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Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasygnacie 
Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 2 września br. umowę 
na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych na terenie gmi-
ny Klimontów”. 

O szczegółach realizacji umowy na rozbudowę kolejnych dróg 
gminnych piszemy na stronie 2.

PODPISANIE 
KOLEJNEJ UMOWY 
NA BUDOWĘ DRÓG

JARMARK NA ŚW. JACKA
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbył się w Klimontowie 

– tradycyjnie od 15 do 17 sierpnia – Jarmark na św. Jacka. 

W tym roku patronat nad imprezą sprawowali: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski 
oraz Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

Była to XXIV edycja imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga 
coraz większą ilość uczestników – a relację z tych trzech dni przedstawiamy na stronach 6-9.
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 Burmistrz Miasta i Gminy Marek Goździewski przy kontrasy-
gnacie Skarbnik Gminy Anny Sobolewskiej podpisał 2 września br. 
umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dróg gminnych na te-
renie gminy Klimontów”. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD – 
Tomasz Darowski.

Zadanie obejmuje rozbudowę dróg gminnych o  łącznej długości 
5.838 km, polegające na:
1. Rozbudowie drogi gminnej nr 331014T Rogacz-Byszówka na odcin-
ku długości 1090 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju 
normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie na-
wierzchni asfaltowej szer. 3,50 m (w obrębie mijanki szer. 5,00 m), obu-
stronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnie-
nia, oznakowania pionowego.
2. Rozbudowie drogi gminnej nr 331013T Borek Klimontowski-Kępie-By-
szów na odcinku długości 2049 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do 
przekroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m (w obrębie mijanki szer. 5,00 m), 
obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnie-
nia, oznakowania pionowego. Po rozbudowie powstanie ciąg komunikacyj-
ny o nawierzchni twardej łączący drogę wojewódzka z drogą powiatową.
3. Rozbudowie drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy na odcinku 
długości 1809 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju nor-
matywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie na-
wierzchni asfaltowej szer. 4,50 m , obustronnych poboczy utwardzo-
nych kruszywem szer. 0,75 m, chodnika, odwodnienia, oznakowania 
pionowego oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu fizycznie 
ograniczających prędkość pojazdów.
4. Rozbudowie drogi gminnej nr 331102T Szymanowice Dolne-Kamień 
na odcinku długości 818 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do prze-
kroju normatywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykona-
nie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m (w obrębie mijanki szer. 5,00 m), 
obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwod-
nienia, oznakowania pionowego.
5. Rozbudowie drogi gminnej nr 331049T ul. s. H. Herman na odcinku 
długości 72 mb, polegająca na dostosowaniu drogi do przekroju norma-
tywnego według parametrów dla drogi klasy D tj. wykonanie nawierzch-
ni jezdni z kostki granitowej szer. 5,00 m, chodnika szer. 2 m z kostki gra-
nitowej, miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, poboczy 
szer. 0.75 m, oznakowania pionowego, placu do zawracania.

Ustalony termin wykonania zadania to 480 dni od dnia podpisania 
umowy. Wartość robót budowlanych wyceniona została przez Wyko-
nawcę na kwotę 10 701 000.00 zł, która zostanie pokryta środkami z Pro-
gramu Rządowego Funduszu Polski Ład w  wysokości 4 941 000.00 zł, 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 886 492.00 zł oraz 
środkami z budżetu gminy.

 Dobiegły końca realizowane przez M-
-GOK w Klimontowie warsztaty z „oprogramo-
wania i  realizacji live streamingu” oraz „opro-
gramowania i  realizacji nagrań” w  ramach 
projektu grantowego Konwersja Cyfrowa Do-
mów Kultury dofinansowane z Funduszy Euro-
pejskich, którego operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury.

Na realizację zadania M-GOK otrzymał 
grant w  kwocie 118 400,00 zł z  Narodowego 
Centrum Kultury oraz 38 540,00 zł – środki 
własne. Łączna wartość projektu – 156 940,00 
zł. 

W  ramach projektu zakupiono zestaw 
sprzętu do studio nagrań i  streamingu wraz 
z osprzętem i akcesoriami.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz odwiedził 24 sierp-
nia br. uchodźców przebywających w siedzibie OSP w Klimontowie, 
gdzie nasi goście obchodzili Dzień Niepodległości Ukrainy. 

