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W programie:

• godz. 1730  – Uroczyste otwarcie Kąpieliska przy 
zalewie w Szymanowicach przez Wójta 
Gminy Klimontów Ryszarda Bienia

• godz. 1745 – Koncert w wykonaniu zespołów 
działających przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Klimontowie: Gest, Studio 
Piosenki, BreakDance, Fahrenheit,  
Zespół Pieśni Tańca Gminy Klimontów

• godz. 1900  – Pokaz  Klubu Karate HANSHI

• godz. 1930–100  Zabawa z zespołem VARIAX 
i DJ  „Tomek&Tomek”

W trakcie:   zamek dmuchany, trampolina i inne 
atrakcje dla dzieci

ZAPRASZAMY

WÓJT GMINY KLIMONTÓW ZAPRASZA
NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ SEZONU WAKACYJNEGO 

NA KĄPIELISKU W SZYMANOWICACH 
W NIEDZIELĘ 30 CZERWCA 2013 R.

Na zaproszenie Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego Wójt Gminy Kli-
montów  Ryszard Bień uczestniczył 28 
maja br. w Warszawie w spotkaniu Prezy-
denta z samorządowcami oraz przedstawi-
cielami środowisk działających na rzecz sa-
morządu zorganizowanego z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego.

Prezydent RP wręczył odznaczenia pań-
stwowe: Krzyże Kawalerskie Orderu Od-
rodzenia Polski, Złote, Srebrne i Brązo-
we Krzyże Zasługi, po raz pierwszy przy-
znaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy 
i flagi w związku z podsumowaniem akcji 
„Majówka z Polską”. W uroczystości wziął 
udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek 
Michałowski, ministrowie i doradcy pre-
zydenta. Bronisław Komorowski zwrócił 
uwagę, że za kilka dni – 4 czerwca – będzie 
obchodzone Święto Wolności, jako przy-
pomnienie wielkiego zwycięstwa w nieła-
twych warunkach, bo przecież w niepełnej 
jeszcze demokracji. – Takie zwycięstwo ma 
nie tylko szczególny smak, ale także szcze-
gólne znaczenie. Tym większa chwała tym, 
którzy potrafili mądrze polską wolność z ta-
kim trudem ale i z polskim szczęściem zago-
spodarować – mówił Prezydent.

Przewodniczący Kapituły Nagrody 
Obywatelskiej, Doradca Prezydenta RP 
prof. Jerzy Regulski podkreślał, że dialog 
i współpraca są elementami koniecznymi do 

osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu w życiu 
publicznym. - Trzeba wskazywać jak to się 
robi i trzeba umieć zastosować to w życiu 
praktycznym. To jest cel programu Witry-
ny Obywatelskiej, na której są gromadzone 
najlepsze przykłady z Polski - dodał.

Bronisław Komorowski zwrócił się też 
z apelem do samorządów wszystkich szcze-
bli o podejmowanie inicjatyw zmierzają-
cych do stworzenia Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. Podkreślił, że „aby to było 
możliwe, trzeba pomnożyć już dziś istnieją-
ce inicjatywy, które kształtują tego rodza-
ju karty, głównie na poziomie gmin”. Prezy-
dent RP zaznaczył też, że inicjatywa „Ma-
jówki z Polską” realizowana na poziomie 
samorządów przynosi naprawdę dobre i wy-
mierne efekty.

Wójt Ryszard Bień wręczył Prezydento-
wi RP obraz pędzla Anny Bzdyry, statuet-
kę Klimontowski Topór oraz oficjalne za-
proszenie na obchody 100 rocznicy Bitwy 
pod Konarami, które zorganizowane zo-
staną w maju 2015 roku. Zaproszenie Bro-
nisława Komorowskiego jest nawiązaniem 
do wizyty Prezydenta Ignacego Mościckie-
go w Klimontowie i Górach Pęchowskich 
w 1929 roku, który uczestniczył w odsło-
nięciu i poświęceniu Pomnika Legionistów 
poległych w Bitwie Pod Konarami.

fot. Łukasz Kamiński – Kancelaria 
Prezydenta RP

SPOTKANIE
PREZYDENTA RP

Z SAMORZĄDOWCAMI
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

ICH RODZIN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek godz.1220–1620

tel. 15 866 1006 (wew. 11) lub 15 866 1774

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

Od 1 do 5 lipca odbędzie się plener rysunkowo-malarski, 
w którym będą uczestniczyli studenci Politechniki Świętokrzyskiej 

z Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury. 

Plener będzie odbywał się pod kierunkiem mgr inż. arch. Jana Niewady-
Wysockiego oraz mgr inż. arch. Jakuba Heciaka.

Otwarcie wystawy prac poplenerowych oraz projektowych,
poświęconych gminie Klimontów i jej okolicach, 

odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie 
5 lipca o godzinie 1230.

Nosząc imię Papieża Jana Pawła II czu-
jemy się zobowiązani do propagowania 
wartości głoszonych naszego Patrona. Dla-
tego tak bardzo zwracamy uwagę, aby nasi 
uczniowie zachowywalisię godnie i świe-
cili przykładem. Oprócz wiedzy stawiamy 
również na dobre zachowanie. Aby naszych 
uczniów zachęcić do zasad dobrego zacho-
wania wychowawcy świetlicy i biblioteki 
zorganizowali w tym roku  konkurs „Kla-
sa z dobrymi manierami”.

Konkurs trwał od początku lutego do koń-
ca maja 2013 r., a zaproszone zostały wszyst-
kie klasy Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II. Konkurs składał się z kilku działań, 
a z każdego działania każdej klasie zostały 
przydzielane punkty. Celem konkursu było 
wyłonienie klasy, która może poszczycić się 
dobrą znajomością zasad savoir-vivre’u za-
równo w teorii jak i w praktyce – na co dzień 
w życiu szkolnym i poza szkołą.

Każda z klas miała za zadanie wyko-
nać w formie plakatu logo szkoły z dobry-
mi manierami. Każda klasa mogła też zdo-
być dodatkowe punkty za wykonanie dodat-
kowego działania (do wyboru): plakat pro-
pagujący zasady savoir-vivre’u, transparent 
z hasłem, prezentacja multimedialna, krót-

Eliminacje międzyszkolne konkursu „Młodzież czyta Żeromskie-
go”, którego organizatorem jest SP w Ossolinie, odbyły się 10 czerwca 
br. W eliminacjach wystartowało blisko 30 uczniów z terenu całego po-
wiatu sandomierskiego. Jury w składzie: ks. Wojciech Zasada, mgr Te-
resa Czarnecka i red. Józef Żuk wybrało z tego grona ósemkę najlep-
szych, którzy otrzymali zaproszenia do finału konkursu. Odbędzie się 
on 7 lipca, podczas II Pikniku Rycerskiego w Ossolinie.

W kategorii szkół podstawowych finalistami zostali: Dominika 
Gronek (Klimontów), Natalia Orawiec (Wilczyce) i Mateusz Skrok 
(Wilczyce). W kategorii gimnazjów do finału zakwalifikowali się: Ka-
rolina Czuja, Katarzyna Świercz i Daniel Walasek – wszyscy z Gim-
nazjum w Chobrzanach, a w kategorii szkół średnich: Katarzyna Ka-
czor i Karolina Smardz, reprezentujące LO w Chobrzanach.

Finalistów oceniać będzie komisja konkursowa, w której zasiądą 
m.in. wybitny aktor Jerzy Zelnik oraz Kazimiera Zapałowa, wielo-
letnia dyrektor Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach i autorka znakomitych książek poświęconych autorowi „Przedwio-
śnia”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Świętokrzyski Ku-
rator Oświaty Małgorzata Muzoł. Dodatkowe informacje na temat fi-
nału konkursu, będzie można znaleźć na stronie www.ossolin.pl

KOORDYNATOR KONKURSU ILONA KOSIARSKA

W OSSOLINIE MŁODZIEŻ CZYTA ŻEROMSKIEGO

ki apel lub inna forma promowania dobre-
go zachowania. Jednym z działań  był test 
z wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczą-
cy znajomości zasad savoir-vivre’u.  Do testu 
przystąpiły wszystkie klasy – każdą repre-
zentowała para wytypowanych uczniów. Test 
został przeprowadzony 10 kwietnia 2013 r. 
o godz. 900 na świetlicy szkolnej.

