
Choć do wyborów samorządowych pozostało jeszcze trochę czasu, to ich termin ozna-
cza koniec kadencji obecnych władz, a to z kolei dobry czas na różnego rodzaju podsumo-
wania. Jednym z takich mierników aktywności władz samorządowych jest realizacja inwe-
stycji. W jakim zakresie udało się zrealizować zamierzenia inwestycyjne w trakcie tej ka-
dencji pytamy Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia.
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Od siedemnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na 
św. Jacka. Impreza z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, a każ-
dy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Jarmarku objęli Wojewoda Świętokrzyski – 
Bożentyna Pałka-Koruba i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

JARMARK 
NA św. Jacka

Jak co roku Jarmark rozpoczął się od uroczystej Mszy św. Dożynkowej w kościele 
parafialnym pw. św. Józefa. W tym roku Starostami Dożynek zostali Justyna Orłowska 
z Nawodzic oraz Zbigniew Kusal z Dziewkowa. W konkursie na Sołtysa Roku zwycię-
żyła pani Magdalena Zielińska-Figacz – sołtys wsi Grabina. Członkowie Stowarzysze-
nia przygotowali loterię fantową, z której całkowity dochód został przeznaczony na rzecz 
klasztoru podominikańskiego.           RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA JARMARKU NA STR. 8-9

Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka to przede wszystkim konkurs Miss Lata Kli-
montów 2014 z Echem Dnia. Największe wrażenie na jury oraz na publiczności zrobiła 
Judyta Woźniak, która została tegoroczną Miss Lata Klimontów 2014. Judyta została 
również Miss Publiczności, Miss Autoskar oraz Miss Salonu Exclusive. 

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA JARMARKU NA STR. 10-11

Trzeci dzień Jarmarku to odpust na św. Jacka. Po mszy św. przed kościołem p.w. Naj-
świętszej Marii Panny i św. Jacka ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. O godz. 14 na płycie boiska sportowego w Klimontowie rozegrany został mecz 
o Puchar Wójta pomiędzy reprezentacjami kobiet województwa małopolskiego i święto-
krzyskiego.                   RELACJA Z TRZECIEGO DNIA JARMARKU NA STR. 10-11

KADENCJA INWESTYCJI
Z UNIJNYM WSPARCIEM

WÓJT GMINY KLIMONTÓW 
oraz 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLIMONTOWIE

Serdecznie zapraszają na 
Spotkanie Integracyjne „41 plus” 

z okazji Jubileuszu
410 Rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Klimontowa

Impreza odbędzie się dnia 5 października 2014 roku 
na Stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie o godz. 15.00

W programie:
• zabawa taneczna z zespołem „VARIAX” i „Klimontowską Kapelą”
• konkursy i zabawy
• degustacja potraw przygotowanych przez Panie z KGW Nawodzice

Wstęp wolny!!!

UWAGA!!! Dozwolone od lat 41 :)

Spotkanie Integracyjne „41 plus” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

– działanie „Małe Projekty”  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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– Choć do wyborów samorządowych pozostało jeszcze trochę czasu, to ich termin 
oznacza koniec kadencji obecnych władz, a to z kolei dobry czas na różnego rodzaju 
podsumowania. Jednym z takich mierników aktywności władz samorządowych jest re-
alizacja inwestycji. W jakim zakresie udało się zrealizować zamierzenia inwestycyjne 
w trakcie tej kadencji pytamy Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia.

– Tegoroczne inwestycje rozpoczęliśmy. podpisaniem 27 lutego umowy w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 
2007–2013 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice”. Kwota cał-
kowita inwestycji to 644 129,43 zł, przy dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowanych 
nasz wkład to 265 511,43 zł. Kolejna inwestycja zostanie zrealizowana w ramach podpisa-
nej 15 kwietnia umowy w ramach Małych Projektów pt. „Budowa małej infrastruktury (si-
łownie zewnętrzne) – służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Kli-
montów”. Kwota całkowita tej inwestycji to 83 795,77 zł, przy dofinansowaniu 25 000,00 
zł  a nasz wkład to 58 795,77 zł.

W maju złożyliśmy do LGD wniosek w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Odnowa 
i Rozwój Wsi” pt. „Budowa małej infrastruktury (skatepark) – służącej rozwojowi aktyw-
nych form wypoczynku w miejscowości Klimontów”. Kwota całkowita – 99 990,54 zł, przy 
dofinansowaniu 65 000,00 zł nasz wkład wyniesie 34 990,54 zł.

Do końca listopada 2013 r. Gmina realizowała inwestycję pn: „Budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Pokrzywianka”, w ramach działania Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej. Kwota całkowita tej operacji to 637 794,27 zł, dofinanso-
wanie w wielkości 75% kosztów kwalifikowanych netto to 368 718,00 zł, a nasz wkład to 
269 076,27 zł.

W październiku 2013 r. została zakończona inwestycja pn.: „Kompleksowa rewitali-
zacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie dłu-
gookresowej”. Całkowity koszt tej inwestycji to 3 347 130,36 zł, dofinansowanie wynio-

sło 1 538 004,78 zł, a zatem wkład własny gminy wyniósł 1 809 125,58 zł. Realizowana 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013 inwestycja przebiegała w trzech etapach: przebudowy ulicy Gęsiej, Jasieńskie-
go, Żeromskiego i Sandomierskiej, remontu-przebudowy Rynku (ulic i chodników), pla-
cu Mickiewicza z ul. Szkolną oraz wykonania elewacji Szkoły Podstawowej i Gminnego 
Ośrodka Kultury (monitoring, promocja).

18 października Gmina Klimontów podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”, w ramach działania 8.3 „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 837 755,00 zł. 
Budżet środków europejskich to kwota 1 562 091,75 zł (75%), publiczne środki krajowe to 
275 663,25 zł (25%). W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, przepro-
wadzone szkolenia i zapewniony dostęp do Internetu dla 120 osób, 3 jednostek podległych 
– Gimnazjum (31 szt.), Szkoły Podstawowej (31 szt.) i GOK-u (11 szt.).

26 lipca 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie Gminy Klimontów 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 
„Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kli-
montów”. Koszt całkowity to 11 808,98 zł, dotacja wyniesie 10 037,63 zł, a nasz wkład 
1 771,35 zł. Zgłosiło się 12 osób chętnych do zmiany, zdjęcia, wywozu i utylizacji azbe-
stu. 25 czerwca  2014 r. została podpisana kolejna umowa na dofinansowanie Gminy Kli-
montów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach na „Realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny Klimontów”. Koszt całkowity tej inwestycji to 34 141,34 zł, przy dotacji 29 020,14 zł 
i naszym wkładzie 5 121,20 zł. Zgłosiło się 48 osób chętnych do zmiany, zdjęcia, wywo-
zu i utylizacji azbestu.

Do końca lipca 2013 r. została wykonana operacja pn: „Budowa obiektów małej ar-
chitektury – plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczy-
niającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”. W za-
kresie rzeczowym znalazły się: plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, dwa słu-
py oświetleniowe oraz 6 opraw oświetlenia zewnętrznego, 240 szt. siedzisk kubełko-
wych, kamera szybkoobrotowa, 3 komplety bramek aluminiowych. Inwestycja zosta-
ła szrealizowana na kwotę 96 987,49 zł brutto, z dofinansowaniem 25 000,00 zł i na-
szym wkładem w wysokości 71 987,49 zł. Projekt realizowany był w ramach działa-
nia Małe Projekty.

Do końca czerwca 2013 r. Gmina Klimontów jako inwestor pomocniczy wraz z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Klimontowie rozliczyła inwestycję pn: „Budowa Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Klimontowie”, realizowaną w ramach programu wieloletniego Kul-
tura+, całkowita kwota wydatków wyniosła 451 114,99 zł, przy dofinansowaniu 208 
078,55 zł i naszym wkładzie 243 036,44 zł.

W czerwcu zaktualizowaliśmy wniosek złożony w 2008 r. pn: „Przebudowa drogi 
gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego (ul. Zy-
smana)”. Projekt był złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013. W skład zakresu rzeczowego wchodzi przebudo-
wa: dróg o długości 0,83 km, chodników o długości 1,15 km, wykonania oświetlenia, od-
wodnienia, oznakowania pionowego i poziomego oraz progów zwalniających. Umowa zo-
stała podpisana 28 marca 2014 r. Koszt inwestycji: 1 197 380,00 zł brutto, dofinansowanie: 
718 428,00 zł, nasz wkład: 478 952,00 zł.

– Jakie jeszcze inwestycje udało się zrealizować z pomocą środków unijnych?
– To przede wszystkim inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. W ramach programów 

ZPORR były to budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Gór-
ki Klimontowskie, Goźlice i Zakrzów (realizowane w latach 2006-2007), w ramach pro-
gramu PROW budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Byszów Rogacz 
(lata 2010-2011), w ramach programu RPOWŚ na lata 2007-2013 budowa sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów (zrealizowana w latach 2009-2010).

