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jarmark 
na św. Jacka

program imprez 
na ostatniej stronie

Szanowni Państwo,
Jarmark na św. Jacka stał się tradycją naszej gminy, 

powiatu i województwa. W tym roku serdecznie zapraszamy 
wszystkich na trzy dni do Klimontowa na XVII Jarmark 
na św. Jacka. Mamy nadzieję, że wszystkie organizowane 
w tych dniach imprezy mające przedstawiać naszą lokalna 
społeczność, gospodarkę i dorobek kulturalny naszego 
regionu, zachęcą Państwa do udziału w nich i sprawią, że 
wszyscy spędzimy ten czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy i czekamy na miłych Gości!
Rada i Wójt Gminy Klimontów

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie

KÓŁKO ROLNICZE W NAWODZICACH
ZAPRASZA 11 sierpnia br. (niedziela)

na
DOŻYNKI WIEJSKIE – plac przy świetlicy

w programie:

 Zbiórka przy Świetlicy o godz 1430

 Msza dziękczynna po zbiorach o godz 1500 w Kaplicy w Nawodzicach

 Przemarsz korowodu na plac przy świetlicy

 Powitanie Gości

 Przedstawienie Starostów Dożynek i oracja chleba

 Część obrzędowa dożynek oraz program artystyczny

 Wystąpienie zaproszonych gości

 Wspólna zabawa dożynkowa

W trakcie imprezy przewidziane są gry, konkursy, zabawy oraz przejazdy bryczką.
Wesołe miasteczko (mini).

11 sierpnia godz. 17:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – CZARNI Połaniec

15 sierpnia godz. 17:00
LUBRZANKA Kajetanów – KLIMONTOWIANKA Klimontów

18 sierpnia godz. 17:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – PARTYZANT Radoszyce

25 sierpnia godz. 17:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – ZDRÓJ Busko Zdrój

1 września godz. 17:00
UNIA Sędziszów – KLIMONTOWIANKA Klimontów

8 września godz. 16:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – SPARTA Kazimierza Wielka

15 września godz. 16:00
ŁKS Łagów – KLIMONTOWIANKA Klimontów

22 września godz. 16:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – OLIMPIA-POGOŃ Staszów

29 września godz. 15:00
SKAŁA Tumlin – KLIMONTOWIANKA Klimontów

6 października godz. 15:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – NAPRZÓD Jędrzejów

12 października godz. 15:00
ALIT Ożarów – KLIMONTOWIANKA Klimontów

20 października godz. 14:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – ORLICZ Suchedniów

27 października godz. 13:00
HETMAN Włoszczowa – KLIMONTOWIANKA Klimontów

3 listopada godz. 13:00
KLIMONTOWIANKA Klimontów – ORLĘTA Kielce

10 listopada godz. 13:00
SPARTAKUS Daleszyce – KLIMONTOWIANKA Klimontów
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W ostatnią niedzielę czerwca na kąpielisku w Szymanowicach zainaugurowaliśmy 
sezon wakacyjny. Po uroczystym otwarciu kąpieliska przez Wójta Gminy Ryszar-
da Bienia na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z zespołów działających przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Klimontowie: Gest, Studio Piosenki i Muzyki, BreakDance, 
Fahrenheit, Zespół Pieśni i Tańca Gmina Klimontów. Po występach młodych arty-
stów na sąsiednim boisku swoje umiejętności zaprezentował klub karate HanShi. Za-
bawę do późnych godzin nocnych zapewnił zespół Variax oraz DJ Tomek&Tomek.

KĄPIELISKO 
SZYMANOWICE 

ZAPRASZA

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

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego zachęca do wypełnienia 
anonimowej ankiety, która pomoże dostosować 
regionalny transport zbiorowy do potrzeb 
pasażerów. Ma ona wskazać najczęściej 
wykorzystywane środków lokomocji oraz 
najpopularniejsze połączenia i pory podróżowania, 
będzie również bazą do opracowania planu 
transportowego województwa. 

Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: 
ankieta.umws.pl, wersję papierową można też 
otrzymać w siedzibie najbliższego urzędu gminy 
lub starostwa powiatowego.

W związku z wyłączeniem w dniu 17 czerwca 
br. sygnału analogowego w województwie 
świętokrzyskim, nastąpiło zwiększenie mocy 
multipleksu 3. Dodatkowo zostały uruchomione 
nadajniki doświetlające, dzięki którym sygnał cyfrowy 
TVP Kielce jest dostępny na terenie naszej gminy 
na kanale 47. W celu jego prawidłowego odbioru 
należy w swoich odbiornikach telewizyjnych lub 
na dekoderze STB, w opcji ręcznego wyszukiwania 
kanałów, wybrać kanał 47 i za pomocą wskaźnika 
jakości i mocy sygnału ustawić antenę w ten sposób, 
aby osiągnąć możliwie najlepszą jakość odbioru. 
Następnie należy ponownie przeprowadzić proces 
automatycznego strojenia.

Ponadto informujemy, że na terenie województwa 
świętokrzyskiego sygnał TVP Kielce jest dostępny 
z dwóch nadajników: Kielce/Św. Krzyż  i Kraków/
Chorągwica oraz nadajników doświetlających: 
Dobromierz, Busko-Zdrój, Sandomierz i Starachowice.

Prawdopodobnie, wraz z początkiem 2014 r., 
z nadajnika Kraków/Chorągwica zniknie sygnał TVP 
Kielce i zostanie zastąpiony sygnałem TVP Kraków. 
O ewentualnych zmianach będziemy Państwa 
informować na antenie TVP Kielce oraz na stronie 
internetowej www.kielce.tvp.pl. Ponadto na stronie 
internetowej TVP Kielce można odbierać nasz 
program poprzez aplikację TVP Stream.

INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ TVP KIELCE

INWENTARYZACJA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Klimontów informuje, że od 
dnia 16 sierpnia 2013 roku na terenie gminy 
przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest (powierzchni dachowych 
pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych 
na posesjach wyrobów azbestowych oraz 
innych). Inwentaryzacji poddane będą wszystkie 
budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, 
gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele 
oraz zarządcy nieruchomości proszeni są 
o udzielanie pomocy osobom wykonującym w/w. 
inwentaryzację i przekazywanie im informacji 
o wyrobach azbestowych, znajdujących się na 
posesjach oraz podanie nr ewidencyjnych takich 
działek. Ponadto właściciele nieruchomości 
proszeni są o zamknięcie zwierząt domowych. 
Osoby wykonujące pomiary będą posiadali 
upoważnienie Wójta Gminy Klimontów.
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Koło turystyczne PTTK „Piechur” dzia-
łające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Klasz-
toruPodominikańskiego „Wspólne Dobro” 
w Klimontowie zorganizowały 8 czerwca br. 
koncert charytatywny „Spotkanie z piosen-
ką turystyczną na wirydarzu klasztornym” 
– oczywiście również w Klimontowie, mia-
steczku lekko sennym ale przecudnym, dla 
mnie miejscu magicznym.

Zastanawiając się nad tym, czy w ogó-
le uda nam się zorganizować takie przed-
sięwzięcie, nawet w najskrytszych snach nie 
spodziewaliśmy się takiego odzewu. Miło 
było widzieć tak wielu ludzi o dobrych, zło-
tych sercach.