Kolejnym działaniem było ocenianie klas 
pod względem zachowania w szkole (na lek-
cjach i przerwach, w stosunku do wszystkich 
pracowników szkoły i swoich rówieśników). 
Oceniania klas dokonywali wszyscy nauczy-
ciele uczący w naszej szkole.

Po zsumowaniu punktów zdobytych ze 
wszystkich działań zaszczytny tytuł „Klasy 
z dobrymi manierami” przypadł klasie IIIa. 
Zwycięska klasa otrzymała puchar „Klasy 
z dobrymi manierami” wypełniony słody-
czami oraz „Bilet nietykalności”, jako na-
grodę za wzorowe zachowanie. Ogłoszenie 
wyników i przyznanie nagrody odbyło się 
podczas VI Happeningu „Bezpieczna szko-
ła” – 29 maja 2013 roku. Tradycją szkoły bę-
dzie co roczne przekazywanie pucharu klasy 
ustępującej, klasie, która na zaszczytny tytuł 
,,Klasy z Dobrymi Manierami” zasłużyła.

E. PRZYBYLSKA, M. CICHOŃ

KLASA Z DOBRYMI MANIERAMI

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie odbył się 19 czerwca br. pierwszy 
przegląd zespołów tanecznych pt. „Hip hop 
jest dobry na wszystko”. 

Impreza ta skierowana była do wszyst-
kich  dzieci szkół podstawowych gminy 
Klimontów. Podstawowym celem przeglą-
du była popularyzacja zespołowych form 
tanecznych oraz wymiana pomysłów i do-
świadczeń w zakresie pracy z dziećmi i mło-
dzieżowymi zespołami tanecznymi. 

Jury w składzie: przewodnicząca Do-
minika Chmielewska, Rafał Ciach oraz 
Adam Kowalski oceniali pięć układów ta-
necznych zaprezentowanych przez naszych 
młodych tancerzy.

Licznie zgromadzona publiczności mo-
gła oglądać różnorodne układy taneczne 
z zakresu tańca nowoczesnego min.: disco–
–dance (SP Konary i Klimontów), hip–hop 
(SP Nawodzice) oraz nowatorskich form ta-
necznych – breakdance (SP Nawodzice) czy 
elektro poping (SP Nawodzice), choć nie za-
brakło i tańca ludowego (SP Konary).

Opiekunami i zarazem choreografa-
mi poszczególnych zespołów byli: ze SP 
Klimontów – Alicja Szemraj, SP Kona-
ry – Krzysztof Gierada, SP Nawodzice – 
Szczepan Ewiak. 

Dzieci za swe występy zostały nagro-
dzone pucharami, dyplomami oraz drobny-
mi upominkami, przyznano również dwie 
nagrody indywidualne – dla najlepszego 
tancerza Marcina Golonki (SP w Nawo-
dzicach) oraz za najlepszy trik taneczny dla 
Sandry Golonki (SP w Nawodzicach). Or-
ganizatorem imprezy była Szkoła Podsta-
wowa w Nawodzicach.

Z niecierpliwością czekamy na następny 
taki turniej i dalsze sukcesy naszych małych 
tancerzy, bo jak zapewnił nas choreograf 
i organizator turnieju pan Szczepan Ewiak 
nasza młodzież jest tak roztańczona  i zdol-
na, że jeszcze nie raz będziemy mogli o nich 
czytać a może nawet i oglądać ich możliwo-
ści taneczne, które są coraz większe.

Klasyfikacja Generalna:
1.  miejsce – SP Nawodzice
2.  miejsce – SP Klimontów
3.  miejsce – SP Konary
Najlepszy tancerz: Marcin Golonka
Najlepszy trik taneczny – Sandra Golonka

Organizatorzy składają szczególne po-
dziękowania dyrekcji GOK w Klimontowie 
za udostępnienie sceny i nagłośnienia oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

MGR SZCZEPAN EWIAK

GOT TO DANCE W KLIMONTOWIE 
– ROZTAŃCZONE NAWODZICE

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „Głosu Klimontowa” nr 115, w artykule pt. 

„I ubrali Go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli Mu ją na głowę” 

błędnie podaliśmy nazwisko wikariusza klimontowskiej parafii, reżysera 

i pomysłodawcy opisywanego wydarzenia, ks. Pawła Piędzio.

W imieniu redakcji i autora artykułu serdecznie przepraszamy ks. Wikariusza 

oraz naszych Czytelników za pomyłkę.



GŁOS KLIMONTOWA 3

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się 
19 kwietnia br. uroczysta gala, na której podsumowano te-
goroczną edycję przedmiotowych konkursów dla gimna-
zjów z całego województwa. W roku szkolnym 2012/2013 
do wszystkich konkursów przystąpiło 3.448 uczniów z 205 
świętokrzyskich gimnazjów. Wiedzą z poszczególnych 
dziedzin mogli wykazać się też uczniowie Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. W tym roku może-
my być dumni z czterech uczennic, które otrzymały tytuły 
finalistów, a wśród nich także tytuł laureata. 

Na taki sukces ciężko pracowały uczennice: Alicja Ci-
choń uczennica kl. IIa – tytuł laureata X Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, Anita Stypa uczennica kl. IIIa 
– tytuł finalisty X Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego, Wioletta Słapek uczennica kl. IIIc – tytuł finali-
sty  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, Dominika 
Kusal uczennica kl. IIIa – tytuł finalisty X Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 

Warto przypomnieć, że uczniowie, którzy uzyskują ty-
tuł laureata są zwolnieni z jednej części egzaminu gimna-
zjalnego i z tej części (już bez najmniejszego stresu!) otrzy-
mują maksymalną liczbę punktów!

Uczniom gratulujemy i zachęcamy pozostałych do 
uczestniczenia w konkursach przedmiotowych w następ-
nych edycjach. Życzymy powodzenia!

Z. R. G.


Sokolniki 12/06/2013

Szanowni Państwo,
W związku z kończącym się rokiem szkolnym chce-

my podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączy-
li się w akcję zbiórki nakrętek dla naszego syna. Dzię-
ki Wam Bartuś będzie uczestnikiem turnusu rehabilita-
cyjnego, który odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia 
w Truskawcu. Wasze zaangażowanie jest dla nas cennym 
wsparciem, które możemy wspólnie ofiarować Bartkowi. 
Prowadzona akcja zbiórki nakrętek daje nam możliwość 
skutecznego leczenia i rehabilitacji.

W dalszym ciągu rehabilitacja jest dla niego jedną 
z najważniejszych potrzeb. Bartek ciężko pracuje nad 
każdą nową umiejętnością. Każdy mały krok do przodu 
jest efektem wielogodzinnej rehabilitacji. Zdrowe dzieci 
rosną i rozwijają się wraz z wiekiem, Bartuś natomiast 
wszystko musi wypracować poprzez rehabilitację. Jego 
rówieśnicy biegają po podwórku i chodzą do przedszko-
la. Bartusiowi bardzo tego brakuje. Ponadto ogranicze-
nia ruchowe, jakie mu towarzyszą mają również duże 
znaczenie w poznawaniu świata w pierwszych latach ży-
cia. Dlatego też rehabilitacja jest tak ważna.

Kilka tygodni temu u Bartusia został zdiagnozowany 
obustronny głęboki niedosłuch, który jest dla niego do-
datkowym ciężarem. Bartek słyszy dźwięk dopiero powy-
żej 90 decybeli. To bardzo dużo, ponieważ  mowa ludz-
ka ma głośność około 40 decybeli. Obecnie jesteśmy na 
etapie wykonywania szczegółowych badań audiologicz-
nych. Rozpoznany niedosłuch wymaga dodatkowej reha-
bilitacji, polegającej między innymi na stopniowym do-
starczaniu dźwięków do jego świadomości. Z opinii leka-
rzy wynika, iż z powodu niedosłuchu Bartek nie mówi.

