło tradycyjnego „Sto lat”. Uroczystego powitania wszyst-

DZIEŃ MATKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W NAWODZICACH

kich mam dokonała o godzinie 1100 dyrektor szkoły Wiesła-
wa Latała. A potem rozpoczął się występ. Dzieci w pięknych 
strojach, w odświętnie udekorowanej sali zrobiły na mamach 
wielkie wrażenie. Wszystko udało się znakomicie!!! 

Występ małych artystów, zadeklamowane wierszyki 
i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam łzy auten-
tycznego wzruszenia. Zrobione z miłością i ujmującą pro-
stotą laurki z życzeniami, symboliczna kwiatek oraz szcze-
ry uścisk ukochanej mamy były wyrazem głębokiej miłości 
i podziękowania za to, że są, że kochają. Dla naszych dzie-
ci impreza ta była znakomitą okazją, aby zaprezentować się 
ze swej jak najlepszej strony oraz pochwalić się swym ta-
lentem plastycznym, muzycznym i recytatorskim. Dla nich 
było to przeżycie dzięki któremu poczuły się ważne, zdol-
ne i mogły być z siebie dumne. Te krótkie chwile spędzone 
w świetlicy szkolnej z pewnością na długo pozostaną w pa-
mięci – zarówno mam – szczęśliwych, promieniujących, 
odświętnych i dumnych ze swych pociech oraz tych naj-
młodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady ogrom-
nej miłości jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zo-
stały tak miło i szczerze przyjęte. Kochane Mamusie cze-
kała również miła niespodzianka w postaci słodkiego po-
częstunku.

OPR. ANNA SMOLARCZYK

fot. Marcin Jarosz
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Gminne uroczystości upamiętniające 223 rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się zbiórką pocztów sztandarowych oraz delega-
cji przy budynku GOK. Wszyscy zebrani przema-
szerowali pod kościół parafialny pw. św. Józefa, 
w którym odprawiono uroczystą Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny. Po mszy odbyła się manifestacja 
patriotyczna przy pomniku Powstańców Stycznio-
wych. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos 
zabrał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień. 
„– ...Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 
Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, zbudowanej wokół praw i swobód obywa-
telskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. 
Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji 
w Europie stały się fundamentem rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech 
będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do 
naśladowania... Czy wykazujemy determinację 
w tym, aby przekazać młodemu pokoleniu nale-
żytą wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie? O do-
konaniach wszystkich ludzi bez względu na przy-
należność polityczną, którym zależało na Polsce, 
naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o jej nie-
podległość na przestrzeni dziejów od zarania po-
wstania Polski. Czy każdy z nas korzystał w miło-
ści do ojczyzny ze wskazań wielkiego Polaka Ojca 
Św. Jana Pawła II, dzisiaj będącego już w gronie 
świętych, że wolności nie można tylko posiadać, 
nie można jej zużywać. „Trzeba ją stale zdobywać 
i tworzyć...” – powiedział Wójt Gminy. Następnie 
młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Klimontowie przestawiła program słowno-mu-
zyczny. Po programie delegacje złożyły wieńce 
i wiązanki kwiatów pod pomnikami: Powstańców 
Styczniowych, ppłk Antoniego Wiktorowskiego 
oraz Walczących o Wolność w latach 1939-1945. 
Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali uli-
cami Klimontowa na stadion LKS Klimontowian-
ka, gdzie od godziny 1800 trwała Klimontowska 
Majówka, w trakcie której wystąpił zespół Fair-
Play z GOK we Włostowie oraz zespoły tanecz-
ne Gest i Gminne Studio Piosenki i Muzyki działa-
jące przy GOK w Klimontowie. Nie zabrakło gier 
i konkursów z nagrodami dla najmłodszych. Zaba-
wa taneczna trwała do późnych godzin nocnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie wystawiony został 27 kwietnia br. 
o godz. 1800 spektakl pt. „Droga do świętości. Spotkanie kawiarniane” – przygotowa-
ny z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II.