Wojewoda życzył wszystkim siły i  wytrwałości, aby kolejny tak 
ważny dla każdego wolnego kraju dzień mogli świętować już w cza-
sie pokoju oraz wręczył mieszkającym w Klimontowie obywatelom 
Ukrainy upominki oraz symboliczne niebiesko-żółte kwiaty.

Wojewoda Świętokrzyski odwiedził również Urząd Miasta i  Gmi-
na Klimontów, gdzie rozmawiał z Burmistrzem o bieżących sprawach 
dotyczących gminy.

Zdjęcie: ŚUW

WIZYTA WOJEWODY
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Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę 
Bolesława Prusa. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była Balladyna Juliusza Sło-
wackiego, a rok później w całej Polsce i na świecie przeczytano Moralność Pani Dul-
skiej Gabrieli Zapolskiej.

Ballady i romanse zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako głów-
na część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 
cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się 
dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowator-
ski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wier-
sze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojo-
wej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji 
i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wy-
darzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. 
Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a  ich współczesne znaczenie 
dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku 
z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie przyłączyła się do tej wspa-
niałej inicjatywy i 3 września o godzinie 1000 w czytelni naszej biblioteki spotkali się 
miłośnicy książek. Szczególne podziękowania należą się paniom z Dyskusyjnego Klu-
bu Książki, które z wielkim zaangażowaniem przygotowały się do wspólnego czyta-
nia i świętowania tego dnia. To jeden z najlepszych sposobów na promocję polskiej 
literatury wśród czytelników. Czytane Ballady i Romanse przeplatane były informa-
cjami o tym utworze, prezentacją o naszym narodowym wieszczu, jego życiu i twór-
czości oraz pamiątkowymi pieczęciami.

 Dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów za-
mieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjono-
wało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo 
gospodarki rolnej jako członkowie rodziny (krewni w li-
nii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opieku-
nowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowa-
nym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej 
– otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego na podstawie wcześniej złożo-
nych oświadczeń oraz umów darowizny, sprzęt kompute-
rowy tj. laptopy Lenovo Idea- pad 3 wraz z torbą na lapto-
pa oraz myszą komputerową – dofinansowane w ramach 
Umowy o powierzenie grantu z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Roz-
wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczą-
ca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 Gmina Klimontów zakupiła 2 kontenery z fundu-
szu sołeckiego dla miejscowości  Płaczkowice i Rybnica. 

Wykonawcą  była firma ART HOME – Tomasz Kapusta.

 Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów przekazał 
2  września sześć plecaków z wyposażeniem dla dzieci 
uchodźców z Ukrainy zamieszkujących w budynku remizy 
OSP Klimontów.

NARODOWE CZYTANIE 
W KLIMONTOWSKIEJ 

BIBLIOTECE
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 w Na-
wodzicach odbyły się w niedzielę 7. sierpnia Dożynki Sołeckie. 

Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem sprzed budynku 
świetlicy w  Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny, 
gdzie została odprawiona uroczysta msza święta przez ks. prałata An-
drzeja Szymańskiego w koncelebrze z ks. kan. Zbigniewem Kurasem 
– miejscowym proboszczem. Po zakończonej mszy barwny korowód 
przy dźwiękach kapeli U Zdzicha przeszedł na plac, gdzie kontynuowa-
no dalszą część uroczystości dożynkowych. 

Gospodarze dożynek – Przewodniczący Rady Miejskiej w  Klimon-
towie Robert Orłowski wraz z Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Na-
wodzicach Grażyną Muchą  przywitali wszystkich zaproszonych gości 
– m.in. Burmistrza Miasta i  Gminy Klimontów Marka Goździewskie-
go, Zastępcę Burmistrza Edwarda Przytułę, Wicestarostę Sandomier-
skiego Pawła Niedźwiedzia, radnego Rady Powiatu Sandomierskie-
go Adama Przybylskiego, radnych Rady Miejskiej w Klimontowie oraz 
wszystkich mieszkańców Nawodzic. 