Bartłomiej właśnie skończył cztery latka (ur. 10/06/
2009 r.), nie może chodzić i siedzieć samodzielnie, nie 
mówi i niedosłyszy. Dlatego w dalszym ciągu wymaga 
skutecznej rehabilitacji ruchowej i od niedawna również 
surdologopedycznej. Państwa pomoc umożliwia więk-
szą dostępność do rehabilitacji, która w efekcie daje wy-
mierne rezultaty. Poszczególne turnusy rehabilitacyjne 
wspomagają jego rozwój psychiczny oraz fizyczny. Z na-
szych obserwacji wynika, iż każdy turnus i codzienna re-
habilitacja, to krok do przodu na drodze jego rozwoju. 
Dlatego chcemy realizować jego potrzeby, aby tych kro-
ków było jak najwięcej.

W związku z tym serdecznie dziękujemy za każdą na-
krętkę i zwracamy się z prośbą o kontynuację zbiórki dla 
Bartusia również w następnym roku szkolnym.

Z poważaniem 
Marta Rynduch–Kędziora i Łukasz Kędziora

W dzisiejszym pięknym dniu wspaniałym,
kochana Maryja wita wszystkich swoim sercem małym.
Przetrwała z nami – 10 lat to ładna rocznica,
patrzy na nas łaskawie Maryja Dziewica.
Za odprawioną Mszę świętą księdzu proboszczowi 
serdecznie dziękujemy,
i kolejnej rocznicy z Matką Bożą wyczekujemy.
Dobrym ludziom za pomoc, przy powstaniu tego miejsca 
jesteśmy wdzięczni,
oby otoczeni płaszczem łask bożych zawsze byli 
bezpieczni.
Każdemu z osobna, tym którzy jakiś wkład  tu włożyli,
niech Bóg wynagrodzi by zawsze szczęśliwi byli.
To szczególne miejsce gromadzi wiele osób,
ktoś się zatrzymuje i modli na swój własny sposób.
Odbywa się tu modlitwa różańcowa a także 
nabożeństwo majowe,
nasze przyjazne serca do modlitwy zawsze są gotowe.
Oby Maryja swoją miłością nas jednoczyła,
wszystkich chętnych ludzi w swoich progach gościła.
Pragniemy wyrazić podziękowania dla księdza 
proboszcza, p. sołtysa, wszystkich mieszkańców oraz 
przybyłych gości,
i życzyć by ich serca otrzymały wiele Maryjnej miłości.
Królowo kochana do ciebie te słowa kierujemy,
nie opuszczaj nas, twej miłości i opieki potrzebujemy.
Spraw oby nasze serca ciągle czyste były,
i dobre uczynki w tej wsi na zawsze się zakorzeniły.
Jeszcze raz na ręce wszystkich słowo dziękuje składamy,
do odwiedzania naszej Maryi gorąco zapraszamy.

W Przybysławicach odprawiona została 18 maja br. 
Msza św., którą o godzinie 1900 poprowadził ks. kano-
nik Henryk Hendzel – proboszcz parafii pw. św. Józe-
fa w Klimontowie. Uroczystość ta związana była z 10–tą 
rocznicą powstania Figury Matki Bożej w Przybysławi-
cach (23.V.2003 r.). Inicjatorami stworzenia takiego miej-
sca byli mieszkańcy wsi przy współpracy z sołtysem p. 
Krzysztofem Bernysiem. Figura ta znajduje się na pose-
sji p. Anny Zimoląg, która otacza to miejsce szczególną 
opieką i troską.

We mszy licznie uczestniczyli mieszkańcy, w tym 
młodzież i dzieci, oraz przybyli okoliczni goście. Słowa 
wstępu skierowała do przybyłych p. Monika Sudy – na-
uczycielka gimnazjum w Klimontowie. Miejscowa mło-
dzież przygotowała prośby przeczytane podczas modli-
twy powszechnej, mszę jako tutejszy ministrant obsługi-
wał Kamil Nowakowski. Przepiękne pieśni płynęły z ust 
sióstr z Koła Żywego Różańca w Przybysławicach. Przed 
błogosławieństwem został przeczytany wiersz z podzięko-
waniami dla wszystkich napisany przez p. Wioletę Nowa-
kowską. (obok).

Sołtys wsi poprzez swoje przemówienie skierował sło-
wa wdzięczności dla osób pomocnych przy organizacji. To 
przepiękne wydarzenie i podniosła atmosfera na długo po-
zostaną w pamięci wszystkich mieszkańców wsi. Pamiąt-
kę stanowić będą duchowe przeżycia i dla przyszłych po-
koleń – kolorowe fotografie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
miejsca i zorganizowania takiej uroczystości serdeczne 
Bóg zapłać. Teraz oczekujemy kolejnej rocznicy z naszą 
Matką Bożą.

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA 
W PRZYBYSŁAWICACH

DUMA NASZEGO GIMNAZJUM
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Tradycją naszej szkoły, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, stało się organizowa-
nie co roku na przełomie maja i czerwca happeningu pod hasłem „Bezpieczna szkoła”. Te-
goroczny, VI Happening, odbył się 29 maja 2013 r. na hali sportowej naszej szkoły a jego 
motywem przewodnim była idea „Szkoła moich marzeń to bezpieczna szkoła”. Honoro-
wy patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Klimontów p. Ryszard Adam Bień oraz 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Koordynatora-
mi imprezy były: Monika Cichoń i Eliza Przybylska, Barbara Bzdyra, Iwona Juda.

Nadrzędnym celem VI Happeningu było propagowanie szkoły jako miejsca, w którym 
uczniowie powinni czuć się bezpiecznie, mieć zapewniony komfort psychiczny niezbędny 
do zdobywania wiedzy, prawidłowego rozwoju swoich umiejętności i talentów, kształtowa-
nia umiejętności interpersonalnych, opartych na postawie asertywnej, niezbędnych w do-
rosłym życiu. W szkole promowane są również wartości rodzinne czego dowodem jest na-
sze wsparcie podczas Happeningu Ogólnopolskiej Akcji „Postaw na rodzinę”. Tegoroczny 
happening promował także postawę, że warto marzyć i przekuwać swoje marzenia w czy-
ny. Popierając ideę happeningu – bezpieczna szkoła – wszyscy uczestnicy solidarnie posia-
dali niebieski element odzieży. Dla podkreślenia idei happeningu, że szkoła to miejsce za-
pewniające bezpieczeństwo wszystkim (zarówno nauczycielom jak i uczniom) było zaak-
centowanie kolorem niebieskim stroju wszystkich uczestników imprezy.

Do udziału w VI Happeningu zostali zaproszeni uczniowie, dyrektorzy i nauczycie-
le wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Klimontów, przedstawiciele instytucji 
współpracujących z naszą szkołą (straż, policja) oraz rodzice. Krótkim przemówieniem ofi-
cjalnego otwarcia uroczystości dokonał pan Piotr Lipiński – sekretarz Gminy Klimontów 
oraz proboszcz naszej parafii ks. Henryk Hendzel. Imprezę prowadziły uczennice gimna-
zjum: Martyna Żwirek oraz Paulina Goździewska.

Na program artystyczny VI Happeningu składały się piosenki i wiersze wykonane przez 
uczniów naszej szkoły. Podziwiać można było występy szkolnego zespołu muzycznego oraz 
gimnazjalnej grupy cheerleaderek. Podczas trwania części artystycznej swoje umiejętności 
taneczne zaprezentowały także dzieci z Przedszkola Samorządowego  i Przedszkola Sióstr 
Imienia Jezus. Występ najmłodszych uczestników imprezy spotkał się z dużą aprobatą pu-
bliczności, a nagrodą były słodkie smakołyki dla wszystkich małych artystów. Po zakoń-
czeniu części artystycznej zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego i literackiego, 
który towarzyszył przewodniej idei VI Happeningu. 