W przygotowanie tego przedsięwzięcia zaangażowali się nauczyciele oraz młodzież 
z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, wychowawcy wraz z dzieć-
mi, uczęszczającymi do Przedszkola Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie i pracowni-
cy GOK-u.

Inscenizacja ukazywała historię Karola Wojtyły, jego działalność oraz drogę do świę-
tości. Przedstawienie zawierało wiele ciekawych anegdot z życia Papieża. Podczas tego 
widowiska zostały zaprezentowane zdjęcia oraz filmy z jego życia. Ojciec Święty Jan 
Paweł II został ukazany jako osoba pełna dobroci, patriotyzmu, miłości wobec bliźnie-
go i Boga, miłosierna, cierpliwa, nieugięta, ale przede wszystkim jako wspaniały czło-
wiek i autorytet.

Inscenizacja ta była bardzo ciekawa i nietuzinkowa. Przedszkolaki wraz z młodzie-
żą gimnazjalną i opiekunami  włożyli wiele pracy i zaangażowania oraz serca w przy-
gotowanie tego przedsięwzięcia. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w odgrywane 
przez siebie postaci. Przypomnieli w bardzo interesujący i przejmujący sposób postać 
Jana Pawła II. Publiczność, która przybyła bardzo licznie, była zachwycona i gromki-
mi brawami nagrodziła młodych artystów. Bogata scenografia przykuwała uwagę wi-
dzów i tworzyła wyjątkowy klimat. Nastrój panujący podczas przedstawienia był uro-
czysty, podniosły, niezapomniany i wzruszający. W trakcie inscenizacji została zastoso-
wana retrospekcja, która pozwoliła odbiorcom na zapoznanie się z życiem oraz samą po-
stacią Ojca Świętego. Uroku przedstawieniu dodała znakomita oprawa artystyczna. Mu-
zyka tworzyła atmosferę oraz oddawała wiele emocji, a choreografia najmłodszych akto-
rów i ich umiejętności taneczne wprawiły widzów w zachwyt. Inscenizacja ta posiada-
ła wiele wartości, ukazała co tak naprawdę jest najważniejsze i czym należy się w życiu 
kierować. Pozwoliła również na wspólne przeżywanie i uczestnictwo w tak ważnym wy-
darzeniu, jakim jest ogłoszenie świętym naszego ukochanego rodaka.

ANNA KILARSKA, KL. IIIA GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

OBCHODY 223 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI

„DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
- SPOTKANIA KAWIARNIANE”

„Każdy taniec jest dobry na wszystko” – pod takim hasłem 13 czerwca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie odbył się II Przegląd Zespołów Tanecznych, którego or-
ganizatorem po raz kolejny była Szkoła Podstawowa w Nawodzicach. Impreza ta skierowa-
na była do wszystkich dzieci szkół podstawowych gminy Klimontów. Podstawowym celem 
przeglądu była popularyzacja zespołowych form tanecznych oraz wymiana pomysłów i do-
świadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi. Impreza 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, do konkursu zgłosi-
ło się 49 tancerzy z naszej gminy.

Jury w składzie: przewodniczący – Rafał Ciach, członkowie – Dominika Chmielew-
ska, Ewa Kaczeniak oraz Miłosz Bara oceniało 8 układów tanecznych zaprezentowanych 
przez 5 szkół z terenu gminy Klimontów. Licznie zgromadzona publiczności mogła oglądać 
różnorodne układy taneczne z zakresu tańca nowoczesnego, min.: disco (SP Konary i SP 
Ossolin), hip–hop (SP Nawodzice), disco-dance (SP Klimontów) oraz nowatorskich form 
tanecznych – breakdance (SP Nawodzice) czy elektro poping i dubstep (SP Nawodzice).

Opiekunami i zarazem choreografami poszczególnych zespołów byli: PSP Klimontów 
– Alicja Szemraj, SP Konary – Krzysztof Gierada, SP Ossolin – Dominika Chuchnow-
ska i Anna Polit, SP Goźlice – Krzysztof Dywan oraz SP Nawodzice – Szczepan Ewiak.