Starostowie Dożynek – Justyna Orłowska i  Michał Kiliański – tra-
dycyjnie przekazali na ręce Burmistrza chleb upieczony z  mąki zbóż 
z tegorocznych zbiorów, który złożył podziękowania rolnikom za cięż-
ką pracę. Po przemówieniu, prezentacji gospodarzy dożynek i ośpie-
waniu wieńca dożynkowego przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Nawodzicach rozpoczęła się część artystyczna. Przed publicznością 
wystąpił Zespół Śpiewaczy przy KGW Gorzyczany. Następnie firma ANI-
MI przeprowadziła szereg zabaw i konkursów dla dzieci. 

W tym roku tytuł Rolnika Nawodzic wywalczył w konkurencjach ty-
powo rolniczych Paweł Bieniek, który w nagrodę otrzymał kosz pełen 
słodkości. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowały członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich Nawodzice. 

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc przy organizacji Doży-
nek Sołeckich. Po zakończeniu części oficjalnej i  artystycznej do póź-
nych godzin nocnych trwała tradycyjna zabawa taneczna.Rosamond

Panu Michałowi Piątkowskiemu

Akordeonista

Pan Michał z Żytomierza,
Trafił do Sandomierza.
Śpiewa dla mojej Żony,
Dlatego jestem wzruszony.

Miłość wyczarowana,
Tęsknotą haftowana:
W tulipany i wiśnie
I łzy płynące po Wiśle.

Pachną bzy, płaczą jabłonie
I żal w akordeonie…
Miłość serce otwiera-
„Nadzieja ostatnia umiera.”

Płynie leśny potok, szumią stare drzewa,
Bernard Ładysz pięknie o Mateńce śpiewa.
Współczuje, że tyle nocy nie przespała
I za szczęście Syna życie swe oddała.

DOŻYNKI SOŁECKIE W NAWODZICACH
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Powiatowe Święto Plonów odbyło się 28 sierpnia br. w  Samborcu. 
Miasto i  Gminę Klimontów reprezentowali: Robert Orłowski – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w  Klimontowie, Piotr Lipiec – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Gustaw Borycki i  Mirosław Kwa-
piński – radni Rady Miejskiej w Klimontowie, Jadwiga Smykiel – soł-
tys sołectwa Konary wraz z grupą wieńcową z Konar i Konar-Kolonii. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w  kościele pw. Trójcy Świę-
tej w Samborcu. Następnie na plac przed sceną plenerową w Sambor-
cu przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł barwny korowód, 
gdzie przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
W kolejnej części wydarzenia nastąpiło symboliczne przekazanie chle-
ba przez gospodarzy dożynek: Katarzynę Cieszkowską – mieszkankę 
Wygody i Mateusza Paciurę – mieszkańca Złotej oraz prezentacja po-
szczególnych wieńców oraz stoisk promujących miejscowości z powia-
tu sandomierskiego. 

W  wydarzeniu udział wzięli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele 
władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych, samorządowcy, de-
legacje wieńcowe, mieszkańcy z  całego powiatu. Zaproszeni goście 
w okolicznościowych przemówieniach podziękowali rolnikom, sadow-
nikom oraz ogrodnikom za trud i pracę podczas tegorocznych zbiorów. 

Zwycięzcą tegorocznego konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy podczas Powiatowego Święta Plonów został wieniec wykonany 
przez Miasto i Gminę Zawichost. Reprezentował on Powiat Sandomier-
ski podczas Dożynek Wojewódzkich w  Bogorii. W  części artystycznej 
wystąpili: zespół Jare Żytko, zespół Gorzyczany działający przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Samborcu oraz zespół Łzy, a Powiatowe Świę-
to Plonów zakończyła zabawa taneczna.

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią CO-
VID-19 odbył się w  Klimontowie – tradycyjnie od 15 do 17 
sierpnia – Jarmark na św. Jacka. W  tym roku patronat nad 
imprezą sprawowali: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świę-
tokrzyski oraz Andrzej Bętkowski – Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Była to XXIV edycja tej imprezy, która 
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga 
większą ilość uczestników.