Tego wieczoru na scenie wystąpiły 
gwiazdy nietypowe, ludzie nietuzinkowi, 
wielkiego formatu. Artyści którym nie obo-
jętne jest to, co dzieje się wokół nas, przez 
naszą turystyczną brać uwielbiani... O ich 
zaletach mogłabym opowiadać godzinami. 
Gdy tylko poprosiliśmy ich o pomoc, zgo-
dzili się bez wahania! Bo przecież cel był 
szczytny.

Podczas wieczoru zbieraliśmy pieniądze 
na renowację klasztoru podominikańskiego, 
a także po to, aby móc zorganizować już po 
raz piąty rajd po ziemi klimontowskiej dla 
dzieci i młodzieży. Bo czyż nie chcemy, aby 
perełka ziemi klimontowskiej – nasz klasz-
tor, na wirydarzu którego odbył się koncert 
– lśniła nadal swoim blaskiem? Czyż obojęt-
ne nam są losy dzieci i młodzieży, którym 
można pomóc spędzić fajnie i beztrosko wa-
kacyjny czas? I oto właśnie chodzi. Dochód 
z koncertu w całości został przeznaczony na 
renowację klasztoru i zorganizowanie rajdu.

Jako organizatorzy mieliśmy nadzie-
ję, że przy dźwiękach gitar  miło spędzimy 
tamten sobotni wieczór. I właśnie tak się sta-
ło. Wysłuchaliśmy  pieśni skrzydlatych, pły-
nących z ust naszych artystów niczym nie-
bieskie obłoki po niebie, unoszących się po-
śród nas niczym skrzydlate motyle. Podczas 
tego niezapomnianego spotkania na scenie 
wystąpili: 

Jako pierwsi trzej młodzi, nieujarzmieni 
sandomierscy artyści, zapaleni turyści, ko-
chający muzykę i śpiew – tyle tylko, że je-

KONCERT CHARYTATYWNY

SPOTKANIE 
Z PIOSENKĄ TURYSTYCZNĄ 

NA WIRYDARZU KLASZTORNYM

Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas, 
Koordynatorów Promocji Zdrowia, sprawą 
bardzo ważną. Przy wsparciu policji, straży 
przypominamy naszym uczniom podstawo-
we zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach, bezpiecznego spędzania przerw 
międzylekcyjnych, bezpiecznego i aktyw-
nego spędzania czasu wolnego (ferie, waka-
cje) oraz udzielania pierwszej pomocy.

W PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie zorganizowano 26 czerwca br. 
warsztaty na temat „Bezpiecznego spędza-
nia czasu wolnego”. Celem spotkania było 
przypomnienie uczniom ogólnych zasad bez-
pieczeństwa. Tomasz Luzak i Adam Ma-
terkowski mówili na temat bezpiecznego za-

SPOTKANIE 
Z DZIELNICOWYM

den z nich to grajek który jest jeszcze bar-
dziej zapalony, jeszcze bardziej rozśpiewa-
ny, uwielbiany przez tłumy, gubiący gitarowe 
struny… Ale w słusznej sprawie – by grać, 
grać i wciąż grać!!! Zespół, o którym mowa, 
to „Rynek 1”.

Kolejną gwiazdą jaka pojawiła się na 
scenie był Sławek. Trochę jakby niedostęp-
ny, owiany mgłą tajemnicy. Ale cóż prawdzi-
wi artyści tak mają… Delikatnie trąca stru-
ny gitary i głosem którego nie sposób zapo-
mnieć śpiewa przepiękną balladę „Jeszcze 
płonie ogień i szumi drzewo,... za najbliż-
szym wzgórzem jest Sarajewo, tam jutro...”.

Jako trzeci wielki artysta na scenę wszedł 
Marek. Widzialny, a nieobecny. Prowadzi 
rozmowy po świt, a jednak milczący. Jego 
filozoficzne wywody potrafią uspokoić  na-
wet najbardziej rozbrykaną duszę. Taki Do-
bry Duch naszego koła. Parafrazując słowa 
piosenki „Tyle kilometrów mamy za sobą, 
tyle rajdów, biwaków i tras, tyle lat wędrów-
ki wspólną drogą...”. Bo przecież Roztocze, 
Bieszczady, klimontowskie klimaty, Konary, 
Sulisławice, Ossolin, prastary Sandomierz... 
I tak co roku...

Na koniec chciałabym serdecznie po-
dziękować sponsorom naszego koncertu, 
bez pomocy których pewnie nie udałoby się 
zorganizować nam takiego przedsięwzię-
cia. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gmi-
ny w Klimontowie  z panem wójtem Ry-
szardem Bieniem, Sandomierskiemu Od-
działowi Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego z prezesem Markiem 
Juszczykiem i sekretarzem panią Marzeną 
Martyńską, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Klimontowie z panem dyrektorem 
Marcinem Śledziem oraz Firmie Reklamo-
wej „Jap” i jej właścicielowi panu Januszo-
wi Pońskienu.

Troszkę tylko żal, że nie wszyscy miesz-
kańcy Klimontowa zechcieli nas odwiedzić. 
Ale mam nadzieję, że ten pierwszy koncert 
utoruje nam drogę do kolejnych. A miesz-
kańcy tego przepięknego miasteczka prze-
konają się, że czasem warto wyjść w sobot-
ni wieczór i wziąć udział w tak niezwykłym 
przedsięwzięciu.

MARZENA KACZOR

chowania się w czasie zabaw wakacyjnych. 
Uczulali, że niektóre zabawy nad wodą w cza-
sie wakacji bez nadzoru ratowników, rodzi-
ców, opiekunów mogą skończyć się wypad-
kiem. Przeprowadzili również pogadankę na 
temat odpowiedzialności karnej osób nielet-
nich. Nasi uczniowie w skupieniu i z wielką 
uwagą słuchali rad, wskazówek jakie udzie-
lali funkcjonariusze policji. Zadawali szereg 
interesujących pytań. W ramach warsztatów 
propagujących bezpieczeństwo, zdrowy styl 
życia zorganizowano dla uczniów klas III-
-VI egzamin na kartę rowerową. Dziękujemy 
w imieniu dzieci i rodziców.

KOORDYNATORZY 
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
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II Piknik Rycerski odbył się 7 lipca w Ossolinie i po-
łączony był z widowiskiem upamiętniającym związki Ste-
fana Żeromskiego z ziemią sandomierską. Impreza zorga-
nizowana wspólnie przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzic-
two Ossolin” i Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 
rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w zabytkowej Kaplicy 
Betlejemskiej. Celebrował ją ks. Stanisław Wdowiak, pro-
boszcz parafii w Goźlicach. We wspólnej modlitwie uczest-
niczyli mieszkańcy miejscowości, przybyli goście, a także 
formacje rekonstrukcyjne, biorące udział w Pikniku: Brac-
two Rycerskie Zamku Szydłów oraz Hufiec Rycerstwa 
Opatowskiego. Oprawę Mszy św. ubogacił występ Orkie-
stry Górniczej Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki 
„Siarkopol” w Grzybowie.