– Unijne programy pomocowe to jednak nie jest jedyne źródło wsparcia dla gmin-
nych inwestycji…

– Zrealizowana w roku 2009 budowa kompleksu sportowego boisk sportowych i urządzeń 
sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza z infrastrukturą towarzyszącą 
w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” o wartości 1 037 000 zł została dofinan-
sowana w kwocie 333 000 zł ze środków budżetu państwa i w tej samej wielkości ze środków 
województwa świętokrzyskiego, przy udziale środków gminy w wysokości 371 000 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 „Odnowa i roz-
wój wsi” zrealizowane zostały (zakończone w 2012 r.) zadania: „Wzbogacenie atrakcyjno-
ści wsi Nawodzice poprzez remont budynku domu wiejskiego oraz zagospodarowanie tere-
nu na infrastrukturę rekreacyjną” (o wartości 512 605,79 zł, dofinansowane z PROW w wys. 
292 217,31 zł przy udziale własnym w wys. 220 388,48 zł), „Wzbogacenie atrakcyjności wsi 
Adamczowice, Nowa Wieś, Pokrzywianka, Węgrce Szlacheckie poprzez remont, wyposa-
żenie oraz zagospodarowanie terenu na infrastrukturę rekreacyjno-sportową” (o wartości 
654 103,00 zł, dofinansowane z PROW w wys. 397 253,35 zł przy udziale własnym w wys. 
256 849,65 zł), „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez przebudowę 
i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury” (o wartości 949 535,75 zł, dofinansowane 
z PROW w wys. 448 298,31 zł przy udziale własnym w wys. 501 237,44 zł) oraz „Wzbogace-
nie atrakcyjności miejscowości Olbierzowice poprzez przebudowę i remont pomieszczeń ist-
niejącego budynku starej szkoły na świetlicę wiejską” (o wartości 278 225,28 zł, dofinanso-
wane z PROW w wys. 164 529,54 zł przy udziale własnym w wys. 113 695,74 zł).

Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objęte-
go PROW 2007-2013 to zadania zrealizowane w latach 2012–2013: „Zagospodarowanie 
terenu, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej – szansą na rozwój społeczno-kulturowy 
mieszkańców wsi Grabina” (wartość: 70 460,13 zł, dofinansowane z PROWŚ: 25 000,00 
zł, udział własny: 45 460,13 zł), „Remont świetlicy wiejskiej – szansą na rozwój społecz-
no – kulturowy mieszkańców wsi Górki” (wartość: 59 527,47 zł, dofinansowane z PROWŚ: 
17 552,29 zł, udział własny: 41 975,18 zł), „Budowa obiektów małej architektury – plac 
zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju 
sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” (wartość: 96 987,49 zł, dofinansowa-
ne z PROWŚ: 25 000,00 zł, udział własny: 71 987,49 zł).

– Jakie inwestycje kończą tą kadencję?
W dniu 23 czerwca br. Gmina Klimontów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 

pn.  „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej” na kwotę brutto 704 492,28 zł. W dniu 17 września br. Gmina Klimon-
tów podpisała umowę z Wykonawcą na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ko-
nary i Kolonia Konary” na kwotę brutto 1 719 657,97 zł – na niniejszy projekt został zło-
żony wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Wniosek obecnie znajduje się na 
1 miejscu listy rezerwowej. W dniu 26  września br. podpisałem dwie umowy: na  „Bu-
dowę małej infrastruktury (skatepark) – służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku 
w miejscowości Klimontów” oraz na „Zorganizowanie miejsca spotkań w postaci ogrodu 
biologicznego - przykładem działania przyczyniającego się do rozwoju integracji społecz-
nej w Gminie Klimontów”. Do końca października br. zrealizujemy projekt pn. „Moderni-
zacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Klimontowie wraz z wykonaniem usług inwesty-
cyjnych  polegających na doposażeniu świetlicy”  na kwotę 62 000,00 zł w ramach Odno-
wy Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r. Z Małych Projektów zrealizowany została jeszcze ope-
racja pt. „Bieżnia lekkoatletyczna przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju 
sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów” na kwotę 88 456,68 zł, z dofinanso-
waniem 24 990,00 zł.

– Dziękujemy za rozmowę.

KADENCJA INWESTYCJI Z UNIJNYM WSPARCIEM
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Na boisku sportowym w sołectwie Śnie-
kozy odbyło się 20 lipca br. spotkanie zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie „Cztery 
Źródła”. Zaczęło się tradycyjnie od powi-
tania wszystkich przybyłych przez radnego 
Gminy Klimontów Henryka Kozioła, któ-
ry poruszył w kilku zdaniach temat walki 
z uzależnieniami, a następnie głos zabra-
li: radny Sejmiku Świętokrzyskiego Kazi-
mierz Kotowski, Wójt Gminy Klimontów  
Ryszard Bień, Przewodniczący Gminy 
Klimontów Jan Rębacz oraz radny powia-
towy Leszek Galata. Część oficjalna tro-
chę potrwała, gdyż panowie poruszyli wiele 
ciekawych wątków, a poza tym, co było sły-
chać, lubią mówić. Po części oficjalnej na-
stąpił najciekawszy punkt programu, czyli 
część artystyczna, a mianowicie konkursy – 
te przygotowane i te spontaniczne.

Pierwszym konkursem był tzw. Głuchy 
telefon. Zasady były proste: hasło musiało 
dotrzeć do ostatniej osoby w niezmienionej 
formie. Uczestnicy byli trochę młodsi niż 
oczekiwaliśmy, co sprawiło, iż był on bar-
dziej ciekawy. Hasła, które sobie przekazy-
wali dotyczyły uzależnień i mimo młodego 
wieku uczestników żadne z nich nie zosta-
ło zmienione. 

Workiem do mety – konkurs okazał się 
bardzo ciekawym sposobem przemieszcza-
nia się. Dzieci podzielone na dwie rywali-
zujące ze sobą drużyny musiały pokonać 
wyznaczoną trasę skacząc w worku. Wy-
grała ta drużyna, która zrobiła to najszyb-
ciej. Utrudnieniem oprócz samego worka 
było to, iż musieli wracając okrążyć hula-
-hop, co nie było wcale takie proste zwłasz-
cza dla mniejszych dzieci. Pomocni w tym 
przypadku byli rodzice czy starsi koledzy, 
którzy bez namysłu ruszyli z pomocą. Jeden 
z uczestników wykazał się dobrą równowa-
gą, skocznością i wytrwałością, gdyż wy-
dłużył sobie trasę do przebycia, ale dał radę 
i zrobił to bardzo szybko. 

Kolejnym wyzwaniem było przeniesie-
nie piłeczki, która znajdowała się na rakiet-
ce, w taki sposób żeby nie spadła. Nie było 
to takie łatwe, ponieważ piłeczka łatwo spa-
dała z rakietki, a dodatkową trudnością było 
to, iż trzeba było to zrobić dosyć szybko, tak, 
aby pokonać przeciwną drużynę. Było coś 
jeszcze, co jednej z drużyn nie ułatwiło za-
dania – jedna z piłeczek zaginęła i zastąpio-
no ją kłębkiem wstążki. Jednak zawodnicy 
wykazując się kreatywnością i szybkością 
poradzili sobie świetnie z Rakietką do celu. 

Sprawność jest ważna, w końcu – ruch 
to zdrowie, – dlatego kolejną dyscypliną, 
z jaką zmierzyli się uczestnicy był konkurs 
Skakanki w ruch. Z pozoru bardzo proste 
ćwiczenie, dwie drużyny ścigały się, która 
z nich najszybciej przebędzie wyznaczoną 
trasę skacząc na skakance. Jednak pozory 
mylą, a skakanki okazały się dobrymi prze-
ciwnikami, plątały się pod nogami, szybie 
tempo też nie ułatwiało zadania. Naszych 
młodych sportowców nic nie dało rady znie-
chęcić. Okazali się bardzo wytrwali i dali 
z siebie wszystko, a do mety dotarli wszy-
scy i to z dobrymi wynikami.

W kolejnej konkurencji przydatni okaza-
li się strażacy, ale spokojnie - nic się nie pali-
ło. Dzielni i odważni, pokazali swoje umie-
jętności będąc kapitanami drużyn w kon-
kursie Równowaga z woreczkiem. Prezes 
OSP Zakrzów Feliks Szafirowski oraz soł-
tys sołectwa Zakrzów Grzegorz Mucha za-
prezentowali, jak utrzymać równowagę ma-
jąc woreczek na głowie, nie tracąc przy tym 
tempa wyścigu, no i przede wszystkim żeby 
woreczek nie spadł z głowy. Dzielni pano-
wie dali z siebie wszystko, ale nie tylko oni, 
pozostali dorównali im prawie bez proble-

mu. Nie odbyło się bez małych potknięć, ale 
co by to była za zabawa, gdyby wszystko od-
bywało się z taką łatwością.