Pierwszego dnia – w  święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny – w kościele parafialnym p.w. św. Józefa ks. pro-
boszcz Henryk Hendzel odprawił uroczystą mszę św. dożyn-
kową, w trakcie której zostały poświęcone wieńce uplecione 
z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców i warzyw oraz kosze 
z  darami. Po mszy św. barwny korowód prowadzony przez 
Kapelę Klimontowską przeszedł na stadion LKS Klimonto-
wianka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego Marek Goź-
dziewski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów powitał go-
ści wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek 
Kwitek, dyrektor ARiMR w Kielcach Anna Paluch w imieniu 
Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka, Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, zastęp-
ca dyrektora ds. PROW – kierownik Biura PROW w Kielcach 
Łukasz Skórski, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, wi-
cestarosta sandomierski Paweł Niedźwiedź, radny Powiatu 
Sandomierskiego Adam Przybylski, radny Rady Miasta San-
domierza Krzysztof Szatan, Wójt Gminy Obrazów Krzysztof 
Tworek, prezes Zarządu Fundacji PKO BP w Warszawie Alek-
sandra Mazur, kierownik Biura Powiatowego ARiMR Walde-
mar Maruszczak, dyrektor ŚODR w  Sandomierzu Piotr Li-
piński, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Kielcach Jacek Toś. 

W  tym roku Starostami Dożynek byli Alicja Berbeś oraz 
Andrzej Dywan z Pęchowa. Pani Alicja jest mieszkanką Pę-
chowa. Z  mężem Piotrem posiadają gospodarstwo rolne 
o powierzchni 4,70 ha, w którym prowadzona jest produkcja 
roślinna. Są to zboża oraz drzewa owocowe. Działalność rol-
niczą prowadzą ponad 30 lat i jest to nie tylko źródło utrzy-
mania ale także zamiłowanie do tego rodzaju pracy. Pani 
Alicja jest matką czworga dorosłych już dzieci, trzech sy-
nów – Marcina, Roberta, Jakuba i  córki Anny oraz szczęśli-
wą babcią 4 wnucząt. Drugą kadencję pełni funkcję radnej 
Miasta i Gminy Klimontów. Od roku jest sołtysem sołectwa 
Pęchów. Pan Andrzej jest również mieszkańcem Pęchowa. 
Razem z żoną Dorotą od 39 lat prowadzą ponad 8 ha gospo-
darstwo sadowniczo-warzywne, w  którym uprawiają kala-
fiory, brokuły, porzeczki, posiadają sad jabłoniowy i sad wi-
śniowy. Pan Andrzej to dumny ojciec trójki dorosłych dzieci 
i czworga wnucząt – syn Krzysztof to nauczyciel wychowa-
nia fizycznego, prezes LKS Klimontowianka Klimontów, sy-
nowa Monika, wnuczka Wiktoria. Córka Ewa to farmaceutka, 
zięć Łukasz, wnuczek Jakub. Syn Marek to ratownik medycz-
ny Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
w  Kielcach, synowa Ewelina, wnuczka Zofia, wnuczek Szy-
mon. Pasją Starosty jest piłka nożna. To wieloletni zawodnik 
LKS Klimontowianka Klimontów. Od 2000 roku jako trener 
prowadził drużyny LKS Klimontowianki. Obecnie prowadzi 
drużynę trampkarza młodszego rocznik 2010. Jest trenerem 
z licencją UEFA-D. 

Po przedstawieniu Starostów nastąpiła oracja chleba. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Klimontów Marek Goździewski zade-
klarował się dzielić chleb pośród wszystkie sołectwa równo 
i sprawiedliwie. 

JARMARK N A ŚW. JACKA
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Kolejnym punktem programu była prezentacja wień-
ców dożynkowych, które wzięły udział w  konkursie na: 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W  tym roku wień-
ce przygotowały sołectwa: Beradz, Byszów, Pęchowiec, 
Dziewków, Górki, Goźlice, Klimontów, Konary i Konary-Ko-
lonia, Nawodzice, Pokrzywianka, Ułanowice, Płaczkowice, 
Węgrce Szlacheckie, Wilkowice, Pęchów. 