Pierwsza odsłona historycznych prezentacji nawiązywa-
ła do wydarzeń opisanych w powieści „Ogniem i mieczem”. 
Widzowie zobaczyć mogli m.in. inscenizację słynnego po-
jedynku Bohuna z Wołodyjowski. Rekonstruktorzy przygo-
towali również pokazy tańców dworskich, XVII-wiecznych 
strojów i uzbrojenia.

Idea Pikniku zakłada, że co roku przypominać ma on 
ważne wydarzenia, bądź postaci związane z historią Osso-
lina. Podczas pierwszej edycji organizatorzy przygotowa-
li inscenizację przybycia na ossoliński zamek króla Włady-
sława IV Wazy, który rzeczywiście gościł tam w 1638 roku. 
Tym razem przypomniano innego słynnego gościa, który 
kilkakrotnie odwiedzał Ossolin. Gościem tym był wybit-
ny pisarz Stefan Żeromski. O związkach autora „Przedwio-
śnia” z Sandomierszczyzną opowiadało widowisko „Śla-
dami mistrza Stefana”. Wystąpili w nim uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Ossolinie, a wraz z nimi, jako gość spe-
cjalny zagrał znakomity aktor Jerzy Zelnik, który po za-
kończeniu przedstawienia otrzymał z rąk zastępcy wójta 
Adama Przybylskiego nagrodę „Kryształowego Berła”. 
Będzie ona od tego roku wręczana cyklicznie wybranym 
gwiazdom polskiego kina za ciekawe kreacje w filmach hi-
storycznych lub kostiumowych. Jerzy Zelnik – pierwszy 
laureat nagrody został uhonorowany za role w „Faraonie” 
J. Kawalerowicza”, a także „Królowej Bonie” i „Epitafium 
dla Barbary Radziwiłłówny” J. Majewskiego. 

Podczas Pikniku rozstrzygnięty został ponadto konkurs 
pod hasłem „Młodzież czyta Żeromskiego”. Jury w skła-
dzie: Jerzy Zelnik, ks. Wojciech Zasada, Józef Żuk i Ja-
kub Przybylski, wysłuchało siedmiorga finalistów, których 
zadaniem była interpretacja wybranego fragmentu prozy 
jednego z najważniejszych polskich literatów. Na zwycięz-
ców konkursu czekały nagrody książkowe, puchary i dy-
plomy. 

Wieczorem rycerze zaprezentowali inscenizację pt. „W 
glorii grunwaldzkiej Victorii”. Wręczony został również 
puchar wójta gminy Klimontów dla najlepszego łucznika 
Pikniku. Otrzymał go Michał Simla. Wielkim zaintereso-
waniem cieszył się pokaz przygotowany przez grupę Kata-
na z Tarnobrzega, która pielęgnuje tradycje japońskich sa-
murajów. Przez prawie dwie godziny na scenie prezentowa-
ły się formacje działające przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Klimontowie. Ostatnim akcentem imprezy był koncert 
Cezarego Makiewicza i grupy Koltersi.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy finansowo lub materialnie wsparli organizację 
Pikniku. Z pomocą przyszli nam: Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, Samorząd Gminy Klimontów, „Siarko-
pol” Grzybów, Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrze-
śniaka, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdro-
ju, Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 
Lokalna Grupa Działania, Pustelnia Złotego Lasu w Ry-
twianach, Dwór na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławi-
cach, PZU oraz Firma „Gama” Marzeny Witaszek. Dzię-
kuję dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Osso-
linie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie, stra-
żakom, członkom Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo 
Ossolin”, mieszkańcom Ossolina, Wilkowic, Dziewkowa 
i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do uatrakcyjnienia II Pikniku Rycerskiego. 

RAFAŁ STASZEWSKI

PIKNIK 
Z 

GWIAZDAMI
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Na boisku sportowym w sołectwie Śnie-
kozy odbyło się 28 lipca br. spotkanie pt. 
„Powrót do korzeni” oraz „5-lecie powsta-
nia boiska sportowego”. Rozpoczęło się 
ono od powitania przez p. Henryka Kozio-
ła – Radnego Gminy Klimontów wszyst-
kich przybyłych i przedstawienia krótkie-
go opisu – jak to się zaczęło – czyli co i kto 
przyczynił się do powstania boiska i Sto-
warzyszenia „Cztery Źródła”, dzięki cze-
mu mogło ono realizować projekt pt. „Po-
wrót do korzeni”. Najważniejsze wydarze-
nia, które miały miejsce w czasie trwania 
projektu zostały uwidocznione na przygo-
towanych na spotkanie plakacie. Natomiast 
symbolem pięciomiesięcznego projektu był 
upieczony domowym sposobem chleb. Po-
tem głos zabrał Wójt Gminy Klimontów 
Ryszard Bień.

Gdy wszystko zostało już powiedziane 
nastąpił dobry moment na upamiętnienie 
tych pięciu lat. Specjalnie na te okazję zo-
stał przygotowany tort przedstawiający bo-
isko sportowe. Dobrą wróżbą na przyszłość 
ma być fakt, iż pierwszy kawałek tortu miał 
zaszczyt ukroić sam Wójt. Za pomyślne 
funkcjonowanie boiska i za dobrą współ-
pracę został wzniesiony symboliczny toast 
z życzeniami „Stu lat”. W taki sposób za-
kończyła się część oficjalna spotkania.

Spotkanie bez zabawy to żadne spotka-
nie, dlatego została przygotowana część ar-
tystyczna. Pierwszym jej punktem był po-
kaz karate, prowadzony przez Domini-
kę Chmielewską i Annę Gorycką z sekcji 
karate z Klimontowa. Podczas pokazu do-
wiedzieliśmy się, jak ważna dla karacistów 
jest odpowiednia rozgrzewka oraz jak wiele 
energii należy włożyć w wykonanie najpro-
ściej wyglądającego ruchu. Pokaz wzbudził 
wiele emocji i zachwytu. Pokaz się podo-
bał, do żadnych starć nie doszło, pożar nie 
wybuchł, a mimo wszystko na boisko zosta-
li wezwani strażacy z OSP Zakrzów. Przy-
jechali na sygnale, czym wywołali niema-
łe zamieszanie. Podejrzewano, że to przez 
unoszący się dym z grilla, ale okazało się, że 
chodziło o przygotowany przez nich pokaz. 
Najbardziej z przyjazdu strażaków ucieszy-
ły się dzieciaki, gdyż mogły, choć na trochę 
poczuć się jak prawdziwi strażacy. 

Gdy dzieciaki opróżniły zbiornik 
z wodą, jako przyszli strażacy mogli poćwi-
czyć swoją równowagę, ponieważ odbył się 
„Sprawdzian równowagi”. W tej konkuren-
cji brały udział dzieciaki w różnym wieku, 
ale niejednocześnie. Młodsi mieli łatwiej-
sze, a starsi trochę utrudnione zadanie do 
wykonania. Najmłodsi musieli przebyć całą 
wyznaczoną drogę nie wychodząc poza jej 
obręb, dojść do kolorowego „tunelu” prze-
czołgać się przez niego i wyjść z niego cało. 
Następna grupa miała troszkę trudniej, bo 
musiała nie tylko nie wykroczyć poza za-
znaczoną kolorową drogę, ale dojść do tu-
nelu trzymając wstążkę i nią falować. Osta-
nia grupa, czyli najstarsi zawodnicy zamiast 
wstążki mieli rakietkę, a na niej piłeczkę, 
która nie mogła z niej spaść. Wszyscy się 
świetnie bawili, zwłaszcza, gdy zawodni-
cy męczyli się z przeczołgiwaniem. Dodat-
kowo zawodnicy uczestniczyli zmagali się 
w konkurencji podbijania rakietką piłeczki.