Jury, w skład którego weszli Jadwiga Gawlik, Barbara Cieplińska, Iwona Stolińska, 
Stanisław Sas-Tarnawski oceniło wszystkie prace konkursowe. 

W grupie wiekowej „I-III SP” (konkurs plastyczny) jury przyznało I miejsce Mał-
gorzacie Gach z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-

VI HAPPENING
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towie. II miejsce zajął Dawid Malczyk ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach. Nato-
miast III miejsce przyznano Aleksandrze Sajeckiej z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Wyróżniono także dwie prace: Alicji So-
śniak oraz Adrianny Bień z Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie.

W kategorii wiekowej „IV-VI SP” (wiersz) I miejsce zajął Piotr Rogala z PSP im. Je-
rzego Ossolińskiego w Klimontowie, II miejsce Jan Bilski z PSP im. Jerzego Ossolińskie-
go w Klimontowie, III miejsce Bartłomiej Koryciński z PSP im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie. Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Kozłowska z PSP im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie.

W kategorii wiekowej  „gimnazjum” jury przyznało I miejsce Aleksandrze Gaw-
ron z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, II miejsce Weronice Laso-
cie z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, III miejsce Natalii Przetak 
z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie. Wyróżniono wiersz Aleksandry 
Kobyłeckiej z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

W kategorii wiekowej „szkoła ponadgimnazjalna” I miejsce zajęła Aleksandra Ma-
zur z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie. 
II miejsce przypadło Sylwii Kamińskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Ur-
szuli Ledóchowskiej w Klimontowie. III miejsce otrzymał Piotr Siedmiórka z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Sponsorami nagród na konkurs byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz p. Krzysztof Furmanek właściciel sklepu „Mini Market”. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Po ogłoszeniu wyników konkursu i przekazaniu na-
gród głos zabrała p. dyrektor Małgorzata Kordyka dziękując w imieniu organizatorów 
wszystkim wspierającym ideę VI Happeningu „Bezpieczna szkoła” i przekazując symbo-
liczne podziękowania. 

Drugim dziękującym był p. sekretarz Piotr Lipiński, który wspólnie z Przewodniczą-
cym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii p. Włady-
sławem Kaniewskim przekazał podziękowania i certyfikaty osobom wspierającym Ogól-
nopolską Kampanię „Postaw na Rodzinę”. Wśród  nagrodzonych było wielu pracowników 
naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor.

Zakończeniem imprezy była niespodzianka przygotowaną przez pana wójta Ryszar-
da Bienia i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – lody dla 
wszystkich uczestników happeningu, który jak co roku zakończyliśmy przemarszem ulica-
mi Klimontowa. Mamy nadzieję, że za rok będzie równie wspaniale.

ORGANIZATORZY

„BEZPIECZNA SZKOŁA”
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PODSUMOWANIE ORAZ WYNIKI
„KATYŃ – 

Podsumowanie II Wojewódzkiego Kon-
kursu „Katyń – Pamiętajmy” miało miej-
sce 10 czerwca br. Organizatorem konkur-
su było Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie. Honorowy patronat 
nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Wójt 
Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień.

Sponsorami Konkursu byli: Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń, Nadwiślański Bank 
Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Urząd Gminy w Klimontowie 
oraz p. Paweł Jasiński – właściciel sklepu 
„Murzynek”. Celem konkursu było zdoby-
wanie i popularyzowanie wiedzy o II woj-
nie światowej, poszerzenie wiedzy i wraż-
liwości uczniów na temat losów żołnierzy 
polskich i ich rodzin pod okupacja sowiec-
ką, rozwijanie twórczości literackiej wśród 
młodzieży.

W konkursie brało udział 90 uczniów z 20 
szkół gimnazjalnych województwa święto-
krzyskiego. Uczniowie wzięli udział w na-
stępujących kategoriach konkursowych:

• konkursie plastycznym,
• konkursie na pamiątkową kartkę wy-

konaną metodą grafiki komputerowej,
• konkursie literackim – wiersz lub opo-

wiadanie, pamiętnik, list.

Uroczystość rozpoczęła się wykładem 
połączonym z prezentacją multimedialną 
na temat zbrodni katyńskiej, który przed-
stawił Marek Jończyk z Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Kielcach. Następnie odbyła 
się  część artystyczna, podczas której zebra-
ni wysłuchali nagrodzonych wierszy i pie-
śni w interpretacji uczniów Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Kolejnym punktem uroczystości było 
rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplo-
mów i podziękowań uczniom, opiekunom, 
a także szkołom, biorącym udział w kon-
kursie. 

Wyniki Konkursu przedstawiają się na-
stępująco:

• w kategorii pamiątkowa kartka: I miej-
sce – Wiktoria Korbińska z Gimnazjum 
nr 9 im. mjr Henryka Sucharskiego w Kiel-
cach, II miejsce – Karolina Gil z Gimna-
zjum Integracyjnego nr 4 im. Jana Karskie-
go w Kielcach, III miejsce – Małgorzata 
Kilijanek z Gimnazjum im. Władysława 
Reymonta w Szydłowie.

•- w kategorii praca literacka – wiersz: 
I miejsce – Anna Gogolin z Gimnazjum 
Publicznego w Oksie i Patrycja Wawszczyk 
z Gimnazjum im. Władysława Reymonta 
w Szydłowie, II miejsce – Weronika La-
sota z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
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II w Klimontowie i Marta Strojna z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościusz-
ki w Staszowie, III miejsce – Zuzanna Pa-
bian z Gimnazjum nr 8 im. Natalii Macha-
łowej w Kielcach i Małgorzata Kilijanek 
z Gimnazjum im. Władysława Reymonta 
w Szydłowie. W tej kategorii zostały tak-
że przyznane dwa wyróżnienia: dla Klau-
dii Belusiak z Publicznego Gimnazjum nr 
1 im. T. Kościuszki w Staszowie oraz Ka-
tarzyny Zalewskiej z Publicznego Gim-
nazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Iwaniskach.

• w kategorii praca literacka – opowia-
danie/list/pamiętnik: I miejsce – Domini-
ka Adamczyk z Publicznego Gimnazjum  
Samorządowego im. Noblistów Polskich 
w Kazimierzy Wielkiej, II miejsce – Mag-
dalena Koziara Publicznego Gimnazjum 
Samorządowego im. Noblistów Polskich 
w Kazimierzy Wielkiej i Karolina Kozieł 
uczennica Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, 
III miejsce – Agata Górecka z Publicznego 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Iwaniskach. 

• w kategorii plakat: I miejsce – Alek-
sandra Siwiec z Publicznego Gimnazjum  
Samorządowego im. Noblistów Polskich 
w Kazimierzy Wielkiej i Michalina Piąt-
kowska z Gimnazjum nr 9 im. mjr Hen-

ryka Sucharskiego w Kielcach, II miejsce 
– Natalia Bukała z Publicznego Gimna-
zjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach 
oraz Agata Górecka z Publicznego Gim-
nazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Iwaniskach, III miejsce – Dariusz Si-
dor z Publicznego Gimnazjum w Niekła-
niu Wielkim oraz Katarzyna Staciwa, 
uczennica Gimnazjum nr 1 im. Kazimie-
rza Wielkiego w Radoszycach. Jury przy-
znało w tej kategorii także 4 wyróżnie-
nia: dla Klaudii Garłowskiej, uczennicy 
Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkie-
go w Radoszycach, Justyny Więckiewicz 
z Publicznego Gimnazjum im. Franciszka 
Staffa w Rudzie Malenieckiej, Agaty Sta-
niek i Natalii Głąb z Publicznego Gimna-
zjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Iwaniskach.