Miłym urozmaiceniem i odetchnięciem 
od rywalizacji był wspólny taniec. Dzieci, 
młodzież oraz radny Henryk Kozioł i soł-
tys sołectwa Śniekozy Agata Szemraj trzy-
mając się za ręce utworzyli koło i w rytm 
muzyki tańczyli. Potem na znak prowadzą-
cego Tomasza Ferensa utworzyli „węża inte-
gracyjnego”. Rundka po boisku troszkę po-
trwała, ale potem znów powstało koło, raz 
było większe, raz mniejsze, a na koniec bar-
dzo duże. Wszystko po to, żeby trochę się 
wspólnie poruszać, ale nie tylko. Po ponow-
nym utworzeniu węża, uczestnicy otrzymali 
niespodziankę. Dochodząc po kolei do rad-
nego Leszka Galaty dostali prezenty.

Do następnego konkursu zgłosiło się 
sporo osób, niestety nie wszyscy mogli 
wziąć w nim udział, ale żeby było spra-

wiedliwie każdy dostał szanse powalczenia 
o pozostanie w konkursie. W pierwszym 
etapie wyłoniono 9 osób, były to najmłodsze 
dzieci, które się zgłosiły, a pozostali brali 
udział w dogrywce. Dogrywka polegała na 
pewnym ćwiczeniu, które musieli wykonać, 
a mianowicie podrzucić piłkę i złapać ją za 
plecami. Proste to nie było, ale wykonalne. 
Każdy miał trzy próby, więc dosyć szybko 
wyłoniono uczestników. Konkurs, do któ-
rego z taką starannością wybrano zawod-
ników nosił nazwę Rusz nogą – Rusz gło-
wą, a polegał na tym, że uczestnicy tańczy-
li osobno, gdy grała muzyka, ale gdy prze-
stawała grać musieli dobrać się w pary. Ta 
osoba, która została bez pary musiała wylo-
sować sobie zadanie i je wykonać. Zadania 
były różne, od najłatwiejszych, tj. uśmiech-
nij się; po najtrudniejsze, tj. przeliteruj po-
dane słowo. Niektórzy pokazali swoje ta-
neczne możliwości, inni się trochę wstydzi-

li, ale jedni i drudzy bawili się świetnie. Za-
dania wychodziły zazwyczaj dobrze, a gdy 
trema dawała się we znaki, pomagała pu-
bliczność.

W końcu przyszedł czas na konkurs, któ-
rego zwłaszcza dzieci nie mogły się docze-
kać, czyli Ciągnięcie liny. Został on podzie-
lony na rywalizacje pomiędzy najmłodszy-
mi, trochę starszymi oraz dodatkową. Naj-
młodsi pokazali, że mają dużo siły, energii 
i wytrzymałości. Żadna ze stron nie chciała 
odpuścić, jednak jedna z nich musiała wy-
grać i tak też się stało, ale była to bardzo 
wyrównana rywalizacja. Trochę starsi rów-
nież pokazali, że siły im nie brakuje. „Bi-
twa” była długa, wyczerpująca i nie obyło 
się bez dogrywki, która wyłoniła zwycięz-
ców. Ostatnie drużyny to reprezentanci OSP 
Zakrzów oraz sołectwa Śniekozy. To była 
ostra rywalizacja, strażacy chcieli pokazać 
się z jak najlepszej strony, ale i Śniekozacy 
nie chcieli być gorsi, tym bardziej, że wal-
czyli na własnym terenie. Pierwsza runda 
nie przyniosła rozstrzygnięcia, ale zapew-
niła mnóstwo wrażeń. Druga runda była 
jeszcze bardziej bogata w emocje i zakoń-
czyła się niespodzianką. Gdy emocje sięga-
ły zenitu, wszyscy kibicowali i wyczekiwa-
li chwili poznania zwycięzcy, stało się coś 
nieoczekiwanego – lina pękła, a tym samym 
ona zwyciężyła.

Konkurs strażacki, bez którego nie mo-
gło się obyć, to bardzo ciekawy punkt pro-
gramu. Strażacy przygotowali atrakcje 
w postaci: hydronetek, pachołków, kasków, 
butów strażackich, syreny alarmowej, no 
i przede wszystkim wody. W konkursie bra-
li udział starsi i młodsi, wiek nie miał zna-
czenia, liczyła się tylko dobra zabawa. Ry-
walizacja odbywała się w parach, wygrała 
ta para, która najszybciej wykonała zada-
nia. Wystarczyło tylko założyć strażackie 
buty i kask, dobiec do hydronetki i dobrze 
podzielić role, czyli jedna osoba pomopo-
wała, a druga odpowiednio trzymała węża, 
tak żeby strumień wody przewrócił wszyst-
kie pachołki, a następnie każda z tych osób 
musiała uruchomić syrenę alarmową i szyb-
ko wrócić na wyznaczone miejsce. Kto tyl-
ko chciał mógł lać wodę dowoli i poczuć się 
prawdziwym strażakiem. Może dzięki temu 
niedługo do pana prezesa zgłoszą się mło-
dzi ochotnicy?

Konkursy sprawiły dużo radości, śmie-
chu, pozwoliły na miłe spędzenie wspólne-
go czasu i zdrową rywalizację, ale dla biorą-
cych w nich udział ważne były również na-
grody, które otrzymali bez względu na wy-
graną czy przegraną. Oprócz wspólnej za-
bawy nie zabrakło poczęstunku w postaci 
kiełbasek z grilla czy pysznych wypieków 
naszych gospodyń. 

Stowarzyszenie „Cztery Źródła” dzię-
kuje Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Klimontowie za 
przyznanie kwoty na zorganizowanie spo-
tkania. Dziękujemy wszystkim zaproszo-
nym gościom za przybycie, radnemu powia-
towemu Leszkowi Galacie za upominki dla 
dzieci. Podziękowania należą się również 
panom: Tomaszowi Ferensowi i Krzyszto-
fowi Dywanowi za poprowadzenie konkur-
sów i stworzenie miłej, zabawnej atmosfe-
ry. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Zakrzowa za przybycie i zorganizowa-
nie konkursów strażackich. Za oprawę mu-
zyczną podczas spotkania oraz współpracę 
dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry w Klimontowie. Dziękujemy również pa-
niom za pyszne ciasta oraz wszystkim, któ-
rzy pomogli przy przygotowaniu spotkania.

STOWARZYSZENIE „CZTERY ŹRÓDŁA”
OPRAC.: EWA KOZIOŁ

„NAŁOGI PRECZ! – ŻYCIE TO ŚWIĘTA RZECZ!”
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach (Gmina Klimontów) zostało laureatem konkursu Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych 2014-2020. Wielkość wsparcia finansowego i osobowego (pra-
ce woluntarystyczne) na projekt pn. „Senior w Klubie” wynosi ogółem 172 800 PLN, zaś 
jego realizacja rozpoczęła się od 1 maja 2014 r. i będzie trwać do końca roku.

Projekt ten powołał i realizuje interaktywny program zajęć na rzecz seniorów w miej-
scowościach: Nawodzice, Klimontów, Grabina oraz Konary. Międzypokoleniowe Kluby 
oferują udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego – bibułkarstwo, 
gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp. oraz zajęcia 
kulinarne, tradycje wigilijne, bezpłatne wycieczki krajoznawcze do Warszawy i Lublina, 
akcje nasadzania drzewek, ogniska i biesiady, szkolenia z podstaw obsługi komputera, apa-
ratu cyfrowego i urządzeń telekomunikacyjnych oraz zajęcia ruchowe prowadzone przez 
fizjoterapeutę. 

Zajęcia prowadzone są przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i przygotowaniem. 
Odbywają się one w budynkach: Świetlicy Wiejskiej w Nawodzicach, Strażnicy OSP w Ko-
narach, Świetlicy Wiejskiej w Grabinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimonto-
wie. Udział w projekcie jest bezpłatny, zaś inicjatorem projektu i zarazem jego koordynato-
rem jest Danuta Potocka – na co dzień pracownik samorządowy Gminy Klimontów.