„Kto pierwszy ten lepszy” – konkurs 
skakania na skakance. Zawodnicy skakali 
od hula-hop do hula-hop, w dwóch druży-
nach, zwyciężyła ta, której zawodnicy byli 
szybsi.

Kolejny konkurs – „Zakręcone koła” 
w czasie jego trwania dziewczyny nieźle 
kręciły hula-hop. Zadanie, które mieli wy-

konać zawodnicy w następnym konkursie 
było utajnione do czasu, aż nie znaleziono 
sześciu panów. Dopiero w tym czasie wyszło 
na jaw, że każdy z panów musi upleść war-
kocz. Początkowe obawy okazały się nie-
uzasadnione, gdyż panowie od razu zabra-
li się do działania. Czesali, układali, pletli 
i się udało, po chwili warkocze były gotowe 
do oceny. Komisja w składzie: Danuta Po-
tocka i Stanisław Sas-Tarnawski, ogłosili 
werdykt – wybrali trzy, ich zdaniem najład-
niejsze warkocze, a w tym jeden ten „Naj-
piękniejszy warkocz”, który został uplecio-
ny przez p. Feliksa, a właścicielką włosów 
była Kasia. Gratulacje należą się nie tyl-
ko zwycięzcom, ale również wszystkim pa-
nom, którzy wzięli udział w konkursie, za 
wykazanie się tak dobrymi umiejętnościa-
mi fryzjerskimi i paniom za odwagę.

Nasi pomysłowi strażacy zorganizowali 
nieoficjalny nabór do OSP. Spryt, szybkość, 
odporność na stres i umiejętność współpra-
cy z innymi sprawdzili poprzez konkurs hy-
dronetkowy. Polegał na tym, że każda para 
musiała dobiec do butów strażackich zało-
żyć je potem dobiec do hydronetki, gdzie 
jedna osoba pompowała a druga tak trzy-
mała węża, żeby strumieniem wody prze-
wrócił butelkę. Chętnych było wielu, stara-
li się jak mogli i po zaciętej walce zwycięz-
cy zostali wyłonieni. Pokonali konkuren-
cje koncertowo, nikt nie miał z nimi szans, 
choć ich przeciwnicy walczyli do końca. P. 
Magdalena i p. Alan wygrali bezdyskusyj-
nie i dzięki temu władze OSP Zakrzów cze-
kają na ich zgłoszenie do pracy.

„Sprężaj się” – choć tytuł niewiele mó-
wił, to chodziło o to, kto najszybciej nadmu-
cha balonik. Jeśli ktoś pomyślał, że konkurs 
miał coś wspólnego z procentami to się my-
lił. Alkomat nie został użyty ani razu. Na-
tomiast naszym zawodnikom powietrza 
w płucach wystarczyło w sam raz, sprawnie 
i szybko nadmuchali baloniki, przykładając 
się do swojego zadania tak bardzo, że omal 
nie popękały. 

Po chwili oddechu przyszła pora na ta-
niec, ale nie taki zwyczajny, nosił on tytuł 
„Taniec w ciemno”. Uczestnicy stali w kół-
ku i gdy grała muzyka podawali sobie wo-
rek z rąk do rąk, a gdy nagle przestawała 
grać, ten kto w danym momencie trzymał 
worek musiał wyjąć z niego jakąś rzecz. 
Worek był wcześniej przygotowywany, nikt 
nie wiedział, co w nim się znajduje. Jak się 
później okazało były w nim różne cieka-
we ubrania, które po wyjęciu z worka, dana 
osoba musiała na siebie włożyć. Na począt-
ku konkursu nikt nie chciał, żeby akurat na 
niego wypadło, z czasem się to zmieniło, bo 
każdy chciał wylosować jakieś ubranie. Gdy 
w worku już nic nie zostało, uczestnicy mu-
sieli pokazać się jak wyglądają w swoich no-
wych ubraniach i zatańczyć. Ruchy były do-
wolne, można było tańczyć w parach, solo 
lub całych grupach. Nie ważne było czy ktoś 
umie tańczyć czy nie, liczyła się jedynie do-
bra zabawa.

Następny konkurs wymagał dużej siły, 
mocnych rąk i nóg oraz odpowiedniego 
współdziałania. „Sprawdzian siły” czy-
li ciągniecie liny, w tej konkurencji zmie-
rzyły się: drużyna Śniekóz i drużyna mie-
szana. Obie drużyny były zdeterminowa-
ne, walczyły jak lwy, nikt się nie poddawał. 
Ciągnęli z całych sił, zaciskali zęby i dawa-
li opór przeciwnikom, szli w zaparte, szala, 
co chwilę się przechylała z jednej strony na 
drugą, kibicom zapierało dech w piersiach, 
ale kibicowali. W ostatnich sekundach 
przybywało nowych zawodników, bo każdy 

POWRÓT DO KORZENI
chciał mieć swój udział w wygranej. Wszy-
scy byli już zmęczeni, ale adrenalina wciąż 
pobudzała do walki, aż nagle coś się stało – 
za zawodników zdecydował los – lina pękła, 
a tym samym nikt nie wygrał i nikt nie prze-
grał. Walka była wyrównana i wynik spra-
wiedliwy – prowadzący ogłosił remis.

Ostatni konkurs „Pytania i odpowiedzi” 
nie był zbyt skomplikowany, polegał na tym, 
iż prowadzący zadawał pytania, a uczestnicy 
na nie odpowiadali, Najpierw każdy dosta-
wał pytanie, potem można było się zgłaszać. 
Pytania były bardzo różne, dla najmłod-
szych łatwiejsze, a dla starszych trudniejsze, 
wszystko po to żeby było sprawiedliwie.

Każdy konkurs kończył się nagroda-
mi, które dostawali zarówno wygrani, jak 
i przegrani. Punktem kończącym spotkanie 
był mecz piłki siatkowej, w którym wzię-
ły udział drużyny mieszane. Ze względu 
na późną porę nie został on rozstrzygnięty. 
Wszyscy przybyli nie tylko spróbowali cie-
płego dania i kiełbasek z grilla, ale również 
wypieków naszych gospodyń.