Tytuł Sołtysa Roku 2022 otrzymał Marian Witaszek – soł-
tys sołectwa Borek Klimontowski. Z  rąk Burmistrza otrzy-
mał dyplom i nagrodę ufundowaną przez firmę Pro Invest – 
Doradztwo Inwestycyjne. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Miasta i  Gminy Marek Goździewski oraz zaproszeni go-
ście a wśród nich: Anna Krupka, Marek Kwitek, Anna Pa-
luch, Marek Jońca, Piotr Lipiński, Marcin Piwnik, Krzysz-
tof Tworek. 

Po części oficjalnej Klimontowska Kapela poprowadziła ko-
rowód z wieńcami dożynkowymi do stoisk, gdzie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich częstowały własnoręcznie przygotowa-
nymi potrawami i  wypiekami oraz owocami. Podczas pre-
zentacji wieńców oraz przemówień komisja konkursowa 
bacznie oceniała wieńce pod kątem regulaminowych wy-
tycznych. Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec pozna-
liśmy po mszy odpustowej w piątek 17 sierpnia. 

Od godziny 1100 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego przy ul. Zysmana czynny był punkt 
poboru krwi. W tym roku zebrano 15,750 litra tego najcenniej-
szego leku. Zbiórka krwi, jest prowadzona każdego roku w trak-
cie Jarmarków. 

Po godzinie 1600 na małej scenie przy akompaniamen-
cie kapel i  śpiewaków ludowych ziemi świętokrzyskiej, od-
bywała się Biesiada po Klimontowsku w trakcie której panie 
z  Kół Gospodyń Wiejskich serwowały nasze tradycyjne po-
trawy regionalne m.in. bigos, pierogi, gołąbki jak również 
węgierską potrawę leczo. Na scenie kolejno zaprezentowa-
ły się zespoły ludowe: Klimontowska Kapela, Dilejdis z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dwikozach, Endriu Band z Centrum 
Kultury i Sztuki w Połańcu, Zespół Śpiewaczy przy KGW Go-
rzyczany. Wszystkie występy zachwycały różnorodnością, 
kolorowymi strojami. Wystrój sceny został przygotowany 
przez panie z KGW Zakrzów. Podczas Biesiady został przepro-
wadzony Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej z nagrodami 
ufundowanymi przez P.P.H.U Karoceza z Konar. Zwycięzcy za-
opatrzeni zostali w worki z zestawem antykryzysowym m.in. 
węgiel, chrust, cukier itp. Nagrodą specjalną w worku był fo-
tel do gier ufundowany przez sklep MATRIX. 

O  godzinie 1930 na dużej scenie pojawił się zespół Sidus, 
który w pięknych białych strojach bawił publiczność znany-
mi folkowymi hitami. Zespół z  Połanieckiego Centrum Kul-
tury i  Sztuki pod opieką artystyczną Marzeny Drożdzow-
skiej liczy 30 osób w  różnym wieku. Trzon zespołu tworzy 
11 osobowa grupa młodzieży z najdłuższym, wokalnym sta-
żem. To młodzi ludzie z artystyczną pasją, kochający śpiew, 
taniec i teatr. Podczas występów zarażają publiczność rado-
ścią i muzyczną energią. Zespół pielęgnuje i kultywuje lokal-
ne tradycje śpiewając piosenki ludowe i  szukając inspiracji 
w muzyce folkowej. 

Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół Camasutra. Zespół 
powstał w  listopadzie 2013 z  inicjatywy Małgorzaty Głów-
ki – uczestniczki telewizyjnych programów rozrywkowych 
takich jak Jaka to melodia? oraz konkursów talentów: Szan-
sa na Sukces, Śpiewaj i Walcz i The Voice of Poland a także fe-
stiwalu w Opolu w konkursie Debiuty Opolskie 2010. Pierwszy 
dzień jarmarku rozbawiona publiczność zakończyła z zespo-
łem Projekt Band i DJ’em.

JARMARK N A ŚW. JACKA
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We wtorek 16 sierpnia – w drugi dzień Jarmarku na św. Jacka ob-
chodzony był Jubileusz 70-lecia Ludowego Klubu Sportowego Kli-
montowianka Klimontów pod honorowym patronatem Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej w  Kielcach. O  godz. 1200 ks. proboszcz 
Henryk Hendzel odprawił mszę św. w  intencji członków i zawodni-
ków klubu. 