Po części oficjalnej wszyscy mogli po-
dziwiać galerię prac konkursowych. Na za-
kończenie uroczystości Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień zaprosił wszystkich 
uczestników do Parku Katyńskiego w By-
szowie, gdzie przedstawił historię powsta-
wania Parku oraz oprowadził po jego zakąt-
kach. Był to bardzo miły akcent podsumo-
wujący konkurs.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
T. KĘDZIERSKI, B. BIEŃ, I. STOLIŃSKA

II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PAMIĘTAJMY”
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Pod takim hasłem, w dniach 24–26 maja 
2013 r., wdzięczni Panu Bogu i wielu pokole-
niom ludzi, którzy w ciągu 400 lat  najpierw 
budowali, a następnie dbali o piękno świąty-
ni, sprawowanie w niej sakramentów i życie 
modlitwy, a także o właściwe funkcjonowa-
nie całego zespołu klasztornego w Klimon-
towie, obchodziliśmy Jubileusz ufundowa-
nia tego obiektu przez Jana Zbigniewa Osso-
lińskiego.

Przez trzy dni jubileuszowych obcho-
dów wydarzyło się tak wiele i uczestniczy-
ło w nich tak wiele osób, że z pewnością wy-
darzenie to pozostawi ślad w ludzkiej pa-
mięci. Jako Rektor klasztoru pragnę wyra-
zić wdzięczność wszystkim zatroskanym 
o dobro Zespołu Klasztornego. Nieocenio-
ną pracę w dwuletnie przygotowanie, a na-
stępnie urzeczywistnienie obchodów jubile-
uszowych włożyli członkowie Zarządu Sto-
warzyszenia „Wspólne Dobro” pracujący 
w składzie: Anna Gładysz, Anna Szczy-
pińska, Elżbieta Mazur, Elżbieta Słowiń-
ska, ks. Czesław Gumieniak, Andrzej Da-
rowski i Jan Prokop. Dużym zaangażowa-
niem wykazali się również członkowie Sto-
warzyszenia: Rafał Staszewski, Mirosław 
Kwapiński, Maria Szajniakowska, Moni-
ka Sudy, Dorota Kwapińska, Zofia Leśko, 
Maria Gładysz, Magdalena Domoradzka, 
Elżbieta Kilarska i Marzanna Kwiecień. 
Zaangażowani byli również członkowie Pa-
rafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

W pierwszej kolejności słowa podzięko-
wania kieruję do Jego Ekscelencji Biskupa 
Krzysztofa Nitkiewicza, który przyjął pa-
tronat honorowy nad Jubileuszem, wspierał 
go swoją modlitwą, jak również przybył oso-
biście, aby tu sprawować Najświętszą Ofia-
rę i wygłosić Słowo Boże. Przyznał również 
dotację na restaurację obrazu Matki Bożej 
Różańcowej i zakup wyposażenia do domu 
pielgrzyma.

Za pełnioną posługę duszpasterską, sło-
wa wdzięczności kieruję do ks. proboszcza 
Henryka Hendzla, który udzielił także wie-
lu cennych wskazówek i wypożyczył sprzę-
ty liturgiczne z kościoła parafialnego. Z po-
sługą duszpasterską przybył także ks. infułat 
Adam Nowak, wieloletni proboszcz para-
fii, troskliwy opiekun klasztoru przez ponad 
dwadzieścia lat, który przewodniczył Eu-
charystii i wygłosił kazanie pierwszego dnia 
Jubileuszu.  Mszę św. inauguracyjną konce-
lebrowali wszyscy Rektorzy, którzy tę funk-
cję pełnili od 2006 r. – księża: Władysław 
Jabłoński, Wojciech Zasada, Czesław Gu-
mieniak i obecny Rektor. Przez trzy dni Ju-
bileuszu posługę w konfesjonale pełnił ks. 

„DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ PANU”
wikariusz Paweł Piędzio. Słowa podzięko-
wania kieruję również do ks. dziekana Jana 
Pietrusa i ks. Włodzimierza Czerwińskie-
go, którzy koncelebrowali Mszę św. w nie-
dzielę. Posługę duszpasterską w tych dniach 
pełnili także o. Wincenty Suwała CR, który 
głosił w niedzielę Słowo Boże oraz o. Woj-
ciech Krok OP, który wraz z innymi kapła-
nami zakonnymi sprawował Eucharystię 
i głosił Słowo Boże w sobotę 25 maja

Słowa wdzięczności kieruję do pana wój-
ta Adama Bienia za wielką życzliwość dla 
inicjatyw podejmowanych na rzecz ratowa-
nia zespołu klasztornego. Dziękuję również 
Radzie Gminy i Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która finanso-
wo wsparła organizację spotkań z młodzie-
żą, konkursy i zawody sportowe.

Obchody Jubileuszu  zainicjowały  rywa-
lizacje sportowe w turniejach o puchar Rek-
tora. Piątek był dniem poświęconym histo-
rii klasztoru i kościoła. Tu składam podzię-
kowanie panu Mirosławowi Kwapińskie-
mu, który wygłosił prelekcję wraz z prezen-
tacją multimedialną na temat historii klasz-
toru oraz jego rektorów. Dopełnieniem tej 
prezentacji był film „jubileuszowy” przygo-
towany przez Jakuba Przybylskiego oraz 
wystawa fotograficzna. Zorganizowanie wy-
stawy i pokazanie wielu archiwalnych foto-
grafii było możliwe dzięki pomocy Urzędu 
Gminy oraz panów: Zbigniewa Przybyt-
nia, Tadeusza Makarewicza, Marka Mą-
drego, Grzegorza Pawlika, Krzysztofa Sa-
jeckiego i Zdzisława Szkutnika. Wystawę 
fotografii dopełniły rzeźby herbów Ossoliń-
skich wykonane przez pana Romana Wi-
taszka. Przy tej okazji można było zajrzeć 
do kronik Stowarzyszenia, w których od 
początku założenia Stowarzyszenia doku-
mentują prace związane z klasztorem panie 
Anna Gładysz i Anna Szczypińska.

Sobota była dniem poświęconym życiu 
zakonnemu. W zorganizowaniu Festiwa-
lu Życia Monastycznego swoją pomocą słu-
żył ks. prof. Leon Siwecki – Dyrektor Wy-
działu ds. Instytutów Życia Konsekrowane-
go i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Ku-
rii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz s. Kla-
ra Radczak – Diecezjalny Referent ds. Za-
konów. Nie mógłby się odbyć ten Festiwal, 
gdyby nie obecność osób życia konsekrowa-
nego. Dlatego w tym miejscu chcę podzię-
kować zgromadzeniom, które pozytywnie 
odpowiedziały na zaproszenie i przyjechały 
do Klimontowa. Gościli u nas: ojcowie Do-
minikanie, Oblaci, Franciszkanie, córki św. 
Franciszka Serafickiego, siostry Pallotynki, 
siostry Dominikanki, siostry Imienia Jezus, 

Msza Święta koncelebrowana przez Rektorów Klasztoru

Po powitaniu przez księdza proboszcza w murach świątyni św. Józefa

Cudowny Matki Bożej Różańcowej na czas Jubileuszu powrócił w mury Świątyni

Msza Święta z udziałem przedstawicieli Zgromadzeń Zakonnych Przed cudownym obrazem– inauguracja Festiwalu Życia Monastycznego

Autorzy zdjeć: Anna Szczypińska, Jan Prokop
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siostry Służki NMPN, siostry Jadwiżanki 
Wawelskie, siostry Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo, siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi, siostry Sercanki oraz siostry 
Służebniczki Dębickie.

Mszę świętą tego dnia swoim śpiewem 
uświetniła schola nowicjuszy oblatów ze Św. 
Krzyża, zaś w organizację bardzo mocno 
włączyły się i pełniły funkcję współgospoda-
rzy siostry Imienia Jezus z Klimontowa, pod 
przewodnictwem swojej przełożonej s. Hele-
ny Lato i dyrektorki przedszkola s. Joanny 
Bartoszczyk. Festiwal Życia Monastycznego 
prowadzili Mirosław Kwapiński i Elżbieta 
Mazur. W przerwach między prezentacjami 
zakonów umilał czas uczniowski zespół wo-
kalno-instrumentalny z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Klimontowie. Na or-
ganizację Festiwalu Monastycznego i sobot-
niego koncertu Zespołu „Dom o Zielonych 
Progach” Stowarzyszenie pozyskało dotację 
z funduszu Województwa Świętokrzyskiego.