Podsumowując chcemy podkreślić, iż 
takie spotkania odgrywają ważną rolę in-
tegracyjną, rozwijają wyobraźnię, uczą 

umiejętności współdziałania oraz pogłę-
biają więzi pokoleniowe. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane dzięki projektowi w ra-
mach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
oraz wsparciu finansowemu Gminnej Ko-
misji do sprawa Problemów Alkoholowych. 
Serdeczne podziękowania należą się p. To-
maszowi Ferensowi za poprowadzenie spo-
tkania oraz p. Krzysztofowi Dywanowi za 
poprowadzenie konkursów. Dziękujemy za 
przybycie i zorganizowanie pokazów: sek-
cji karate – „Hanshi” Kyokushinkai kara-
te Dojo w Klimontowie oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zakrzowie. Dziękujemy 
również przybyłym gościom: p. Wójtowi 
Ryszardowi Bieniowi, pp. Danucie Potoc-
kiej, Sylwii Burczyńskiej i Elżbiecie Ma-
zur, p. Stanisławowi Sas-Tarnawskiemu, 
p. Stanisławowi Bajurowi oraz wszystkim 
uczestnikom spotkania. Za oprawę muzycz-
ną podczas spotkania dziękujemy Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury w Klimontowie. 

Na koniec dziękujemy, tym, bez których 
to spotkanie by się nie odbyło oraz niebio-
som za łaskawą pogodę.

Zarząd Stowarzyszenia „Cztery Źródła”
OPRAC. EWA KOZIOŁ
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W minioną sobotę 22 czerwca br. na te-
renie Starego Miasta w Sandomierzu miał 
miejsce pierwszy Festiwal Miasto Młodych 
Artystów. W finałach konkursów artystycz-
nych wzięło udział kilkudziesięciu młodych 
twórców, którym przyglądało się wielu tu-
rystów i mieszkańców regionu.

Dzień był bardzo gorący i pełen wrażeń. 
Wydarzenia festiwalowe działy się od same-
go rana do później nocy. Wszystko zaczę-
ło się od „Śniadania na trawie” dla wolon-
tariuszy u sandomierskich Dominikanów, 
a zaraz po nim 70 wolontariuszy wyruszy-
ło na wędrówkę po mieście, by zachęcać 
każdego, kogo napotkali, do udziału w cy-
klu spotkań pt. „Łyk sztuki na śniadanie” 
oraz w grze miejskiej „Labirynt kultury”. 
Kameralne spotkania ze sztuką i pasją bie-
gły równolegle w różnych punktach starów-
ki, np. w Klubie Lapidarium można było 
wziąć udział w niezwykle ciekawym poka-
zie dotyczącym dawnych technik fotografii, 
a w Ratuszu posłuchać wykładu o historii 
sandomierskich szachów z XIII w.

W samo południe rozpoczęła się gra 
miejska, która pozwoliła uczestnikom za-
głębić się w historię miasta i poznać mało 
znane miejsca czy detale sandomierskich 
zabytków.

Na Zamku z kolei od rana miały miej-
sce warsztaty dziennikarskie prowadzo-
ne dla gimnazjalistów i licealistów przez 
dziennikarzy z Tygodnika Nadwiślańskie-
go oraz wolontariuszki. Zaraz po nich odbył 
się półfinał i finał „Debat Oksfordzkich”, 
w których brały udział drużyny gimnazjali-
stów z Radomyśla nad Sanem i Zbydniowa 
(gm. Zaleszany), Nowej Dęby, ze Skopania 
(gm. Baranów Sandomierski) i z Samborca. 
Najlepsza w walce na argumenty okazała 
się drużyna z Nowej Dęby. W loży eksper-
tów zasiedli m.in. Artur Łęga – kierownik 
Programu „Równać Szanse” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, pracownik 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży; Ta-
deusz Studziński – rektor Wyższej Szko-
ły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sando-
mierzu; Agnieszka Rzepka – przedsiębior-
ca, kierownik Regionalnego Ośrodka EFS 
w Przemyślu; Wojciech Dumin – Dyrektor 
Sandomierskiego Centrum Kultury; Witold 
Stefaniak – członek zarządu Fundacji FFL 
SMK, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Sandomierskiego. Debaty swoją obecnością 
zaszczycili: Jacek Hynowski – burmistrz 
Baranowa Sandomierskiego; Wiesław Or-
don – burmistrz Miasta Nowa Dęba; Zyg-
munt Żołądź – zastępca burmistrza Nowej 
Dęby; Krzysztof Pitra – starosta powiatu 
tarnobrzeskiego; Teresa Huńka – dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu; 
Lucyna Goc – dyrektor Gimnazjum Pu-
blicznego Nr 2 w Zbydniowie, koordynator 
powiatowy debat na powiat stalowowolski 
i wielu innych znamienitych gości.

W tym samym czasie na terenie Starego 
Miasta młodzi plastycy uczestniczyli w ple-
nerze malarskim, pisarze w odczycie literac-
kim a fotografowie łapali w kadr ulotne fe-
stiwalowe chwile. Przeglądy: muzyczny, ta-
neczny i teatralny przeplatały się nawzajem, 
tworząc bardzo ciekawą mozaikę młodzie-
żowych pasji. Efektem przeglądów i konkur-
sów artystycznych były nagrody w kwocie 

1.000 złotych (artystyczny grant rozwojowy 
i stypendia artystyczne w kwocie 2.000 zł).

Oto laureaci 6 scen:
• SCENA MUZYCZNA – ex aequo: Patrycja 

Szubstarska i Klaudia Konat
• SCENA TANECZNA – Zespół taneczny 

„Prologos”
• SCENA TEATRALNA – Grupa teatralna 

„Metafora”
• SCENA PLASTYCZNA – Ewa Dybek
• SCENA LITERACKA – Błażej Pałkus
• SCENA FOTOGRAFICZNA – Patrycja 

Szubstarska
Nagrodę publiczności w konkursie SMS-

-owym otrzymał Marcin Przybyś, którego 
za występ doceniło ponad 1.000 osób wysy-
łając sms-y.

Wybór trzech laureatów super nagrody 
– 3 stypendiów w kwocie min. 2.000 PLN 
nastąpił 29 lipca br. Wówczas to z pośród 6 
finalistów, którzy złożyli wniosek o udzie-
lenie stypendium, Komisja zdecydowała się 
nominować do Programu Stypendialnego 
AGRAFKA cztery osoby:
1. Patrycję Szubstarską;
2. Błażeja Pałkusa;
3. Wiktora Stypę;
4. Joannę Łukaszek (dodatkowo).

Dużym zainteresowaniem publiczno-
ści cieszyły się występy taneczne, zwłasz-
cza bardzo efektowny pokaz tańca mażoret-
kowego zespołu „Diament” z Chmielowa. 
Dziewczęta wystąpiły dodatkowo dla zgro-
madzonej na zamku publiczności i przepro-
wadziły korowód z wiankami nad Wisłę. 
Niezwykłe wrażenie zrobił również pokaz 
tańca z ogniem – fire show – przygotowa-
ny przez grupę młodzieży z Krężnicy Jarej 
i z Samborca.

Wieczorne występy „Wschodzących 
Gwiazd” – Sebastiana „Jesioła” Jesiołow-
skiego oraz Dagmary Czechury i zespo-
łu SPAM zgromadziły nieliczną, ale wier-
ną publiczność a artyści zaprezentowali się 
wspaniale i świetnie nawiązywali kontakt 
z publicznością. Ogromne wrażenie zrobił 
na zgromadzonych na dziedzińcu gościach, 
występ zespołu Larz Reller Band. Publicz-
ność bawiła się wyśmienicie przy dźwiękach 
melodyjnego, ukraińskiego rock’n’rolla.