Dzieci za swe występy zostały nagrodzone pucharami, dyplomami oraz drobnymi upo-
minkami, przyznano również 3 nagrody specjalne tj. najlepszego tancerza dla Michała Ma-
zura (SP w Ossolinie), dla najlepszej tancerki – Agaty Sajdy (SP w Nawodzicach) oraz za 
najlepszy trik taneczny również dla Agaty Sajdy (SP w Nawodzicach). 

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła SP Ossolin, drugie – PSP Klimontów, 
trzecie – SP Nawodzice, a czwrate – SP Konary oraz SP Goźlice. Najlepszym tancerzem 
został Michał Mazur (SP Ossolin), najlepszą tancerką Agata Sajda (SP Nawodzice), która 
nagrodzona została także za najlepszy trik taneczny.

Organizatorzy konkursu tanecznego – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawodzicach 
Wiesława Latała oraz choreograf Szczepan Ewiak – składają szczególne podziękowania 
dyrekcji GOK w Klimontowie za udostępnienie sceny i nagłośnienia i już zapraszają na ko-
lejny turniej taneczny.                      MGR SZCZEPAN EWIAK

TURNIEJ TAŃCA 
NOWOCZESNEGO
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
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

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
ul. Sandomierska 15 866-10-99

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. 601-760-862.

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: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 851-31-00,  fax: 15 851-31-10.

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
601-760-862

Od nowego roku szkolnego, tj. 1 września 2014 r., Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych ma do zaoferowania na-
ukę w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcącym o profilu:
• humanistyczno–medialnym,
• promedycznym, 
• politechnicznym, 
• i na nowo utworzonym kierunku - ratownictwo medyczne.

Technikum:
• technikum obsługi turystycznej 
• technikum ekonomiczne
• technikum handlowe
• technikum mechaniczne .

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• ślusarz z certyfikatem spawacza,
• sprzedawca, 
• piekarz, 
• cukiernik, 
• kucharz,  
• fryzjer.  
Powyższe kierunki znajdują się w klasie wielozawodowej.
Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szko-

ła ma bogatą ofertę kółek zainteresowań. W ramach dzia-
łalności tych kółek uczniowie mogą rozwijać swoje za-
interesowania, pogłębiać wiadomości. Koło turystyczne 
,,Piechur”, cieszące się dużą popularnością wśród mło-
dzieży, ściśle współpracuje z sandomierskim oddziałem 
PTTK, organizuje corocznie rajdy po ziemi klimontow-
skiej, Bieszczadach, Roztoczu, zimowy obóz narciarski.

Różne i liczne projekty, w których szkoła bierze udział, 
pozwalają młodzieży na rozwijanie zainteresowań, kre-
atywności, samodzielności, pracę w zespole, poznawanie 
świata, inwestowanie w swoją przyszłość. Dużą popular-
nością cieszy się projekt przeznaczony dla uczniów klas 
technikalnych i zawodowych: ,,Twoja szkoła – Twój suk-
ces”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w kur-
sach: spawania, operatora wózka widłowego i oraz pro-
jektowania i aranżacji wnętrz. Również dla klas techni-
kalnych przeznaczony jest projekt o nazwie Edukacja Za-
wodowa w Praktyce. Uczniowie, w ramach tego projektu, 
uczestniczą w warsztatach podnoszących kwalifikacje za-
wodowe (tegoroczne odbyły się w Wólce Milanowskiej).  
Odbywają praktyki oraz staże w liczących się na rynku fir-
mach handlowych i zakładach mechanicznych.

W szkole bardzo prężnie działa koło krwiodawców, 
którzy regularnie oddają krew ratując innym życie. Wśród 
uczniów mamy również dawców szpiku kostnego. Grono 
krwiodawców z każdym wyjazdem się powiększa i mamy 
nadzieję, że zapał młodzieży nie minie.