W organizację Jubileuszu zaangażowa-
ny był Gminny Ośrodek Kultury pod prze-
wodnictwem pana Marcina Śledzia. Słowa 
wdzięczności kieruję w stronę dyrektorów 
szkół – pań Małgorzaty Kordyki, Elżbiety 
Czajkowskiej, Marii Kubik oraz  nauczycie-
li i innych osób zaangażowanych w przepro-
wadzenie rozgrywek sportowych, jak również 
w pozostałe dzieła towarzyszące Jubileuszo-
wi. Były to panie: Barbara Bilska, Anna 
Bzdyra, Joanna Bednarska, Agnieszka 
Kwiecień, Urszula Sadowska, Teodora Ba-
ran-Kosmacińska, Iwona Stolińska oraz 
panowie: Marek Bargiel, Łukasz Rojek, 
Jan Kurkiewicz, Cezary Pyszczek, Krzysz-
tof Dywan, Zdzisław Nowakowski.

Nie odbyłaby się ta uroczystość, gdy-
by nie ofiarodawcy: Wioletta Uchań-
ska, Iwona Gorycka, Radosław Piotrow-
ski, Edward i Danuta Przytułowie, Zo-
fia Iskra, Wiesława Kaczkowska z Bera-

„DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ PANU”

Anna Piątkowska

„O Kościele św. Jacka”
Kościół św. Jacka zadziwia.
Z nim historię Klimontowa odkrywam.
Dziękuję Ossolińskim za hojność.
Podziwiam też Jego neogotycką dostojność…

W XVII stuleciu kasztelan radomski Ossoliński miastem władał
A serce wojewoda sandomierski Jan Zbigniew pokazał. 
Jako sługa Stefana Batorego, wielce szczodrego,
Dominikanów sprowadził do Klimontowa kochanego.

Miasto zniszczyli Szwedzi, bo nie mieli 
litości dla włości i świętości,
W odnowie ratunek  dla Klimontowa widzieli
zasłużeni księża proboszcze, a także Ledóchowscy.

Obraz Matki Bożej Różańcowej słynie z piękności.
Modlitwa do niej daje wiernym tyle radości.
Dziękuję za to doktorowi Zysmanowi, księdzu Kuklińskiemu
i dziedzicowi Górek Klimontowskich Włodzimierzowi Karskiemu.

Obraz jest mały, na miedzianej blasze malowany,
Wysadzany perłami i w swojej cudowności doskonały!
W wielonawowej Krypcie klasztornej są trumny Ledóchowskich,
Dominikanów. Ossolińskich i infułatów Klimontowskich.

Urzekają też malowidła ścienne, „Ogród oliwny”
i w klasztornej sieni Święty Dominik w habicie,
To konserwatorskie duże odkrycie.
Czasem z ciemności wyłania się zakonnika obraz dziwny…

Urok Klimontowa cenią turyści, a rodacy na obczyźnie
traktują dwie świątynie jak ojcowiznę.
Dziś kościoły wznoszą się nad ludzkie podziały
i są powodem dla mieszkańców do dumy i chwały.

dza, państwo Makarewiczowie,  młodzież 
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, dzie-
ci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. 
Ossolińskiego i  inni anonimowi darczyń-
cy. Sponsorzy finansowi Festiwalu to Rada 
Sołecka (350 zł), parafianie z Warszawy 
(300zł), Maria Adamczyk i Helena Goź-
dziewska (300 zł), Marek Kaczmarczyk 
(200 zł). Słowo podziękowania kieruję rów-
nież do Kół Żywego Różańca z parafii św. 
Józefa w Klimontowie za ufundowanie jubi-
leuszowego ornatu, razem z członkami Sto-
warzyszenia „Wspólne Dobro” i Parafial-
nym Oddziałem Akcji Katolickiej.

Za okazaną życzliwość i pomoc dzięku-
ję również paniom: Monice Zieji (dekoracja 
świątyni), Małgorzacie Cienik i Reginie 
Sudy, Zofii Bubińskiej, Zofii Sado, Ewie 
Szymańskiej, Małgorzacie Przytule, He-
lenie Gładysz i Elżbiecie Goryckiej, a tak-
że sołtysowi Andrzejowi Ciachowi i OSP 
z Szymanowic. Od strony muzycznej wiele 
wysiłku włożyli p. organista Tomasz Sta-
niek, Anna Pacholczak, która zagrała na 
skrzypcach oraz schola „Chorał” pod kie-
runkiem Edyty Mazur. Nie można pomi-
nąć także tych, którzy zajmowali się obsługą 
zakrystii, byli to: Krzysztof Rybusiński, s. 
Wiesława, s. Anita oraz ministranci.

Zdaję sobie sprawę, że każde podzięko-
wanie nigdy nie jest kompletne, bo zawsze 
są takie osoby, które działają jakby w ukry-
ciu, ale swoim gestem, słowem, modlitwą, 
czasem też anonimowo rzuconym groszem 
wspierają dobre działa. Tak było i tym ra-
zem, dlatego na koniec składam serdecz-
ne Bóg zapłać wszystkim Ludziom Dobrej 
Woli, którzy w jakikolwiek sposób okazali 
swoją pomoc, a nie zostali tu wymienieni. 
Niech Bóg Wam Wszystkim wynagrodzi za 
Waszą hojność, zaangażowanie, pracę, trud 
i ofiarność.

KS. ROBERT CAPAŁA

Występ przedszkolaków z Klimontowa

Gminny Ośrodek Kultury – koncert Zespołu „Dom o Zielonych Progach”

Uroczysta Suma pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Sandomierskiej

Wystawa fotograficzna i rzeźb pana Romana Witaszka
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W Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie 12 czerwca 2013 
roku odbyły się Eliminacje Festiwalu Miasto Młodych Artystów – Scena Muzyczna.

Udział brali – zgodnie z regulaminem – mieszkańcy powiatów sandomierskiego, tarno-
brzeskiego i stalowowolskiego w wieku od 13 do 25 lat.

Komisja Konkursowa w składzie: Diana Kałążna, Marek Słowiakowski, Marcin Ma-
ziarz i Marcin Śledź, po wysłuchaniu 27 wykonawców nominowało do finału Festiwalu 
Miasto Młodych Artystów – Scena Muzyczna na dziedzińcu Zamku w Sandomierzu nastę-
pujących wykonawców: Patrycję Klocek, Natalię Teter, Dominikę Podolesińską, Klaudię 
Zioło, Magdalenę Szlęzak, Patryka Palidwora, Patrycję Szubstarską, Karolinę Pyzę, 
Klaudię Konat, Karolinę Kołodziej, Weronikę Kowalczuk, Jakuba Mazura, Klaudię 
Smardz, zespół Baldheat oraz Marcina Przybysia.

Na uwagę zasługuje fakt że regulamin dopuszczał tylko 10 wykonawców ale w związ-
ku z bardzo wysokim i wyrównanym poziomem który zaprezentowali młodzi artyści Jury 
po konsultacjach zakwalifikowała do finału 15 laureatów sceny finałowej.

Na Placu Zamkowym w Sandomierzu odbył się 22 czerwca br. finał, w którym ex aequo 
zwyciężyły Klaudia Konat i Patrycja Szubstarska.

MIASTO
MŁODYCH

ARTYSTÓW
Scena Muzyczna
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   Pierwszego dnia lata, w piątkowe 
przedpołudnie odwiedził naszą bibliotekę 
Adam Ochwanowski – poeta, felietonista, 
animator kultury, patriota i regionalista.

Autor licznych tomików poezji, m.in.: 
„Dopóki żyją matki”, „Dotyk Madonny”, 
„Erotyki i przytyki”, „Dwunastu gniew-
nych błaznów”. Pomysłodawca i twórca 
Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tra-
dycji Rolnej Ponidzia Pałac Wielopolskich 
w Chrobrzu, scenarzysta i reżyser widowisk 
regionalnych. Założyciel i redaktor naczel-
ny serii wydawniczej „Biblioteka bez po-
działów”, twórca warsztatów literackich dla 
młodzieży.