Intensywny festiwalowy dzień zakoń-
czył ok. godz. 2 nocy pokaz krótkich filmów 
i prezentacji, mówiących o pasjach młodzie-
ży, ukazujących ważne dla nich osoby, miej-
sca czy idee oraz podsumowujących festi-
wal. W „Oknach aktywności” – innowa-
cyjnym pomyśle Fundacji na wykorzysta-
nie przestrzeni publicznej – zaprezentowano 
9 prezentacji i filmów młodzieżowych.

Organizatorzy gorąco dziękują wszyst-
kim osobom, organizacjom, instytucjom, 
które w jakikolwiek sposób pomogły w re-
alizacji tego wydarzenia. W zaledwie 100 
dni narodził się dość duży i ciekawy prze-
gląd artystyczny połączony z przeglądem 
aktywności społeczno-obywatelskiej mło-
dzieży z naszego regionu. 

Festiwal  Miasto Młodych Artystów po-
wstał w rezultacie porozumienia 50 insty-
tucji i organizacji, którego pomysłodawcą, 
inicjatorem i koordynatorem jest Fundacja 
Fundusz Lokalny SMK (więcej: www.mia-
stomlodychartystow.pl).

OPRAC.: STANISŁAW BASKA

FESTIWAL
MIASTO MŁODYCH 

ARTYSTÓW JUŻ ZA NAMI
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Sekcja Karate „Hanshi” działająca przy LKS Klimontowianka zorganizowała uroczy-
stość Powołania Samurajów. Członkowie Sekcji 26 czerwca br. na stadionie LKS Klimon-
towianki poddani zostali 7 próbom. Mimo iż zadania postawione przed wszystkimi były 
nie lada wyzwaniem, to wszyscy przeszli próbę i zostali przyjęci do grona Samurajów. 

Wójt Gminy Ryszard Bień osobiście powołał samurajską kataną – mieczem sa-
murajskim – grupę 40 Samurajów. Sesnsei Zbigniew Mazur z dumą asystował Wój-
towi Gminy podczas uroczystej ceremonii. Po pasowaniu odbyło się uroczyste święto-
wanie. Uroczystość przygotowały Dominika Chmielewska, Anna Gorycka oraz Ro-
bert Szemraj.

Gmina Klimontów w związku ogłoszonym naborem 
wniosków o przyznawanie pomocy na operacje z zakre-
su „Małych Projektów” w ramach działania „Wdroże-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-
-2013 uznała za zasadne starać się o dofinansowanie ope-
racji polegającej na „Budowie obiektów małej architektu-
ry plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem in-
westycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integra-
cji społecznej w Gminie Klimontów”. Powstały plac zabaw 
oraz wyposażenie stadionu przyczyni się do rozwoju kultu-
rowego miejscowości poprzez stworzenie miejsca spotkań 
i wymiany doświadczeń różnych pokoleń (młode mamy, oj-
cowie, babcie, dziadkowie itd.) i integracji społecznej oraz 
budowania życia kulturalnego mieszkańców. Przedmiotem 
operacji było urządzenie w miejscowości Klimontów placu 
zabaw o powierzchni 211,2 m2, w skład którego wchodzą: 
zestaw rekreacyjny trzywieżowy – 1 kpl, huśtawka podwój-
na – 1 kpl, huśtawka ważka podwójna – 1 kpl, sprężynowiec 
– 1 kpl, karuzela barierkowa – 1kpl , urządzenie linelarne – 
1 kpl, ławki z oparciem – 3 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tabli-
ca informacyjna – 1 szt. oraz wyposażenie stadionu w sie-
dziska kubełkowe – 240 szt., jedną kamerę szybkoobrotową, 
bramki aluminiowe – 3 kpl. oraz montaż 2 słupów oświe-
tleniowych oraz 6 opraw oświetlenia zewnętrznego na słu-
pach oświetleniowych. Utworzony plac zabaw będzie ogól-
nie dostępny i bezpieczny ze względu na położenie, zarów-
no dla turystów jak i miejscowej ludności. Podstawowym 
celem projektu jest rozwój rekreacji na obszarze objętym 
LSR poprzez urządzenie placu zabaw wraz z wyposaże-
niem obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyj-
ne w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury tury-
stycznej umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego. 
Realizacja operacji, poprzez zagospodarowanie powstałego 
miejsca wypoczynku, integracji i wyposażenie go w urzą-
dzenia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, wpłynie na zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej Klimontowa i podniesie 
aktywność społeczną mieszkańców, dając możliwość zdro-
wego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Zagospoda-
rowanie terenu znajdującego się na stadionie w bardzo du-
żym stopniu uatrakcyjni miejscowość Klimontów, gdyż bę-
dzie to jedyny tak wyposażony plac zabaw w miejscowości. 
Stanie się miejscem spotkań osób przyjezdnych, jak i młod-
szych oraz starszych mieszkańców. Realizacja rzeczowa tej 
operacji zakończyła się 31.07.2013 r.

NOWY PLAC ZABAW
NOWE WYPOSAŻENIE 

STADIONU

SAMURAJE W KLIMONTOWIE
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Na stadionie LKS Klimontowianka odbyła się 14 lipca br. XVIII edycja imprezy pn. 
Podaruj Dzieciom Wakacje. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Klimon-
tów Ryszard Bień.

Kłębiące się z rana chmury nie nastrajały optymistycznie co do przebiegu przedsięwzię-
cia, jednak z godziny na godzinę robiło się coraz pogodniej. Po powitaniu wszystkich zawod-
ników, sędziów oraz kibiców Sekretarz Gminy Piotr Lipiński otworzył Wakacyjny Turniej 
Drużyn Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „Puchar Dziecka”. Rywalizację w grupach prowa-
dziło 8 drużyn: Zakład Kowalstwa Artystycznego Chłodnicki, FC Melanż, Oldboys Przy-
jaciele Dzieciom, Karoceza, Kolegium Sędziów Sandomierz, Kon-Kar, Sami Swoi, Dzieci 
Sołtysa. Gra stała na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Zacięta walka o każdą pił-
kę toczyła się do ostatniego gwizdka. Turniej był na tyle zacięty, że sędziowie musieli upo-
minać zawodników karami dyscyplinarnymi oraz żółtymi kartkami.

1. Dzieci Sołtysa : Oldboys – 0:4 (0:2) 
2. Sami Swoi : ZKA Chłodnicki – 2:0 (0:0) 
3. Kolegium Sędziów : FC Melanż – 0:0 
4. Karoceza : Kon-Kar – 0:0 
5. Dzieci Sołtysa : Kolegium Sędziów – 0:5 (0:1) 
6. Sami Swoi : Karoceza – 1:0 (0:0) 
7. Oldboys : FC Melanż – 4:1 (2:1) 
8. ZKA Chłodnicki : Kon-Kar – 0:4 (0:1) 
9. Dzieci Sołtysa : FC Melanż – 0:2 (0:0) 
10. Sami Swoi : Kon-Kar – 2:5 (0:3) 
11. Oldboys : Kolegium Sędziów – 0:3 (0:1) 
12. ZKA Chłodnicki : Karoceza – 0:3 walkower 

TABELA GRUPA I
1. Kolegium Sędziów 7

2. Oldboys Przyjaciele Dzieciom 6

3. FC Melanż 4

4. Dzieci Sołtysa 0

TABELA GRUPA II
1. Kon-Kar 7

2. Sami Swoi 6

3. Karoceza 4

4. ZKA Chłodnicki 0

W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny Olboys Przyjaciele Dzieciom oraz 
Sami Swoi. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem. Sędzia główny spotka-
nia zadecydował, że rozstrzygnięcie meczu nastąpi w drodze rzutów karnych. Skuteczniej-
sza okazała się drużyna Oldboys, która wynikiem 3:2 zdobyła III miejsce w turnieju.