ZSP w Klimontowie kontynuuje współpracę z Poli-
techniką Świętokrzyską, której celem jest ułatwienie ab-
solwentom szkoły podjęcie studiów na tej uczelni. W ra-

mach  współpracy prowadzony jest projekt „Zagwaran-
towany sukces z Politechniką Świętokrzyską” skierowany 
do uczniów szkoły z dodatkowymi zajęciami z matematy-
ki i fizyki, zajęcia doskonalące dla uzdolnionych uczniów
prowadzone przez wykładowców z Politechniki. Pięcioro 
uczniów Technikum  Mechanicznego, Handlowego i Ob-
sługi Turystycznej weźmie na przełomie czerwca i lipca 
udział w warsztatach z matematyki, które odbędą się na 
wybranych uczelniach w Ostrawie w Czechach, Żylinie na 
terenie Słowacji lub Deggendorfie w Niemczech.

Młodzież klas technikalnych jeździ systematycznie na 
targi branżowe. Technikum Obsługi Turystycznej uczest-
niczy w Międzynarodowych Targach Agroturystycznych 
i Turystycznych w Kielcach, Łodzi i Poznaniu. Uczniowie 
Technikum Mechanicznego uczestniczą w Międzynaro-
dowych Targach Technologii i Urządzeń dla Spawalnic-
twa, Targach Laserów i Technologii Laserowych, Targach 
Obróbki Blach, Metali Obrabiarek i Narzędzi w Kielcach 
i Krakowie.

Młodzież bardzo chętnie bierze też udział w kolej-
nym projekcie współfinansowanym przez Unię Europej-
ską: „Młodzi przedsiębiorcy na start”. Są to certyfikowane
kursy językowe Business English zakończone egzaminem 
międzynarodowym.

Młodzież ZSP bardzo chętnie bierze też udział w olim-
piadach przedmiotowych. W bieżącym roku szkolnym 
trzy uczennice wzięły udział w wojewódzkiej olimpiadzie 
II stopnia Wiedzy Ekologicznej. Uczeń klasy pierwszej 
LO zakwalifikował się do etapu centralnego historycznej
olimpiady Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, w której 
zajął 14 miejsce.

Co roku 2 lub 3 uczniów (po jednym z każdego typu 
szkoły) za wyniki w nauce zostaje nagrodzonych stypen-
dium ministerialnym.

To wszystko jest możliwe, ponieważ szkoła dysponuje 
nowoczesną bazą dydaktyczną: dwiema nowoczesnymi 
pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną bi-
blioteką, mobilnymi pracowniami językowymi, nowo od-
danym budynkiem z salą gimnastyczną, bogatym zaple-
czem dydaktycznym i salami fitness. Szkoła wyposażona
jest w monitoring, który sprawia, że uczeń czuje się i jest 
bezpieczny.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie jest 
na pewno szkołą z przyszłością. Więcej szczegółów na te-
mat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: 
www.zspklimontow.pl.

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Klimontowie zapra-
szają wszystkich zainteresowanych uczniów i rodzi-
ców do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach 
od 800 do 1500 w celu uzyskania szczegółowych infor-
macji o szkole.

GIMNAZJALISTO! ZAPEWNIJ SOBIE PRZYSZŁOŚĆ!!!
SKORZYSTAJ Z OFERTY EDUKACYJNEJ ZSP W KLIMONTOWIE
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godz. 12:00  
 

M
sza św. Dożynkow

a w
 kościele parafialnym

p.w.św.Józefa

godz. 13:15  
 

Przem
arsz korowodu dożynkowego na stadion LKS „Klim

ontow
ianka” 

w
 Klim

ontow
ie

godz. 13:30  
 

Część obrzędow
a Dożynek:

• odegranie Hym
nu Państwowego

• pow
itanie uczestników

 Dożynek przez W
ójta Gm

iny Klim
ontów

• przedstaw
ienie Starostów

 Dożynek

• Oracja Chleba

• prezentacja i konkurs w
ieńców

 dożynkow
ych

• ogłoszenie w
yników

 konkursu na Sołtysa Roku

• w
ystąpienie zaproszonych gości

• prezentacja firm
zbranżyrolniczej

• degustacja w
ypieków

 i potraw
 regionalnych przygotow

anych przez 
Koła Gospodyń W

iejskich

• kierm
asz sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego

godz. 16:00  
 

Biesiada Klim
ontow

ska z udziałem
 Kapel i Śpiew

aków
 Ludow

ych

godz. 19:30  
 

koncert zespołów
 z M

iejskiego Centrum
 Kultury w

 Leżajsku 
– na ludowo i folkowo: Zespół Pieśni i Tańca „LELIW

A” oraz grupa 
wokalna „M

ERITUM
”

godz. 20:30  
 

Koncert gw
iazdy w

ieczoru – zespół „ZBÓJE”

godz. 22:00  
 

zabaw
a z zespołem

  „VABANK DANCE”  i  DJ
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godz. 12:00  
 