Warto propagować dobre praktyki wdrażane w tym stylu, gdyż zadowolenie uczestniczą-
cych w niej osób starszych potwierdza trafność pomysłu, który idealnie wpisuje się w potrzebę 
integracji tej grupy społecznej z resztą społeczeństwa.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2014-2020

– CZYLI NAWODZICKI SPOSÓB 

NA AKTYWACJĘ SPOŁECZNĄ 

OSÓB STARSZYCH

SENIOR W KLUBIE
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Tego lata, w czerwcu i lipcu Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Klimontowie zorga-
nizowała w swych pięknych, nowocześnie 
urządzonych wnętrzach wystawę „Malar-
stwo Heleny Szpak”. Pokazano na niej dwa-
dzieścia dziewięć obrazów olejnych. Dwa-
dzieścia sześć z nich pochodzi ze zbiorów 
syna autorki – Józefa Szpaka, pozostałe 
trzy jego brata Ryszarda Szpaka. Ekspo-
zycja powstała z inicjatywy Stanisława Sas 
Tarnawskiego, kolegi Ryszarda i jego żony 
Wiesławy z domu Grobelskiej.

Helena Szpak urodziła się w 1920 roku 
w Klimontowie. Tu mieszkała, uczęszczała 
do Szkoły Zawodowej Sióstr Zakonnych im. 
Jezus ucząc się m. in. zawodu trykotarskie-
go. Od dzieciństwa lubiła rysować, a póź-
niej malować. Była matką sześciorga dzieci. 
Udzielała się społecznie będąc długoletnią 
członkinią Kola Gospodyń Wiejskich w Kli-
montowie. Śpiewała także w chórze kościel-
nym świątyni pw. św. Józefa. Od 1976 roku 
brała udział w wielu wystawach i konkur-
sach m. in. w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Tarnobrzegu, Rzeszowie, w Sandomier-
skim Domu Kultury, Opatowie, Wrocławiu 
i Muzeum Ziemi Staszowskiej. Jej prace 
znajdują się też w zbiorach Muzeum Ziemi 
Staszowskiej, Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie i Sandomierzu. Jej nazwisko widnie-
je w encyklopedii kultury ludowej.

Emocjonalność autorki wystawionych 
prac wzmacniała jeszcze wrodzona wraż-
liwość na otoczenie, barwy i kształty oraz 
powiększała zapał do malowania. Helena 
Szpak nie pobierała wykształcenia plastycz-

RADOŚĆ MALOWANIA Rosamond

Romantyczne Wspomnienia
Nad Złota Lipą w Plenikowie,

Tarnawscy dworek postawili.

Burza szalała na dąbrowie –

Kozacy niczym wiatr pędzili..

Na koniach karych i czerwonych,

Na pikach nieśli śmierć i trwogę.

Wśród stepów dzikich i zielonych

Znalaz łem do miłości drogę.

Znalaz łem floksy i b ławaty, 

Fioletem wiosny otulone.

Sny i marzenia mego Taty –

W maju s łowiki rozrzewnione.

Korale szczęścia z jarzębiny,

Wierzby nad stawem pochylone.

Czar i urodę mej dziewczyny –

Marzenia nigdy nie spełnione.

Skowronki w niebie rozdzwonione,

Czapla chodzi po mokradłach.

Kobiety dziwnie wyciszone –

Jesień we wrzosach usiadła.

Dręczy mnie żal i tęsknota,

Sen o szczęściu niespełnionym.

Dworek w jaśminowych p łotach,

Dziewczyna w wianku zielonym.

W górach cerkiew romantyczna,

Otulona  mgłą poranną

I kapliczka stoi śliczna –

Z Przenajświętszą Panną.

Na tle lasu staw rozlany,

Swą urodą mnie urzeka,

A Pleników ukochany –

Na Tarnawskich wiernie czeka.

nego, lecz podpowiadającą wyczucie, do-
bór i harmonijne zestawienie barw. Ponadto 
szczerość wypowiedzi ukształtowała rodzaj 
wyrazu wpływającego także na nastrój ob-
razów. Uproszczenie form i smaczne zesta-
wienia szarości przypominają artystkę nie-
których obrazów francuskiego malarza Co-
rota. Tematyka obrazów Heleny Szpak jest 
dosyć rozległa: od martwych natur z kwia-
tami i owocami poprzez pejzaże, sakralna, 
pracę, zabytki, sceny obyczajowe, racjona-
lizm, Oprócz prac powstałych na przestrze-
ni natury część z interpretacji oleodrukiem, 
obrazami, ilustracją książkową, rzadziej 
zdjęciami.

Na wystawie w bibliotece można było 
zobaczyć takie wizerunki jak np. „Świę-
ty Piotr”, „Stara kuźnia”, „Zima w lesie”, 
„Ułan i dziewczyna” według Wojciecha 
Kossaka, „Klasztor w Klimontowie”, „Kra-
jobraz górski z młynem”. Uwagę zwracał 
szczególnie pejzaż pt. „Żniwa”, namalowa-
ny wg obrazu nieznanego francuskiego kla-
syka przedstawiającego rzęcie zboża sier-
pami przez kobiety. Inną, ciekawą nastrojo-
wość, pokazuje „Stara kuźnia”.

Helena Szpak należy do najwybitniej-
szych malarek sztuki intuicyjnej Ziemi San-
domierskiej. Na temat jej twórczości pisa-
ły gazety m. in. „Głos Klimontowa”, „Czas 
Powiśla”, „Goniec Staszowski”, „Tygodnik 
Nadwiślański” i „Nowiny”. Czerwcowo-
-lipcowa wystawa w Klimontowskiej Bi-
bliotece, cieszyła się dużym powodzeniem 
publiczności.

TOMASZ STASZEWSKI
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Powiatowe Święto Plonów odbyło się w niedzielę 
31 sierpnia br. w Samborcu. Naszą gminę reprezentował naj-
piękniejszy wieniec wyłoniony w konkursie podczas doży-
nek gminnych. Był to wieniec przygotowany przez członki-
nie i członków Stowarzyszenia „Razem dla Zakrzowa”.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele p.w. 
Trójcy Przenajświętszej. Następnie barwny korowód dożyn-
kowy złożony z delegacji z wieńcami reprezentujących gmi-
ny powiatu sandomierskiego, mieszkańców, władz samorzą-
dowych oraz gości udało się na plac przy Urzędzie Gminy, 
gdzie odbyła się kolejna część programu.

Po przywianiu gości, przedstawieniu Starostów dożynek 
nastąpiła oracja chleba – uroczyste przekazanie bochnów 
chleba upieczonych z mąki z tegorocznych zbóż gospoda-
rzom dożynek: Staroście Sandomierskiemu – Stanisławowi 
Masternakowi oraz Wójtowi Gminy Samborzec – Witol-
dowi Garnuszkowi. Następnie odbyły się prezentacje wień-
ców. Podczas prezentacji można było podziwiać stroje ludo-

POWIATOWE
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ŚWIĘTO PLONÓW
we reprezentantów poszczególnych gmin i posłuchać przy-
śpiewek w ich wykonaniu. W trakcie tej prezentacji ogło-
szone zostały wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec. 
Komisja uznała, że wszystkie wieńce są jednakowo piękne 
i zgodne z tradycją, lecz na szczególne wyróżnienie zasługu-
je wieniec Miasta i Gminy Zawichost, który reprezentował 
powiat sandomierski na Świętokrzyskich Dożynkach Woje-
wódzkich w Busko Zdroju.

Dożynkom towarzyszyły wystawy owoców i warzyw, 
prezentacje  sprzętu rolniczego i ofert producentów, konkur-
sy i niespodzianki dla dzieci, a także występy artystyczne. Na 
scenie wystąpił: Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczany”, grupa 
wokalna „Nic na siłę” działająca przy Gminnym Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, zespoły muzyczne 
z Wielkopolski i Pińska na Białorusi, Bartosovskie Dzivcata 
i Paproci ze Słowacji, Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także zespoły Basta 
i Variax. Gwiazdą wieczoru była Urszula.
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Od siedemnastu lat w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark 
na św. Jacka. Impreza z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chętnych do zabawy, 
a każdy znajdzie coś dla siebie z bogatego programu. Honorowy Patronat nad tegoroczną 
edycją Jarmarku objęli Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba i Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Jak co roku Jarmark rozpoczął się od uroczystej Mszy św. Dożynkowej w kościele 
parafialnym pw. św. Józefa, którą odprawił proboszcz parafii ks. kanonik Henryk Hen-
dzel. W trakcie mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe uplecione z tegorocznych 
zbóż, owoców, warzyw i kwiatów oraz liczne kosze z darami przygotowane przez miesz-
kańców gminy Klimontów. 