W wielkim finale naprzeciw siebie stanęły drużyny sandomierskiego Kolegium Sę-
dziowskiego oraz ubiegłoroczny zwycięzca drużyna Kon-Kar. Mecz finałowy był bardzo 
wyrównany, napastnicy nie wykorzystali wiele dogodnych sytuacji. Na kilka minut przed 
zakończeniem meczu wynik brzmiał 1:1. Jednak po nieczystym zagraniu na zawodniku 
drużyny Kon-Kar w polu karnym arbiter spotkania podyktował rzut karny, który w piękny 
sposób na zwycięską bramkę zamienił Mateusz Farian. I tak oto drużyna Kon-Kar obro-
niła tytuł drugi raz z rzędu i Puchar Dziecka na stałe już zagościł na zasłużonym miejscu 
w siedzibie firmy. 

Po zakończeniu rozgrywek na wszystkich zgromadzonych czekała pierwsza niespo-
dzianka. Był nią tort – a właściwie to trzy torty – z okazji „osiemnastki” zorganizowa-
nej imprezy. Torty bardzo szybko zostały zjedzone przez zawodników i kibiców. Funda-
torem słodkiej niespodzianki był Jarosław Paczkowski – właściciel Dworu na Wichro-
wym Wzgórzu w Przybysławicach.

Po zakończeniu rywalizacji puchary dla drużyn biorących udział w turnieju wręczał 
Sekretarz Gminy Piotr Lipiński. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Marcin Madejski 
z drużyny Kon-Kar, najlepszym bramkarzem wybrano Roberta Brzyszcza, również ze 
zwycieskiej drużyny. Statuetki powędrowały także w ręce arbitrów turnieju, którzy bez-
interesownie wsparli imprezę.

Po części sportowej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie przy muszli koncer-
towej, w trakcie koncertu pn. „Gramy, śpiewamy, tańczymy, aby podarować dzieciom 
wakacje” wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie: ze-
społy taneczne GEST, zespół Fahrenheit, wokalistki uczęszczające do Studia Piosenki 
i Muzyki oraz Zespół Pieśni i Tańca Gmina Klimontów. 

W minirecitalem wystąpił także śpiewający basem Arkadiusz Jakus – absolwent 
Łódzkiej Akademii Muzycznej, przypominając znane arie operowe. Swoje umiejętności 
instrumentalno-wokalne zaprezentował także Jarosław Paczkowski z Przybysławic. Po 
występie Pana Jarka na scenie pojawiły się dziewczęta z zespołu „SIDUS” z Połańca. Za-
bawę do późnych godzin nocnych zapewnili zespół „Masters” oraz DJ. Kolejną niespo-
dzianką dla zebranych był pokaz ogni sztucznych ufundowanych przez firmę „Pirat”.

W trakcie całej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna prowadziła loterię fantową, 
z której cały dochód – a jest to kwota 1.131 zł – został przeznaczony na letni wypoczy-
nek dla dzieci. Do wylosowania były fanty ofiarowane przez sponsorów.

Akcję od 17 lat organizuje Komitet Organizacyjny Akcji „Podaruj Dzieciom Waka-
cje”, GOK w Klimontowie, LKS Klimontowianka i GBP w Klimontowie przy współ-
udziale wielu wolontariuszy. 

Sponsorami tegorocznej edycji Akcji byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Agencja Ochrony Osób i Mienia „Cerber” z Opatowa, Firma „Pi-
rat” - Sławomir Skwirowski z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Dwór na Wichrowym 
Wzgórzu w Przybysławicach. Olbrzymie serca, zaangażowanie oraz hojność wielu ludzi, 
firm i instytucji pozwoliło zebrać w tym roku kwotę 7.781 zł. 

Ci, którzy nie zdążyli wspomóc akcji lub z innych przyczyn tego nie zrobili, mogą to 
zrealizować również i teraz. Konto jest nadal otwarte i można wpłacać dowolne kwoty. 
Przypominamy numer rachunku bankowego: 

34 8517 0007 0091 0900 1485 0002.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włą-

czyli się w organizację XVIII edycji Akcji „Podaruj Dzieciom Wakacje”.

PODARUJ 
DZIECIOM 
WAKACJE
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Uczniowie ze Szkoły w Podstawowej w Nawodzicach obchodzili Dzień Dziecka, któ-
ry tradycyjnie jest już dniem sportu i zabaw. Wszyscy uczniowie brali czynny udział w 
zorganizowanych zabawach sportowych i wytrwałością wykonywali zadania i prezento-
wali swoje umiejętności. Następnie rozegrany został mecz w piłkę siatkową Nauczyciele 
vs. Uczniowie. Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy. Po zmaganiach i wyrówna-
nej grze, zwycięstwo odnieśli nauczyciele. Rozgrywki sportowe odbywały sie w przyjem-
nej atmosferze. W konkurencjach sportowych startowali zarówno uczniowie, jak i ich ro-
dzice. Wszyscy startujący mogli liczyć na gorący doping. Emocji było co nie miara, każ-
dy tego dnia czuł się jak dziecko. W tym dniu uczniowie mieli okazję brać udział w licz-
nych zabawach. Dzieci sprawdzały swoje siły w następujących konkurencjach: biegu w 
workach, torze przeszkód, mini piłce nożnej. Najwięcej radości przysporzyły dzieciom za-
bawy w przeciąganie liny. Po tych emocjonalnych zabawach wszyscy uczniowie zjedli go-
rącą kiełbaskę.

Pogoda dopisała, humory również – szkoda, że na następny taki dzień trzeba czekać 
cały rok.

OPRAC. ANNA SMOLARCZYK

DZIEŃ DZIECKA 
W NAWODZICACH
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Natalia Berbeś

* * *
Minęły już trzy lata jak jesteś w niebie…

A mi nadal Mamo bardzo brakuje Ciebie.

Nadal wierzę, że jeszcze Cię zobaczę

I mojej cichej nadziei nigdy nie stracę.

Wiem, że tam Ci się krzywda nie dzieje,

Ale moja tęsknota do Ciebie nie maleje.

W sercu rozgoryczenie i cierpienie smutne

Pyta mnie dlaczego to życie jest okrutne?

Dlaczego tego bólu i cierpienia

Nie załagodzą piękne wspomnienia?

Ja odpowiadam,  że tego nie rozumiem

I w takiej niesprawiedliwości świata także żyć nie umiem.