  Na spotkanie licznie przybyła młodzież 
z Gimnazjum i Zespołu Szkól Ponadgimna-
zjalnych w Klimontowie. Autor zaprezen-
tował swoją twórczość trafiając tematyką 

ADAM OCHWANOWSKI 
W GMINNEJ 
BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ

W KLIMONTOWIE

i sposobem prezentacji do odbiorców. Opo-
wiadał jak rozpoczęła się jego przygoda 
z poezją, jak jego życie prywatne rzutowa-
ło na twórczość i tematykę wierszy. Zachę-
cał młodzież do pisania pod każdą postacią, 
w każdym gatunku literackim. Poeta czytał 
wybrane wiersze i opowiadał w jaki sposób 
one powstały.

Młodzież była pod wrażeniem autora, 
z zaciekawieniem słuchała jego opowieści, 
dziękując gorącymi brawami. Adam Ochwa-
nowski podarował uczestnikom spotkania 
kilka tomików wierszy wraz z dedykacją.
Miłym gestem podziękowania były letnie 
kwiaty i pamiątki klimontowskie wręczone 
autorowi przez kierownika biblioteki.

  Adam Ochwanowski dziękując za miłe 
przyjęcie w murach naszej instytucji obie-
cał, że nas jeszcze odwiedzi.

Dzięki dofinansowaniu z Gminy w ramach programu Wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2013 rok 
– Rodzaj zadania: odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kul-
tury poprzez: organizację programów w zakresie edukacji kulturalnej mogliśmy w SP 
w Goźlicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie Ziemia Goźlicko–Ossolińska, zrealizować 
projekt pod nazwą „Wielka sztuka w małym wydaniu”.

Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów teatralnych, realizowanych w wymiarze 
1 godz. tygodniowo przez okres 2 miesięcy. Forma zajęć zakładała poznanie teatru poprzez 
zabawę teatralną, zachętę uczestników do wspólnego teatralnego eksperymentowania, roz-
wój wyobraźni oraz uwrażliwienie na sztukę. Podczas warsztatów dzieci miały okazję samo-
dzielnie zaprojektować i wykonać wykorzystywane w spektaklu rekwizyty, dekoracje.

Zakupiono bezprzewodowe mikrofony potrzebne do przeprowadzenia zajęć warsztato-
wych oraz przedstawienia. Dzięki temu uczniowie mieli okazję pracować na profesjonalnym 
sprzęcie, który umożliwiał większą swobodę podczas odgrywania ról, przemieszczanie się 
po scenie, większą ekspresję. Poza tym dzieci miały okazję korzystać z osiągnięć techniki, 
co zaowocuje w przyszłości umiejętnością odnalezienia się w podobnych sytuacjach.

W ramach projektu zorganizowano również wyjazd do teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie na przedstawienie pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. Będąc w teatrze ucznio-
wie mieli możliwość kontaktu z żywymi aktorami oraz obserwacji aktorskiego warsztatu. 
Uczestnictwo w spektaklu pozwoliło „młodym aktorom” wykorzystać zdobyte doświadcze-
nie (poruszanie się po scenie, gesty, mimika itp.) we własnym spektaklu.

Podsumowaniem zajęć warsztatowych było wystawienie spektaklu pt. „Królewna Śnież-
ka”. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań zaproszonym gościom, 
wśród których znajdowali się m.in. przyjaciele, rodziny, sąsiedzi. Była to doskonała okazja 
nie tylko sprawdzenia się w roli młodego aktora, ale również do wspólnego spotkania i za-
bawy. W spotkaniu udział wzięło ok 100 osób.

Dotacja w dużej części przeznaczona była na wyjazd do teatru i zakup pomocy dydak-
tycznych na zajęcia warsztatowe, które były najważniejszym elementem projektu. Dzięki 
temu poziom merytoryczny i jakość prowadzonych działań były bardzo wysokie, co po-
twierdziły opinie rodziców i dzieci oraz chęć uczestnictwa beneficjentów projektu w tego 
typu zajęciach i warsztatach w przyszłości.

WIELKA SZTUKA 
W MAŁYM WYDANIU
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Była to już ósma edycja klimontowskie-
go biegu, który połączył w zmaganiach oso-
by pełnosprawne z tymi, którzy porusza-
ją się na wózkach inwalidzkich, o kulach 
a także osoby niewidome i słabowidzące. 
W biegu wzięli udział także najmłodsi. Bieg 
w swoich założeniach ma popularyzować 
ideę paraolimpijską, biegi jako naturalną 
formę spędzania wolnego czasu, promocję 
zdrowego stylu życia, stymulować aktyw-
ność twórczą młodzieży i dorosłych w reali-
zacji zamiłowań i zainteresowań oraz pro-
mocję Gminy Klimontów poprzez zapozna-
nie z najpiękniejszymi miejscami gminy.

VIII  INTEGRACYJNY
Dzieci i młodzież rywalizowała na dy-

stansach od 100 do 2.100 metrów. Ponad 
100 osób w biegach głównych współzawod-
niczyło na 10 km i w półmaratonie. Dla nie-
widomych i słabowidzących były to Mi-
strzostwa Polski na dystansie 10 km. 

Organizatorami biegu byli: Wójt Gminy 
Klimontów Ryszard Bień, UG Klimontów, 
UKS Topór, OSP Klimontów, Stowarzysze-
nie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego 
„Wspólne Dobro”, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie oraz Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie. 
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Każdy, kto ukończył bieg dostał pa-
miątkowy medal. W tym roku medal na-
wiązywał do Jubileuszu 400-lecia funda-
cji Zespołu Klasztornego Dominikańskie-
go. Bieg był współfinansowany ze środ-
ków Wojewody Świętokrzyskiego Bożen-
tyny Pałki-Koruby.

Imprezy nie udałoby się zorganizować 
gdyby nie sponsorzy, którym serdecznie 
dziękujemy za okazaną pomoc. Serdecz-
ne podziękowania kierujemy również do 
strażaków z jednostek OSP z Gminy Kli-
montów oraz policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Sandomierzu oraz Ko-

misariatu Policji z Koprzywnicy za pomoc 
w zabezpieczeniu trasy i pilotowaniu za-
wodników. 

Na wyróżnienie zasługują również na-
uczyciele i trenerzy, którzy sędziowali, 
pomagali przy pomiarze czasu i ustalaniu 
kolejności zawodników na mecie – im tak-
że serdecznie dziękujemy. 

Dziękujemy również wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam 
przy organizacji oraz czuwali nad spraw-
nym przebiegiem tegorocznej imprezy bie-
gowej.

ORGANIZATORZY

BIEG KLIMONTOWSKI
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W poniedziałek 27 maja uroczyście po-
święcono budynek i otwarto Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Klimontowie. W no-
wych murach każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jest miejsce na dyskusje o książce w do-
rosłym gronie i na kącik zabaw dla dzie-
ci. Starsi mieszkańcy Klimontowa pamię-
tają budynek na rogu ul. Ogrodowej i Kra-
kowskiej jako dawną Szkołę Zawodową. 
Obiekt przez ostatnie lata nieużywany po-
padał w ruinę. Dziś budynek ten zmienił się 
nie do poznania, a po gruntownym remon-
cie tętni tutaj nowe życie i drzemią zupełnie 
nowe możliwości. Zamiast szkoły jest tutaj 
gminna biblioteka.

DUŻO PRZESTRZENI 
NIE TYLKO DLA KSIĄŻEK

Obiekt poświęcił ks. Henryk Hendzel 
– proboszcz parafii w Klimontowie. Kto 
znał dawne oblicze biblioteki wie, że zmia-
na jest kolosalna. Zamiast dotychczasowych 
60 metrów kw. powierzchni czytelnicy mają 
do dyspozycji 300 m kw. Poza odnowieniem 
obiektu, klimontowska biblioteka zyskała też 
nowoczesny sprzęt, który przenosi spotkanie 
z książką w zupełnie nowy wymiar. Parter 
zagospodarowano dla potrzeb wypożyczal-
ni dla dorosłych oraz wypożyczalni dla mło-
dzieży i dzieci. Tutaj stworzono również spe-
cjalny kącik zabaw dla najmłodszych.