Po Mszy barwny korowód prowadzony przez Górniczą Orkiestrę Dętą z Kopalni Siar-
ki w Grzybowie przeszedł na stadion LKS Klimontowianka. Z-ca Wójta Adam Przybyl-
ski powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. ks. kanonik Hen-
ryk Hendzel, ks. Adam Nowak, posłowie Maria Zuba i Jarosław Rusiecki, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Przewodniczący Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, radni sejmiku świętokrzy-
skiego Wojciech Borzęcki i Tomasz Ramus, Starosta Sandomierski Stanisław Ma-
sternak, Przewodniczący Rady Powiatu Staszowskiego Damian Sierant, radni powia-
towi: Leszek Galata i Piotr Lipiński, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Burmistrz 
Koprzywnicy Marek Jońca, Wójt Gminy Samborzec Witold Garnuszek, Wójt Gmi-
ny Obrazów Krzysztof Tworek, Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Maria Sokal, Dyrektor ŚODR w Sandomierzu Adam Fura, Prezes 
LGD „Ziemia Sandomierska” Janusz Stasiak, radni gminy Klimontów na czele z Prze-
wodniczącym Janem Rębaczem oraz dyrektorzy lokalnych szkół i jednostek organiza-
cyjnych.

W tym roku Starostami Dożynek zostali Justyna Orłowska z Nawodzic oraz Zbi-
gniew Kusal z Dziewkowa. Pani Justyna prowadzi z mężem 10-hektarowe gospodarstwo 
we wsi Nawodzice o profilu warzywniczym, głównym uprawianym warzywem jest ka-
pusta pekińska. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. W przyszłości państwo Or-
łowscy planują powiększenie gospodarstwa. Pani Justyna w wolnych chwilach pielęgnu-
je kwiaty i rozwija swoje umiejętności kulinarne. Pani Justyna posiada wyższe wykształ-
cenie; ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale politolo-
gia, kierunek administracyjno-samorządowy. Mąż to absolwent Technikum Rolniczego 
w Mokoszynie. Mają dwoje dzieci: syna Kacpra lat 11 i córkę Zuzię lat 2.

Pan Zbigniew wspólnie z małżonką od 20 lat gospodarzą na 15 ha. Gospodarstwo 
jest częściowo zmechanizowane, jest w nim hodowane bydło mięsne. Wśród upraw, które 
spotkamy ma ich polach można wymienić buraki cukrowe, warzywa kapustne oraz zbo-
ża i ziemniaki. Państwo Kusalowie dochowali się szczęśliwie szóstki dzieci: Zuzanna – 
studentka I roku na krakowskiej AGH, Dominika – uczennica II klasy w Colegium Go-
stomianum w Sandomierzu, Justyna – uczennica I klasy w Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie, Bartłomiej i Filip – uczniowie w Szkole Podstawowej w Osso-
linie i najmłodszy 1.5 roczny Szymon.

JARMARK NA
Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów Ry-

szard Bień obiecał dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo, sprawiedliwie i wg 
potrzeb. Następnie sołectwa przedstawiły i ośpiewały wieńce dożynkowe, które brały 
udział w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. W tym roku w konkursie 
brało udział 12 wieńców uwitych przez sołectwa: Beradz, Borek Klimontowski, Byszów, 
Grabina, Góry Pęchowskie, Klimontów, Konary i Konary-Kolonia, Nawodzice, Pokrzy-
wianka, Śniekozy, Wilkowice oraz przez Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa”. Wyni-
ki konkursu ogłoszono trzeciego dnia Jarmarku (piszemy o tym na str. 12).

W konkursie na Sołtysa Roku zwyciężyła pani Magdalena Zielińska-Figacz – soł-
tys wsi Grabina. Sołtys Roku 2014 to mama trójki dzieci: Kamila lat 15, Emilki lat 12 
i Antosia lat 8. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. Wiceprezes Stowarzy-
szenia „Cztery Źródła”, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Grabinie, członek sekcji 
karate Hanshi w Klimontowie, posiadaczka niebieskiego pasa. To dzięki jej staraniom 
została wyremontowana świetlica wiejska w Grabinie, w której obecnie utworzono Klub 
Seniora i prowadzone są zajęcia dla seniorów, a pani Magdalena oczywiście jako wolon-
tariusz dogląda, aby uczestnicy wychodzili z zajęć zadowoleni. Hobby: bieganie i rajdy 
rowerowe, uczestniczka licznych biegów i maratonów a także rajdów rowerowych. Pani 
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Magda z rąk Wójta otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę. Nagrodę dla Sołtysa Roku 
ufundował Kazimierz Kotowski, a była nią kosiarka do trawy.

„Z wdzięcznością chylę przed Wami czoło, jestem świadomy Waszego trudu i wielu 
poświęceń. Wiem, że Wasza praca jest uzależniona od wielu czynników przyrodniczych, 
klimatycznych i sytuacji gospodarczej kraju. Ale też wiem, że troskliwe i doświadczone 
oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrać jak najobfitszy plon… Mam nadzieję, że wi-
dzicie i akceptujecie Państwo nasze starania zmierzające do poprawy wizerunku naszej 
Gminy. Lista osiągnięć jest długa, długa jest też lista potrzeb i oczekiwań jej mieszkań-
ców. Zapewniam, że zdajemy sobie z tego sprawę i sukcesywnie oraz systematycznie dą-
żymy do rozwoju i unowocześniania naszej Gminy. Wymaga to czasu i pieniędzy, ale sku-
tecznie zabiegamy o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych” – tymi słowa-
mi Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień powitał wszystkich rolników uczestniczących 
w tegorocznych Dożynkach Gminnych. Życzenia i podziękowania dla rolników skiero-
wali również przybyli goście.

Na stoiskach przygotowanych przez sołectwa z naszej gminy można było raz jeszcze 
z bliska podziwiać piękno tegorocznych wieńców dożynkowych oraz przygotowaną wy-
stawę płodów rolnych, wypieków i przetworów z owoców i warzyw.

Wśród wielu stoisk wystawionych na stadionie Klimontowianki znaleźć mogliśmy 
stoiska Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, LGD Ziemia Sandomierska, 
NBS w Solcu Zdrój, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu oraz Stowa-
rzyszenia „Wspólne Dobro”. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali loterię fantową, 
z której całkowity dochód został przeznaczony na rzecz klasztoru podominikańskiego.

Na małej scenie przy muzyce zespołów ludowych odbywała się Biesiada Klimontow-
ska, podczas której można było spróbować regionalnych potraw przygotowanych przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich według tradycyjnych receptur przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie, m.in. bigosu, flaczków i pierogów.

Do tańca i wspólnego śpiewania oprócz kapeli „Tońko” z Dynowa uczestników bie-
siady zachęcała również Klimontowska Kapela oraz dziewczęta z zespołu „Sidus”.

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II zorganizowano punkt Honoro-
wego Oddawania Krwi. W tym roku zebrano blisko 50 jednostek tego najcenniejszego 
leku, którego w ostatnim czasie coraz bardziej brakuje.

Koncerty i zabawę przy głównej scenie rozpoczęły dzieci i młodzież z Zespołu Pie-
śni i Tańca „Leliwa” oraz grupa wokalna „Meritum” działające przy Miejskim Cen-
trum Kultury w Leżajsku. Kolejny raz mogliśmy posłuchać utworów zaśpiewanych przez 
członkinie zespołu „Sidus”.

Koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Zbóje” – zgromadził przed sceną rzesze fa-
nek i fanów. W trakcie koncertu grupa zagrała i zaśpiewała swoje największe przeboje. 
Jak piszą o sobie kapela góralska „Zbóje” to jeden z bardziej znanych zespołów na Pod-
halu w stylu i klimacie bazującym na muzyce swojego regionu, która jest niewyczerpa-
ną kopalnią pomysłów. Zespół wykreował ciekawy styl będący połączeniem różnych ga-
tunków muzyki. Owa kapela góralska powstała latem 2004 roku. Wszyscy muzycy wy-
wodzą się z domów o głębokich tradycjach góralskich, lecz śmiało podejmują wyzwania 
obecnie panującym w modzie, gdyż mogą się poszczycić wieloletnim doświadczeniem. 
Zespół „Zbóje” z powodzeniem koncertuje zarówno w kraju jak i poza jego granicami 
m. in. Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Bułgaria, a każdy z poszczególnych muzy-
ków współpracuje z różnymi zespołami, nie tylko folkowym. Zespół wydał 2 płyty stu-
dyjne, na których znalazły się utwory góralskie w różnych nowoczesnych aranżacjach. 
Na Podhalu zdobyły ogromną popularność wśród lokalnej społeczności. Wiele utworów 
stało się hitami w podhalańskim radiu. Zespół wydał również płytę składankę zatytuło-
waną „Wesołe posiady”. Jest to zbiór utworów kilku zespołów, która jest częścią kolek-
cji płyt z muzyką góralską.

Wieczór zakończył się zabawą z zespołem „Vabank Dance” i DJ.
W nocy z 14. na 15. sierpnia na zalewie w Szymanowicach odbyły się także nocne za-

wody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy zorganizowane przez Polski Związek Wędkar-
ski Koło Nr 27 w Klimontowie. W turnieju udział wzięło 17 dwuosobowych zespołów. 
Nocne zmagania wygrali  Paweł Słonina  i Piotr Kułaga, którzy łącznie złowili ponad 
72 kilogramy ryb. Drugie miejsce zdobył duet: Janusz Jaskóła  i Mateusz Jaskóła, a na 
najniższym miejscu na podium stanęli Krzysztof Rękas i Stefan Tworek.