 M
sza św. Odpustow

a w
 kościele p.w. św. Jacka

W
ręczenie nagród w

 konkursie na najładniejszy W
ieniec Dożynkow

y

godz. 16:00  
 

 Kościół parafialnypw.św.Józefa– Koncert M
uzyki Klasycznej pn. „410 

rocznica Praw
 M

iejskich z M
uzyką przez W

ieki”  w
 w

ykonaniu m
uzyków

 
Filharm

onii Św
iętokrzyskiej

Stadion LKS „Klim
ontow

ianka” w
 Klim

ontow
ie

godz. 14:00  
 

 M
ecz pom

iędzy reprezentacjam
i kobiet województw

a m
ałopolskiego 

i św
iętokrzyskiego o Puchar W

ójta Gm
iny Klim

ontów

godz. 15:10  
 

 „Strażacy dzieciom
”

godz. 15:30  
 

 Policja – „Na nich zaw
sze m

ożna polegać”

godz. 16:00  
 

 Bractw
o Rycerstw

a Zam
ku Szydłów

 w
 dwóch aktach

• akt pierw
szy:  „Ogniem

 i M
ieczem

” – fakty i m
ity

• akt drugi: W
 hołdzie grunw

aldzkiej w
iktorii

godz. 18:00  
 

 Szantow
y program

 dla dzieci w
 w

ykonaniu M
irosław

a „Kovala” 
Kow

alew
skiego i Przyjaciół pt. „Rodzinny Rejs na Oceany M

arzeń”

godz. 19:15  
 

 Prezentacje artystyczne Gm
innego Ośrodka Kultury w

 Klim
ontow

ie

godz. 20:30  
 

 Koncert zespołu „TABU”

godz. 22:00  
 

 Pokaz sztucznych ogni

godz. 22:20  
 

 Koncert Gw
iazdy W

ieczoru  – „GOLDEN LIFE”

godz. 23:30  
 

 Zabaw
a taneczna z  DJ

godz. 11:00–16:00  
„Podaruj Krew

 – Ratuj  Życie!” – Am
bulans do pobierania Krw

i

• Nocne zaw
ody w

ędkarskie za zalew
ie w

 Szym
anow

icach o Puchar W
ójta Gm

iny 
Klim

ontów, organizow
ane przez PZW

 Koło nr 27 w
 Klim

ontow
ie
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Stadion LKS „Klim
ontow

ianka” w
 Klim

ontow
ie

godz. 16:00  
 

 M
ecz piłki nożnej „Oldboys Klim

ontow
ianka” – AKS Busko Zdrój

godz. 18:00  
 

 W
ybory M

iss Lata 2014 z „Echem
 Dnia”

• w
ybieram

y: M
iss Lata Klim

ontów
 2014, I Vice M

iss Lata Klim
ontów

 
2014, II Vice M

iss Lata Klim
ontów

 2014, M
iss Foto, M

iss Publiczności

godz. 20:00  
 

 Boisko Orlik  –  m
ecz piłki nożnej M

łodziczek: 
Czarodziejki Klim

ontów
 – Prądniczanka Kraków

godz. 20:15  
 

 Koncert zespołu  „The Beatlm
en”

godz. 21:00  
 

 Boisko Orlik  –  m
ecz piłki nożnej Seniorek:

Klim
ontow

ianka Klim
ontów

 – Prądniczanka Kraków

godz. 22:00  
 

 Koncert Gw
iazdy Jarm

arku – zespół  „LOM
BARD”

godz. 23:30  
 

 Dyskoteka z DJ 
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 Jarubas
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