Wioleta Nowakowska

Wakacje
Minęło 10 miesięcy skończył się rok szkolny,
i rozpoczął się długo oczekiwany czas wolny.
Obowiązki  a także  nauka już za nami,
zacznie się super zabawa bo wakacje już mamy.

Niech te wolne chwile będą bogato urozmaicone,
i w gronie najbliższych jak najlepiej spędzone.
Oby nie zabrakło zdrowia, szczęścia i pogody,
niech każdemu się przytrafią same miłe przygody.

Niech wszyscy wypoczną i się zrelaksują,
i przez te dni wspaniale się czują.
Bóg  każdego z osobna poprowadzi,
wtedy żadna zła rzecz nie zawadzi.

Aby te dni były z rozwagą i ostrożnie zagospodarowane,
pożytecznie oraz mądrze wykorzystane.
Oby pogody pięknej nie brakowało,
by nam słoneczko w lecie sprzyjało.

Życzymy wspaniałych przygód i podróży,
i ten czas niech nam dobrze służy.
Życzymy wszystkim wiele atrakcji,
bardzo udanych i spokojnych wakacji.

W sobotę – 3 sierpnia br. – w romantycznej i urokliwej scenerii „Dworku na Wichro-
wym Wzgórzu” w Przybysławicach odbył się wieczór autorski poprzedzający wydanie to-
miku wierszy „Łzy Chrystusa” Stanisława Rosamonda Sas Tarnawskiego – lokalne-
go poety i dziennikarza, znanego przewodnika po ziemi sandomierskiej, a także anima-
tora kultury.

W towarzystwie swych serdecznych przyjaciół oraz grona znajomych, a przede wszyst-
kim w towarzystwie ukochanej Misi, sympatii z lat młodzieńczych pana Stanisława, zostały 
przedstawione wiersze, które znajdą się w najnowszym wydaniu twórczości tego poety.

Były chwile wzruszenia, tęsknoty za minionym pięknem i szaleństwem lat młodzień-
czych oraz zadumy nad przemijającym życiem. Niezwykły wieczór uprzyjemnił koncer-
tem swoim ballad, dedykowanych panu Stanisławowi gościnny gospodarz „Dworku na 
Wichrowym Wzgórzu” – Jarosław Paczkowski.

Tomik wierszy „Łzy Chrystusa” zostanie wydany już niebawem.

WZRUSZAJĄCE 
ŁZY CHRYSTUSA...

Rosamond
* * *

Wzruszające łzy Jezusa
odnalazły mnie w kroplach deszczu,
w smutku lamentującej wierzby,
w szumie wiatru i leśnego potoku,
w śpiewie szarych słowików.

Cóż to za smutek nad losem człowieka?
Nad tajemnicą światła i czasu,
nad tajemnicą piękna i poezji,
nad tajemnicą szczęścia i miłości,
nad tajemnicą zmartwychwstania.

Łzy Chrystusa wylane w Betlejem,
Nazarecie, Samarii i Egipcie,
w płaczu nad umiłowaną Jerozolimą,
słoneczną Palestyną
i nad moją ukochaną Ojczyzną – Polską.
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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

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

Już po raz trzeci odbyła się na obiekcie Orlik w Klimontowie 
Klimontowska Liga Piłki Nożnej. W tym roku w lidze wystąpiło 16 
zespołów. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Klimontów – 
Ryszard Bień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, Moje Boisko Orlik 2012 Krzysztof Dywan, Szcze-
pan Ewiak. 

Najlepszą drużyną okazała się Fasolka Pęchów, która grała w 
składzie: Krzysztof Dywan, Andrzej Dywan, Marek Dywan, 
Damian Goździewski, Paweł Żurek, Dariusz Krawczyk, Mate-
usz Słowik, Łukasz Bogdański, Grzegorz Gawryś, Damian Li-
piec. Łącznie podczas ligi strzelono 500 bramek. Sędzią turnieju 
był Łukasz Goździewski. Zakończenie turnieju odbyło się 26 lip-
ca, a każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i rozdane zosta-
ły indywidualne nagrody.

• NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU – Daniel Ferens 
(Junior Klimontów)

• NAJLEPSZY BRAMKARZ – Kamil Jurkowski 
(Dolomit Jurkowice)

• NAJLEPSZY ZAWODNIK – Marek Dywan 
(Fasolka Pęchów)

• ODKRYCIE SEZONU – Kamil Zimoląg 
(Shadows  Klimontów)

• NAJMŁODSZY ZAWODNIK TURNIEJU – Karol Śmiech 
(FC Bakrut Nowa Wieś)

• ZAWODNIK FAIR – PLAY – Grzegorz Orkisz 
(Karoceza Konary)

• NAJSTARSZY ZAWODNIK TURNIEJU   -  Andrzej Dywan 
(Fasolka Pęchów)

W pierwszym tygodniu waka-
cji mieliśmy przyjemność gościć 
drużynę piłkarek Prądniczanki 
Kraków, które przebywały przez 
cały tydzień na obozie piłkarskim 
w Klimontowie. 

Piłkarki przez okres pobytu 
na obozie w Klimontowie uczest-
niczyły w treningach na obiektach 
LKS Klimontowianki oraz Boisku 
Orlik. 

W tym czasie rozegrały dwa 
sparingi z rówieśniczkami z Kli-
montowa i Goźlic oraz rozegrany 
został turniej, gdzie dziewczynki 
z Krakowa po minimalnym zwy-
cięstwie nad drużyną Czarodziejek 
Klimontów wygrały cały turniej.

TABELA KOŃCOWA
• 1 m. – Prądniczanka Kraków
• 2 m. – Czarodziejki Klimontów
• 3 m. – Prądniczanka II Kraków
• 4 m. – SP Goźlice

Najlepszą zawodniczką turnie-
ju została Martyna Kordyka (SP 
Goźlice), strzelczynią – Julia Ba-
sta (Prądniczanka Kraków), bram-
karką – Weronika Rębacz (Czaro-
dziejki Klimontów).

KLIMONTOWSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 2012

TABELA KLIMONTOWSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Miejsce Drużyna Punkty Bramki 
(strzelone)

Bramki 
(stracone )

Bilans 
bramkowy

1 Fasolka Pęchów 39 45 15 + 30

2 Junior Klimontów 36 63 18 + 45

3 Karoceza Konary 35 51 11 + 40

4 KS Kurów 31 48 17 + 31

5 ST Goźlice 26 39 25 + 14

6 Dolomit Jurkowice 23 37 33 + 4

7 Shadows Klimontów 22 39 35 + 4

8 Abstrakcja Klimontów 19 24 21 + 3

9 FC Byczki Zakrzów 16 30 35 - 5

10 Tęcza Nawodzice 12 18 30 - 12

11 SKS Junior Chobrzany 12 27 48 - 21

12 Bonanza Przybysławice 12 21 50 - 29

13 FC Bakrut Nowa Wieś 7 16 46 - 30

14 KS Kujawy 6 10 45 - 35

15 Feniks Grabina 5 10 47 - 37

16 Miejscowi Klimontów 0 0 45 - 45

PRĄDNICZANKA KRAKÓW 
WYGRYWA TURNIEJ  W KLIMONTOWIE