św. Jacka

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA JARMARKU NA STR. 10-11
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Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się od meczu piłki nożnej oldboyów 
z LKS Klimontowianka i AKS Busko Zdrój. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:2 dla 
gospodarzy.

Od godz. 17 trwały zapisy dziewcząt do konkursu Miss Lata Klimontów 2014 
z Echem Dnia. Kiedy rozpoczął się konkurs o tytuł najpiękniejszej, oczy wszystkich 
zwrócone były na 14 startujących przecudnej urody 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 wy-
myślone i wskazane przez prowadzącego i jury. Konkurs uatrakcyjniły występy utalen-
towanych wokalistek z zespołu „Fahrenheit” działającego przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Klimontowie. 

Największe wrażenie na jury oraz na publiczności zrobiła Judyta Woźniak, która zo-
stała tegoroczną Miss Lata Klimontów 2014. Judyta została również Miss Publiczności, 
Miss Autoskar oraz Miss Salonu Exclusive. 

Tytuł I Vicemiss powędrował do Moniki Orłowskiej – ubiegłorocznej zwyciężczy-
ni w Klimontowie. Tytuł II Vicemiss wywalczyła Adrianna Czernik, Miss AP Eduka-
cja – Martyna Kardasińska, a Miss Buskowianki – Katarzyna Wójcik. Dziewczęta, 
które zdobyły tytuły otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów. Powalczą rów-
nież o tytuł najpiękniejszej w finale Miss Lata, który odbędzie się 30 sierpnia w gale-
rii Korona Kielce.

JARMARK NA
Tuż po wyborach Miss rozpoczął się koncert zespołu „Fahrenheit”. Dwie Pauliny, Klau-

dia, Wiktoria i Oliwia zaprezentowały swój najnowszy repertuar w bardzo interesujących 
dynamicznych aranżacjach znanych utworów. Gdy na scenie występował „Fahrenheit” na 
boisku „Orlik 2012” przy blasku reflektorów odbywały się mecze piłki nożnej. W pierw-
szym meczu zmierzyły się ze sobą drużyny chłopców Orlik Klimontów z Prądniczanka 
Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 4:0. W następnym meczy zmierzyły się ze sobą 
dziewczęta z zespołów: Czarodziejki Klimontów i Prądniczanka Kraków. Gospodarze ule-
gli gościom 1:3. Bezpośrednio po tym spotkaniu odbył się mecz wieczoru pomiędzy Senior-
kami Klimontów a Prądniczanką Kraków. Spotkanie zakończyło się remisem. Po zakończo-
nych meczach wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.

Ok. godz. 20 rozpoczął się koncert zespołu „The Beatlmen”. Zespół The Beatlmen to 
czwórka utalentowanych i doświadczonych muzyków, która do złudzenia przypomina słyn-
nych Beatlesów z Liverpoolu. The Beatlmen tworzą: Grzegorz Markocki jako John Len-
non, Marcin Wojtowicz jako Ringo Starr, Jan Samołyk jako George Harrison i Paweł Ja-
worski jako Paul McCartney. Profesjonalizm (garnitury szyte na miarę, buty prosto z Li-
verpoolu, oryginalne beatlesowskie gitary i wzmacniacze), uśmiech i charyzma to atuty ze-
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św. Jacka
społu. The Beatlmen wykonuje piosenki grupy The Beatles oraz polskiego big-bitu (Czer-
wone gitary, Skaldowie, Niebiesko-Czarni). Bardzo ważnym elementem udanych koncer-
tów, jest wspaniały kontakt z publicznością, połączony z ogromną pasją grania. Nie zabra-
kło wykonania takich utworów jak: „All my loving”, „I Want To Hold Your Hand”, „Nie 
zadzieraj nosa”, „Nikt na świecie nie wie”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.

Gdy scena ostygła po występach zespołu The Beatlmen pojawili się na niej członko-
wie zespołu Lombard – gwiazdy tegorocznego Jarmarku na św. Jacka. W swojej histo-
rii Lombard nagrał wiele dobrze znanych i lubianych przebojów, wśród nich nieśmiertel-
ne „Przeżyj to sam”, dobrze znaną „Szklaną pogodę”, „Nasz ostatni taniec”. „Droga Pani 
z Telewizji”, „Kto mi zapłaci za łzy”, „Kryształowa”, „Taniec Pingwina na szkle”, „Adria-
tyk, ocean gorący”, „Deja’Vu”, „Patrz!Patrz!”, „Road to freedom”… również zabrzmia-
ły w Klimontowie. Niezmiennym liderem zespołu Lombard jest Grzegorz Stróżniak uro-
dzony w Poznaniu, charakterystyczny wokalista grający na instrumentach klawiszowych, 
kompozytor wszystkich hitów i większości utworów zespołu.

Najwytrwalsi zakończyli wieczór zabawą przy muzyce mechanicznej z DJ.

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA JARMARKU NA STR. 12-13
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Trzeci dzień Jarmarku to odpust na św. Jacka. Uroczystą mszę św. odpustową, odpra-
wił ks. Paweł Mackiewicz w koncelebrze z ks. Stanisławem Kosem i ks. Henrykiem Hen-
dzelem. Po mszy św. przed kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Jacka ogłoszono 
wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jury konkursowe w składzie: To-
masz Staszewski – artysta plastyk, Edyta Lesiak-Nawrocka – dyrektor GBP w Klimonto-
wie oraz Alicja Stępień – dyrektor MGOKiS w Koprzywnicy, pierwsze miejsce przyznało 
dla wieńca uwitego przez członkinie i członków Stowarzyszenia Razem dla Zakrzowa, po-
zostałe wieńce zostały nagrodzone wyróżnieniem. Komisja dokonała oceny oraz wyboru 
wieńców kierując się zgodnością z miejscową tradycją w zakresie: kompozycji, formy ma-
teriału, i techniki, poziomem wykonania – starannością i wyrazem artystycznym, orygi-
nalnymi nowatorskimi inwencjami, prezentacją. Komisja oczekiwała prac nawiązujących 
do wieńców tradycyjnych tzn. w kształcie korony wykonanych bez użycia jakichkolwiek 
elementów sztucznych, uplecionych ze wszystkich rodzajów zbóż przyozdobionych natu-
ralnymi, kwiatami, ziołami, owocami. Dyplomy i nagrody wręczali: Poseł na Sejm RP Ja-
rosław Rusiecki, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotow-
ski oraz Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, który przed wręczeniem dyplomów po-
wiedział, że komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, a wieniec z Zakrzowa będzie 
reprezentował Gminę Klimontów na tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Samborcu, 
które odbędą się 31 sierpnia br.

O godz. 14 na płycie boiska sportowego w Klimontowie rozegrany został mecz o Pu-
char Wójta pomiędzy reprezentacjami kobiet województwa małopolskiego i świętokrzy-

JARMARK NA
skiego. Spotkanie po zaciętej walce przy głośnym dopingu kibiców zakończyło się rezul-
tatem 4:2 dla drużyny z Małopolski. Jednostka OSP z Klimontowa przygotowała dla dzie-
ci kilka atrakcji w programie „Strażacy dzieciom”. Najmłodsi przy asyście strażaków mo-
gli gasić płonące belki słomy i dostawali certyfikat małego strażaka oraz drobne upominki. 
Mogli również zapoznać się ze sprzętem strażackim oraz przymierzyć stroje strażackie.

O godz. 16 na płycie boiska rozpoczęły się pokazy Bractwa Rycerstwa Zamku Szydłów. 
Zaprezentowali oni tańce dworskie, stroje, broń i zbroje oraz przedstawili walki rycerskie. 
Po pokazach wszyscy chętni mogli zobaczyć z bliska wszystkie zaprezentowane elementy 
oraz porozmawiać z członkami bractwa i zadawać pytania.

W tym samym czasie w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie trwał koncert muzy-
ki poważnej „Najwspanialsi polscy kompozytorzy w Klimontowie. 410 rocznica nadania 
praw miejskich” w wykonaniu kwartetu z Filharmonii Świętokrzyskiej w składzie: Iwo-
na Kałużyńska – flet, Helena Ponomarenko – skrzypce, Lidia Chmielewska – altówka, 
Edyta Piwowarczyk – fortepian. Zebrani wprowadzeni przez prowadzącą w klimat kon-
certu mogli wysłuchać m.in. utworów Chopina: mazurek F-dur, walc h-moll, walc G-dur, 
wariacje na temat Rossiniego, polonez A-dur, walc a-moll, mazurek D-dur, mazurek g-moll 
i innych, wiązankę melodii renesansowych z tabulatury Jana z Lublina, Te Deum Charpen-
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tiera. Publiczność nagrodziła muzyków gromkimi brawami.
O godz. 18 najmłodsi uczestnicy Jarmarku na św. Jacka bawili się wspólnie w trak-

cie szantowego programu pt. „Rodzinny Rejs na Oceany Marzeń”. Prowadzący Mirosław 
„Koval” Kowalewski przygotował dla dzieci i rodziców wiele zabaw, gdzie uczestnicy 
wspólnie śpiewali i tańczyli.