JARMARK N  A ŚW.  JACKA

Po mszy św. Orkiestra Dęta Roksolana 
z miasta Kremenczuk na Ukrainie przeprowa-
dziła zaproszonych gości na stadion Klimon-
towianki gdzie rozpoczęła się część oficjalna 
rocznicowych uroczystości. Prezes LKS przy-
witał wszystkich zaproszonych gości. Moc 
gratulacji i  podziękowań trafiło na ręce pre-
zesa zarządu LKS Klimontowianka Krzyszto-
fa Dywana. Gratulacje złożyli: reprezentant 
Urzędu Marszałkowskiego Anna Augustyn, 
dyrektor Biura Poselskiego Anny Krupki Łu-
kasz Korus, wiceprezes ds. podokręgu San-
domierz ks. Marek Walczak, dyrektor Odzia-
łu SODR w  Sandomierzu Piotr Lipiński, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Klimontów Marek 
Goździewski, który przyznał, że prężnie dzia-
łający klub przez lata promuje Miasto i Gminę 
w regionie a samorząd stara się na różne spo-
soby wspierać klub, również poprzez inwesty-
cje w infrastrukturę sportową. 

Mirosław Kwapiński – radny Rady Miejskiej w Klimontowie od lat związany z Klimontowianką 
– przytoczył historię klubu. Z okazji jubileuszu 70-lecia przedstawiciele Świętokrzyskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w osobach ks. Marka Walczaka, Łukasza Korusa i Pawła Rybusa wręczyli odzna-
czenia zasłużonym działaczom. Złotymi odznakami Zasłużonego Działacza ŚZPN uhonorowani 
zostali Tomasz Ferens i Artur Ferens. Srebrne odznaki otrzymali: Józef Przybylski, Piotr Ziomek 
i Dariusz Kwapiński, a brązowe: Piotr Lipiński i Dariusz Krawczyk. Dodatkowo prezesi Klimon-
towianki wręczyli byłym piłkarzom, działaczom, sponsorom i sympatykom klubu okolicznościo-
we statuetki i odznaki jubileuszowe. Wiceprezes ds. podokręgu Sandomierz ks. Marek Walczak 
wręczył dla klubu na ręce prezesa Krzysztofa Dywana pamiątkowy grawerton. Zwieńczeniem 
obchodów jubileuszu klubu był mecz Klimontowianki z  Koroną Kielce. Tuż przez sportowymi 
zmaganiami pokaz swoich umiejętności muzycznych zaprezentowała Orkiestra Dęta Roksola-
na. Mecz zakończył się wynikiem 0:4 (0:3). Zarząd LKS Klimontowianka Klimontów składa w tym 
miejscu podziękowania wszystkim organizatorom, sponsorom, działaczom, zawodnikom, kibi-
com, sympatykom klubu oraz sołectwu Zakrzów za przygotowanie pięknych dożynkowych pił-
karzy i piłkarek autorstwa Moniki Rutkowskiej.

O godzinie 1800 na dużej scenie zaprezentował się zespół NewWay z Bidzin. Następnie Mar-
cin Daniec – jeden z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu – bawił pu-
bliczność. Pan Marcin od lat święci triumfy na scenach w Polsce i za granicą. Jego fenomen 
wiąże się ze znakomitym kontaktem z publicznością, której reakcje stają się częścią progra-
mu. O godz. 1900 na dużej scenie zadebiutowała utalentowana wokalistka ziemi klimontow-
skiej Natalia Pyszczek. Koncert Gwiazdy Jarmarku zespołu Happysad zgromadził publiczność 
wszystkich pokoleń. Zabawę publiczność zakończyła dyskoteka z DJ’em pod gwiazdami.
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Ostatni dzień Jarmarku – to Odpust na św. Jacka, który rozpoczął 
się od uroczystej mszy św. odpustowej w kościele p.w. św. Jacka. We 
mszy św. uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, władze gmi-
ny Klimontów w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów i jego 
Zastępcy. 