Na piętrze znajduje się czytelnia inter-
netowa, czytelnia ogólna i kącik prasowy. 
Na czytelników czekają nie tylko tradycyj-
ne książki drukowane, ale również audio-
booki oraz filmy i bajki na DVD. Bibliote-
ka ma również specjalne miejsce dla zbio-
rów regionalnych. Całość kosztowała ponad 
451 tysięcy złotych, a nieco ponad 208 ty-
sięcy złotych to dotacja Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Biblioteka+”.

TRADYCYJNA CZCIONKA 
W NOWOCZESNEJ FORMIE

Nowy obiekt i jego możliwości ro-
bią wrażenie. – Dziś wchodząc tutaj, każ-

dy może się przekonać, że było warto za-
inwestować te pieniądze – mówił w stronę 
zebranych Ryszard Adam Bień wójt Kli-
montowa. 

Podczas otwarcia dużo mówiono nie 
tylko o tym, ale też o nowej roli, jaką we 
współczesnym świecie pełnią biblioteki. 
Wiele ciepłych słów padło pod adresem 
Edyty Lesiak–Nawrockiej, kierownika bi-
blioteki. Obecni na otwarciu przedstawicie-
le Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Witolda Gombrowicza w Kielcach gratulo-
wali również władzom gminy dobrze zreali-
zowanej inwestycji w kulturę.

– Był okres, kiedy mówiło się o bibliote-
kach w czasie przeszłym. Dziś okazuje się, 
że nawet najbardziej cywilizowane naro-
dy, mające najnowocześniejsze technologie, 
chętnie chodzą do bibliotek – mówił pod-
czas otwarcia Andrzej Dąbrowski, dyrek-
tor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
Witolda Gombrowicza w Kielcach. Dodał, 
że dziś to właśnie biblioteki mogą stać się 
centrami kulturalnymi poprzez obcowanie 
z dorobkiem słowa pisanego.

BIBLIOTEKA, 
JAK MAŁE CENTRUM KULTURALNE

Zaznaczył, że w czasach, gdy zasób 
słownictwa dramatycznie się kurczy rola bi-
bliotek w kształtowaniu kultury jest znacz-
nie większa niż dotychczas. – Myślę, że ta 
biblioteka będzie dla mieszkańców miej-
scem ciekawych i miłych spotkań z książką 
i nie tylko – dodał na koniec wręczając kil-
ka pachnących drukiem książek.

– Ten obiekt to niejako spełnienie moich 
własnych marzeń o bibliotece. Mamy piękny 
obiekt zlokalizowany w samym sercu gminy, 
w centrum miejscowości, w pobliżu wszel-
kich punktów użyteczności publicznej, do-
stępny dla wszystkich mieszkańców. Warto 
nas odwiedzić – mówi Edyta Lesiak–Na-
wrocka, kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Klimontowie.

MARCIN JAROSZ

GMINNA BIBLIOTEKA 
W KLIMONTOWIE 

OFICJALNIE OTWARTA
TO ZUPEŁNIE INNY WYMIAR 

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

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

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

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16

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. 15 866-17-50.

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

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

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

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

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

DRUK: 
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
15 866-17-50

R E G U L A M I N

Cele imprezy
 • popularyzacja piłki nożnej
 • promowania zdrowego stylu życia
 • aktywne spędzanie wolnego czasu

Organizatorzy
 • Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień
 • Moje Boisko Orlik 2012
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

Termin i miejsce
 • 28 czerwca 2013  
 – pierwsza kolejka godz. 17-22 (piątek)

Każda drużyna rozegra w danym dniu 2 
mecze. System rozgrywek „każdy z każdym”.
W wyniku odniesionej kontuzji 
zawodnika organizator i sędzia nie ponosi 
odpowiedzialności za powstałe urazy 
skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu. Każdy 
zawodnik biorący udział w zawodach gra na 
własną odpowiedzialność.

Uczestnictwo
W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć 
zawodnicy od 13 roku życia (tylko z pisemną 
zgodą od rodziców)
WPISOWE – 50 zł od drużyny.
Zapisy i szczegółowe informacje udziela 
Krzysztof Dywan 693121385
Uwaga!!! Przyjmowanie zapisów do 27 czerwca 
2013 r.

KLIMONTOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” – III EDYCJA

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT

Obchodzący w zeszłym roku jubileusz 60 lecia Ludowy Klub 
Sportowy „Klimontowianka” uzyskał historyczny sukces, po raz 
pierwszy awansując do IV ligi. Awans jest tym bardziej spektaku-
larny bo osiągnięty drugi raz z rzędu po zeszłorocznym awansie do 
klasy okręgowej.

LKS Klimontowianka działa jako stowarzyszenie, utrzymuje 
się ze składek członkowskich, darowizn i dotacji. Wszystkie środ-
ki finansowe przeznacza na realizację upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu. Prezesem klubu jest Piotr Lipiński. 

Obecnie klub zrzesza ponad stu zawodników, a uczestniczy 
w 5 rozgrywkach mistrzowskich. Prowadzi następujące drużyny 
w różnym przedziale wiekowym:
• I drużyna seniorów – awans do IV ligi,
• II drużyna juniorów starszych, rocznik ’94 i młodsi,
• III drużyna juniorów młodszych, rocznik ’97 i młodsi,
• IV drużyna trampkarzy młodszych, rocznik ’99 i młodsi,
• V drużyna orlik starszy, rocznik 2002 i młodsi.

Ponadto w LKS Klimontowianka działa prężna sekcja Oldboy 
Klimontowianka zrzeszająca około 20 zawodników oraz sekcja ka-
rate, w której intensywnie trenuje 50 zawodników.

Przed rozpoczęciem meczu ostatniej kolejki trener drużyny se-
niorów Grzegorz Klepacz z rąk Wójta Gminy otrzymał pamiątko-
wy grawerton oraz statuetkę Klimontowski Topór dla Przyjaciela 
Gminy. Wójt Ryszard Bień wręczył również drużynie pamiątko-
wy puchar.

Drużyna Klimontowianki ostatni mecz z drużyną Sparty Dwi-
kozy wygrała 5:4 (2:2). Strzelcami bramek dla naszej drużyny byli 
Karol Wójciak (3), Grzegorz Zięba oraz Łukasz Szymański. 

Ligowe zmagania Klimontowianka zakończyła na 2 miejscu, 
zwyciężając w 21 spotkaniach, 3 remisując i w 6 ulegając przeciw-
nikowi.

Ligowym królem strzelców został nasz napastnik – Karol Wój-
ciak, zdobywając dla swojej drużyny 20 bramek.

GRATULUJEMY!

LKS KLIMONTOWIANKA W IV LIDZE

ZASADY GRY

• Drużyna może zgłosić do 10 zawodników bez możliwo-
ści dokonywania zmian w czasie rozgrywek ligowych

• Obuwie halowe

• Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym 
bramkarz

• Czas gry wynosi 2x10 min

• Zawody rozgrywane będą piłką nożną

• Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”

• Po wybiciu piłki na widownię, aut boczny wykonywany 
jest nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.

• Odległość muru od piłki 7 metrów

• Wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może 
odbywać się ręką lub nogą przez bramkarza 

• Rzut karny w odległości 9 metrów od bramki

• Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie

A. Impreza odbędzie się bez względu na warunki at-
mosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo 
zmian w regulaminie, o których winien poinformo-
wać przed rozpoczęciem imprezy. Organizator za-
pewnia fachową obsługę medyczną, techniczną, in-
struktorską i sędziów, pamiątkowe dyplomy i pucha-
ry dla każdej drużyny oraz puchary dla najlepszych 
drużyn i puchar dla najlepszego strzelca i bramkarza 
turnieju.

B. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i przed-
mioty osobiste uczestników rozgrywek.

C. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów 
jest akceptacja i podpisanie regulaminu przez całą 
drużynę.



GŁOS KLIMONTOWA