Od godziny 19 rozpoczęły się koncerty i występy. Pierwsze na scenie zaprezentowały 
się dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Klimonto-
wie. W prezentacjach wystąpiły zespoły taneczne GEST oraz wokalistki ze Studia Piosenki 
i Muzyki. Kolejny zespół, który bawił swą muzyką uczestników tegorocznej edycji Jarmar-
ku na św. Jacka to „Tabu” – śląski zespół stworzony w 2003 roku. Od tego czasu zagrał 
wiele koncertów, wygrał najważniejsze nagrody na muzycznych festiwalach i nagrał 3 stu-
dyjne albumy. Najnowszy album Endorfina został wydany w 2012 roku i cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Zyskał również wiele przychylnych opinii wśród 
dziennikarzy muzycznych. Muzyka „Tabu” to głównie reggae z energią i mocno słyszal-
ną sekcją dętą. Usłyszycie tu również świetnie zagrane roots reggae i ska. Teksty są bardzo 
osobiste ale poruszają też szeroko pojęte tematy socjologiczne. „Tabu” gra wiele koncer-
tów, więc grupa jest znana na rodzimej scenie reggae i nie tylko. Kapela jest współorgani-

św. Jacka
zatorem jednego z największych polskich festiwali reggae – Najcieplejsze Miejsce Na Zie-
mi w Wodzisławiu Śląskim.

W okazji 18. edycji Jarmarku Jarosław Paczkowski ufundował tort, na którym zna-
lazło się 18 świeczek, które wspólnie zdmuchnęli Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego Kazimierz Kotowski i Wójt Ryszard Bień. Nie zabrakło również symbolicz-
nej lampki szampana. 

Symbolem Jarmarku na św. Jacka stały się sztuczne ognie, których pokaz odbywa się 
w ostatni dzień imprez. W tym roku również nie zabrakło tego stałego elementu programu, 
który zgromadził liczną widownię, obserwującą z zachwytem przepiękne efekty na niebie.

Po pokazie sztucznych ogni odbył się koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Golden Life”. 
Zespół legenda, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Działają od 20 lat i są niewątpli-
wie jednym z ważniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej. Ich dorobek muzyczny to 
przede wszystkim pięć wydanych płyt, wiele nagród (między innymi międzynarodowych), 
liczne koncerty gromadzące pokolenia słuchaczy. Zespół zdobył główną nagrodę na fir-
mowanym przez MTV Pop Song Bregens Festival w Austrii gdzie pokonał wówczas około 
trzydziestu konkurentów z całego świata.

Nocna zabawa zakończyła się przy muzyce mechanicznej z DJ.
Dodatkowe atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych odwiedzających Klimontów 

w trakcie Jarmarku na św. Jacka zapewniło wesołe miasteczko usytuowane przy boisku 
Orlik 2012. Organizatorami tegorocznej edycji imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury 
w Klimontowie i Urząd Gminy w Klimontowie.
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W niedzielę 17 sierpnia św. Jacek zgromadził w świątyni podominikańskiej wiernych 
parafii Klimontów, gości z naszej Gminy, przedstawicieli Parlamentu RP, władz wojewódz-
kich, powiatowych i samorządowych. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Paweł Mackie-
wicz – proboszcz z Rakowa, który przybliżył zebranym postać naszego św. Patrona – do-
minikanina, na tle wydarzeń historycznych w naszej Ojczyźnie, jemu współczesnej epoki 
i jako wzór wytyczający drogę do świętości również w dzisiejszym świecie. Mszę św. kon-
celebrowali ks. rektor Henryk Hendzel i gość z USA – ks. Stanisław Kos. 

Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
i Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”, którzy w tym roku kolejny raz prowadzili podczas 
„Jarmarku na św. Jacka” loterię fantową i obsługę miejsc postojowych dla samochodów, 
gromadząc ze sprzedaży fantów i cegiełek oraz darowizn środki finansowe na dalszy re-
mont klasztoru. W tym roku dochód wyniósł 15 700 zł. Sponsorami fantów byli właści-
ciele sklepów: „1001 Drobiazgów”, Księgarnia, Ruch, „Viktor”, „Arkadia”, „Damar”, 
„Odzież – Galanteria –Chemiczne” i wielu indywidualnych darczyńców. Nagrody ufundo-
wali p. Dariusz Kubik i p. Teresa Wrona. 

Miejsce postojowe dla samochodów obsługiwali: Marcin Soja, Anna Soja, Mar-
ta i Małgorzata Kilarskie, Tomasz Kilarski, Weronika, Karolina i Paweł Maj, Aga-
ta Ciach, Eliza Rutkowska, Natalia Paczkowska, Mirosław Bryła, Tadeusz Jochacy, 
Krzysztof Rybusiński, Marek Skórski i członkowie Stowarzyszenia. 

Uroczystości uświetnił występ muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Koncert pn. 
„410 rocznica Praw Miejskich z Muzyką przez Wieki”, podczas którego zgromadzeni mo-
gli posłuchać m.in. utworów Fryderyka Chopina, odbył się o godz. 16.00 w kościele para-
fialnym. Dalsza część „Jarmarku na św. Jacka” miała miejsce tradycyjnie na stadionie i za-
kończyła się pięknym pokazem fajerwerków.

ODPUST 
NA ŚW. JACKA

Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikań-
skiego „Wspólne Dobro” działa od 19 marca 2008 r., a sta-
tus organizacji pożytku publicznego posiada od 7 lutego 
2011 r. Do wiodących celów Stowarzyszenia, wg. Statutu, 
należą: renowacja i konserwacja zespołu klasztornego po-
dominikańskiego, działania na rzecz: upowszechnienia kul-
tury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionu oraz 
edukacji, oświaty i wychowania.

Jak informuje Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu pięciu 
lat udało się zgromadzić i przekazać na rzecz klasztoru po-
nad 120 tys. zł. (z cegiełek, loterii fantowych, cegiełek za 
miejsca postojowe w czasie „Jarmarków na św. Jacka”, 
koncertów charytatywnych, 1% odpisu od podatku, meda-
li, kalendarzy, obrazków, itp). W ramach działań edukacyj-
nych i wychowawczych zrealizowano kilka projektów unij-
nych współpracując z klimontowskimi szkołami, Młodzie-

żowym Teatrem „Apostolos”, z parafią, z Wójtem i Radą 
Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

Prowadzono Ośrodek Wsparcia Młodzieży, w ramach 
którego z nieodpłatnej pomocy w nauce skorzystało ponad 
100 uczniów Gimnazjum i ZSP. Organizowano konkursy li-
terackie, poetyckie, plastyczne i fotograficzne.

W ramach upowszechniania kultury odbyły się koncer-
ty muzyczne – w tym 3 charytatywne, spektakle teatralne, 
sympozja i prelekcje, wystawy, wyjazdy do kina, teatru i na 
koncerty organowe. 

W 2013 r. przygotowano uroczyste obchody 400-le-
cia fundacji dominikańskiego obiektu klasztornego. Uro-
czystości zgromadziły setki parafin i gości, uczestniczył 
w nich również ks. bp Krzysztof Nitkiewicz i przedstawi-
ciele zakonów męskich i żeńskich z całej Diecezji Sando-
mierskiej.

To tylko niektóre nasze działania. Dziś serdecznie dzię-
kujemy Współpracownikom, Sponsorom, Darczyńcom 
i Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają na-
sze prace. Informujemy, że w tym roku wpłynęło 12 400 
zł z odpisów 1% od podatku, za co wyrażamy wdzięczność 
tym osobom, które wsparły w ten sposób dalsze prace re-
montowe przy klasztorze. 

W roku szkolnym 2014/2015 Stowarzyszenie będzie 
realizowało projekt pod nazwą „Wiem, umiem, rozu-
miem” skierowany do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawo-
wej w Klimontowie.  W sierpniu b.r. Stowarzyszenie pozy-
skało od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków 11.315,50 zł na renowację zabytkowego feretro-
nu z klasztoru.

Zapraszamy do pracy w Stowarzyszeniu i do dalszej 
współpracy.