Po mszy św. przy figurze św. Jacka obok klasztoru burmistrz Marek 
Goździewski wręczył dyplomy i nagrody w konkursie na Najładniej-
szy Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie: Grzegorz Jurkowski – spe-
cjalista ds. produktów owoców ziarnkowych i pestkowych z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w  Sandomierzu, Agnieszka Szczucińska – 
Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Sandomierska, Edyta 
Lesiak-Nawrocka – Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Klimontowie przyznało wyróżnienie dla wieńca z sołectw Konary 
i  Konary-Kolonia, który reprezentował później naszą gminę na Do-
żynkach Powiatowych w  Samborcu. Jak stwierdziło jury „Wszystkie 
wieńce dożynkowe nawiązywały do tradycji dożynkowych-ludowych, 
wykonane były ze zbóż, kwiatów, owoców, ziół, charakteryzowały się: 
precyzją wykonania, piękną i  staranną formą, bujnością dekoracyjną 
i znakomitymi walorami estetycznymi, oryginalną kompozycję”. 

O godz. 1500 w klasztorze Podominikańskim w Klimontowie odbył 
się koncert muzyki poważnej Perły Muzyki Klasycznej w  wykonaniu 
muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. Melomani mogli posłuchać 
utworów Bacha, Haydna, Boccheriniego, Gosseca, Chopina czy Wie-
niawskiego. 

Następnie na stadionie Klimontowianki firma Animi przeprowadzi-
ła szereg gier i  zabaw dla dzieci. Na płycie boiska z  okazji 70-lecia 
klubu został rozegrany mecz piłki nożnej Oldboys o  puchar Burmi-
strza Miasta i  Gminy Klimontów pomiędzy Klimontowianką Klimon-
tów i Clepardią Kraków. Na scenie pojawił się Wędrowny Teatr Lalki 
Małe Mi z  Warszawy. Artyści przedstawili bajkę Jana Brzechwy Pan 
Drops i  jego Trupa zapewniając naszym milusińskim moc niezapo-
mnianych wrażeń i atrakcji. Był to najbardziej oczekiwany przez dzie-
ci punkt programu. Dodatkową atrakcją dla dzieci był pokaz straża-
ków z OSP Klimontów.

O godz. 1820 odbyły się prezentacje artystyczne Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Klimontowie w  wykonaniu zespołów tanecznych Gest 
oraz Miejsko-Gminnego Studio Piosenki i Muzyki. Gwiazdą ostatnie-
go dnia Jarmarku na św. Jacka był koncert zespołu Baciary – polskie-
go zespołu folklorystycznego założonego w  2002 roku na Podhalu 
przez braci Janusza i Andrzeja Body. W swojej muzyce oraz strojach 
grupa nawiązuje do tradycji góralskiej. Do najbardziej znanych utwo-
rów należą: Żyje się raz, Oczy zielone, Nic do stracenia, Jak się bawią lu-
dzie, Lubię Śpiewać, Lubię Tańczyć. Warto dodać, że koncert zespołu 
Baciary sfinansowała Grupa PBI. O  godz. 2100 odbył się koncert ze-
społu reggae JMS Band, który powstał w 2014 roku w Radomiu. JMS 
to skrót od Jah Motorcycle Squad, ponieważ zespół połączyła miłość 
do reggae i motocykli. Ich muzyka to mieszanka reggae, ska, nostal-
gicznego dubu i rapu. Od narodzin zespół sporo koncertuje w całej 
Polsce. Grali u boku takich gwiazd jak: Bethel, Tabu, Ras Luta, Oddział 
Zamknięty, TSA, Carpe Diem, IRA, Reni Jusis, Poparzeni Kawą Trzy. Na 
początku 2019 roku wydali pełny album pt. Można na którym znala-
zło się 12 otworów. Płyta dostępna jest we wszystkich sklepach oraz 
na ważniejszych platformach streamingowych. W  międzyczasie zo-
stali zaproszeni do studia radiowej Czwórki (Polskie Radio), gdzie za-
grali koncert live. Utwór Milicja znalazł się na albumie Będzie głośno 
wydanym przez Polskie Radio. Tenże utwór oraz Fatamorganę można 
usłyszeć na co dzień w Polskim Radiu Czwórka. Latem 2019 roku za-
grali na najważniejszym festiwalu reggae w Polsce – Ostróda Reggae 
Festival – na którym otrzymali wyróżnienie. Ponadto są zwycięzca-
mi festiwalu Gramy Nad Prosną, organizowanym corocznie w Kaliszu. 