SZÓSTY ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
„WSPÓLNE DOBRO”
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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

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie zaprasza
na wiele atrakcji i ciekawych zajęć dla wszystkich chętnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie przygotowała dla 
wszystkich dzieci w wieku szkolnym wyjątkowe spotkania z książ-
ką i nie tylko. W ramach akcji „Wakacje z Biblioteką” w każdą 
środę na młodszych i starszych czekała znakomita zabawa, dużo 
atrakcji i ciekawe spotkania.

Postanowiliśmy zabrać dzieci w te wakacje w niezwykłą i peł-
na przygód podróż po najpiękniejszych bajkach. Wakacyjne spo-
tkania już za nami. Było naprawdę wesoło i interesująco. Dzieci 
poznały drogę powstawania książki, ułożyły regulamin poszano-
wania książki i wykonały do niej zakładkę. Było również czytanie 
bajek ulubionych autorów, między innymi Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy. 

Podczas lipcowych spotkań dzieci wysłuchały legendy o Kli-
montowie i narysowały pocztówkę „Pozdrowienia z Klimontowa” 
pod okiem regionalnego artysty i rysownika pana Tomasza Sta-

„WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ”
szewskiego, a razem z przewodnikiem klimontowskim panem Sta-
nisławem Tarnawskim dzieci zwiedziły klasztor św. Jacka i pozna-
ły wiele ciekawostek związanych z Klimontowem.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście zajęcia 
ruchowe (skakanie na skakance, rzuty do celu i przechodzenie przez 
tunel) a także różnego rodzaju łamigłówki i gry. Dużo zabawy było 
podczas lepienia z masy solnej, gdzie uczestnicy wyczarowali wspa-
niałe aniołki i przeróżne zwierzątka.

Następne wakacyjne spotkania to kolejne atrakcje. Wśród nich 
wielki turniej wiedzy o bajkach i kilka niespodzianek. Dzieci wy-
konywały ramki na zdjęcia, łódki papierowe i kipiący wulkan oraz 
wybrali się na wirtualną wycieczkę po zabytkach Włoch. Z nami 
dzieci zapomniały o nudzie. Na ostatnim spotkaniu dzieci otrzyma-
ły dyplomy i upominki. Rozstrzygnięty został też konkurs plastycz-
ny „Moje wspomnienie z wakacji”.

Zajęcia wokalne oraz muzyczne:
• w każdą środę, czwartek i piątek 

w godz. 1330-1800. Opłata wynosi 20 zł/mc

Zajęcia taneczne – zespół taneczny GEST:
• w każdy wtorek i czwartek – opłata 20 zł/mc

GEST I  godz. 1515-1600 (5-7 lat)
GEST II  godz. 1600-1700 (8-10 lat)
GEST III godz. 1700-1800 (11-13 lat)
GEST IV godz. 1800-1900 (gimnazjum, liceum)

Nauka gry na gitarze:
• w każdą środę w godz. 1330-1800

Gimnastyka dla Pań:
• w każdy wtorek i czwartek w godz. 1900-2000. 

Opłata wynosi 20 zł/mc

Grupa Rękodzieła Artystycznego:
• spotkania w każdy poniedziałek o godz. 
1000 w salce obok sceny – bezpłatne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Po raz szósty mieliśmy przyjem-
ność uczestniczyć w pieszym rajdzie kli-
montowskim, który rozpoczął się 16 lip-
ca br. W pieszej wyprawie wzięło udział 
osiemnastu członków koła turystycznego 
PTTK „PIECHUR”, a także opiekuno-
wie w składzie: Marek Łygas, który był 
zarazem przewodnikiem rajdu, Marzena 
Kaczor, Łukasz Rojek oraz Marzanna 
Kwiecień.

W środę, 16 lipca, zgromadziliśmy się 
pod Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimon-
towie. Z pozytywnym nastawieniem, żąd-
ni nowych wrażeń wyruszyliśmy w trasę, 
która miała nas zawieść do Ujazdu. Dzień 
był wyjątkowo skwarny, czego skutki od-
czuwaliśmy w trakcie wędrówki. Nie za-
martwialiśmy się tym jednak zbytnio, po-
nieważ niezwykłe widoki rodzimych oko-
lic, które wszyscy podziwialiśmy z entu-
zjazmem w pełni rekompensowały nam 
wszelki wysiłek i zmęczenie. Nie mogło 
zabraknąć także czasu na odpoczynek, 
w cieniu drzew rozkoszowaliśmy się deli-
katnym, chłodnawym wiaterkiem. 

W czasie wędrówki wiedzieliśmy jed-
no, z każdym kolejnym krokiem zbliża-
my się do celu, dlatego też kiedy skupili-
śmy się na nim, zapomnieliśmy o zmęcze-
niu. W końcu z uśmiechami na twarzach 
dotarliśmy do Ujazdu, gdzie mogliśmy po-
dziwiać ruiny zamku Krzyżtopór. W tym 
tajemniczym, a zarazem magicznym miej-
scu odprężyliśmy się zwiedzając zabytko-
we ruiny. 

Potem wyruszyliśmy nad Chańczę. Kie-
dy dotarliśmy na miejsce zaczęliśmy roz-
kładać namioty, a następnie rozpakowali-
śmy się i oswoiliśmy z nowym otoczeniem. 
Wieczorem mogliśmy podziwiać zacho-
dzące nad Chańczą słońce. Zorganizowa-
liśmy również grilla, który był jednocze-
śnie pretekstem do rozmów. W taki sposób 
zakończyliśmy pierwszy dzień pobytu nad 
Chańczą.

W czwartek, który był drugim dniem 
rajdu, wstaliśmy wcześnie, w tym dniu 
czekała nas wyprawa do Kurozwęk. Za-

VI PIESZY RAJD KLIMONTOWSKI
dowoleni i wypoczęci ruszyliśmy w trasę. 
Pogoda była słoneczna, dookoła roztaczały 
się malownicze krajobrazy, a my wędrując 
, cieszyliśmy się, że dane nam w taki spo-
sób i w takim towarzystwie miło spędzać 
czas. Kiedy dotarliśmy do Kurozwęk, cze-

kało nas zwiedzanie lochów wraz z prze-
wodnikiem. W trakcie zwiedzania wy-
słuchiwaliśmy bajek i legend związanych 
z tym okrytym aurą tajemnicy miejscem, 
a przy okazji podziwialiśmy postacie i re-
kwizyty, które odnosiły się do wspomnia-

nych wcześniej opowieści. Co ciekawe, 
pewny odcinek, był aż tak ciemny, że mu-
sieliśmy go pokonywać z włączonymi te-
lefonami w dłoniach. Przemieszczanie się 
momentami utrudniało słabe oświetlenie 
i niepewne podłoże, o czym na początku 
poinformowała nas pani przewodnik, jed-
nak ten fakt nie odebrał nam przyjemności 
wynikającej ze zwiedzania. 

Po opuszczeniu lochów, mieliśmy czas 
wolny. W dużej mierze został on przezna-
czony na posiłek. Nie mogliśmy jednak nie 
zobaczyć jednej z atrakcji, a mianowicie 
zwierząt, które znajdowały się nieopodal, 
a których wcale nie peszyła nasza obec-
ność. Potem przyszedł czas na grupowe 
zdjęcie, pamiątkę naszego pobytu. 

Następnie wyruszyliśmy z Kurozwęk 
z zamiarem powrotu do domu, patrząc na 
ciężkie chmury, które pojawiły się na nie-
bie. Zaczęliśmy podążać przed siebie w na-
dziei, że uda nam się ominąć burzę, tak się 
jednak nie stało. W trakcie wędrówki do-
padł nas ulewny deszcz. Na szczęście zna-
leźliśmy przystanek. Tam przeczekaliśmy 
ulewę. Pomimo tego, iż byliśmy mokrzy 
i nieco zmęczeni, nadal byliśmy uśmiech-
nięci i zadowoleni. Kiedy wróciliśmy po-
woli zbliżał się już wieczór.

W ostatni dzień naszego pobytu przy-
witało nas słońce, z czego ucieszyliśmy 
się najbardziej. Zadowoleni wyruszyliśmy 
na plażę i do końca cieszyliśmy się piękną 
pogodą. Miłe chwile spędzane nad Chań-
czą minęły jednak szybko i nieubłaganie. 
Musieliśmy się spakować i złożyć namio-
ty, z czym jednak sprawnie sobie poradzi-
liśmy.

Przykro nam było rozstawać się z tym 
pięknym i malowniczym miejscem, ale 
niestety nic nie trwa wiecznie. Jesteśmy 
jednak szczęśliwi, że aktywnie spędzili-
śmy czas, podziwiając przy tym piękno na-
tury i poznając nowych ludzi. Z pewnością 
możemy stwierdzić, że jesteśmy bogatsi 
o nowe doświadczenia i wracamy z głową 
pełną wspomnień. 

Do zobaczenia znów za rok na rajdo-
wym szlaku.