Jak co roku Jarmark na św. Jacka kończy się pokazem sztucznych 
ogni. Tym razem również ich nie zabrakło. Przepiękne fajerwerki 
przez ok. 10 minut cieszyły oczy zgromadzonych. Trzydniową impre-
zę publiczność zakończyła zabawą taneczną z DJ.

Sponsorami tegorocznej imprezy byli: Grupa PBI Sandomierz; Kopalnie Dolomitu S.A, Pau-
lina Oleś Paweł Oleś – Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Groszek” Paula s.c.; Paweł Kubik F.H.U. 
Matrix, Łukasz Sarzyński Q-Service - Sarzyński; Beata i Piotr Sudy – Restauracja & Pensjonat 
„Cykada”, Jarosław Paczkowski Dwór na Wichrowym Wzgórzu; Cezary Luzak P.P.H.U KAROCE-
ZA; Anna Curyło Joanna Kordyka Salon Fryzjerski i Gabinet Kosmetyczny EXCLUSIVE; Grażyna 
Kaczmarczyk Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju Oddział Klimontów, Lokalna Gru-
pa Działania Ziemi Sandomierskiej z siedzibą w Łoniowie; Monika Gierada-Titoni – Florystyka 
ślubna i okolicznościowa, projektowanie i rekreacja ogrodów „Zielone Atelier”; Łukasz Rębacz 
PPHU REM BUD; Pro Invest - Doradztwo Inwestycyjne, Akces Energo Spółka z o. o. Wszystkim 
Sponsorom serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i zaangażowanie przy organizacji te-
gorocznych Jarmarków. Patronat medialny nad Jarmarkiem objęli: TVP 3 Kielce, Głos Klimonto-
wa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia, Radio Kielce i Radio Leliwa, STV INFO.

JARMARK N  A ŚW.  JACKA
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W Urzędzie Miasta i Gminy 
Klimontów działa gminny punkt 
konsultacyjno-informacyjny 

programu „Czyste Powietrze”. 

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i  techniczne dotyczące założenia 
konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania 
i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Z programu „Czyste Powietrze” można skorzystać z:
 • dofinansowania  do  pieców  i  kotłów  –  chodzi  o  wymianę  tych  starych  na  nowoczesne, 
spełniające najwyższe normy;

 • dotacji na ocieplenie domu – odpowiednia izolacja nie pozwala na przenikanie ciepła na 
zewnątrz i zapobiega marnowaniu energii, tym samym obniża rachunki za prąd;

 • dotacji  do  wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  –  dzięki  temu  i  odpowiedniemu 
ociepleniu można zmniejszyć wydatki na ogrzewanie o nawet 40%; 

 • pożyczek na instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Z  punktu  będą mogli  skorzystać mieszkańcy  Gminy  Klimontów.  Punkt  będzie  czynny 
w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 866 11 00, 15 866 10 06 wew. 
23, bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów przy ul. dr Zysmana 1.

Pyszne jedzenie, dobra zabawa i dumne reprezentowanie regionu 
– z przyjemnością informujemy, że KGW Klimontowianki po raz kolej-
ny odniosło sukces!

W niedzielę 7 sierpnia br. KGW Klimontowianki brało udział w Pik-
niku z Produktem Polskim w Mściowie, w gminie Dwikozy. Piknik był 
celebracją tradycji i  kuchni polskiej. Koordynatorem wydarzenia był 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego

W czasie wydarzenia rozstrzygnięto także powiatowy etap ogólno-
polskiego konkursu Bitwa Regionów, którego celem jest promowanie 
regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tra-
dycji kulinarnych. Kilkanaście Kół rywalizowało, aby przyrządzić naj-
smaczniejsze danie i zachwycić jurorów. Konkurencja była duża, gdyż 
potrawa każdego Koła wyglądała pysznie i pięknie. 

SUKCES KGW KLIMONTOWIANKI
Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła przygotowana przez 

KGW Klimontowianki  pierś z  kaczki pieczona na jabłkach, podana 
z kopytkami i sałatką z pieczonego buraka. Przepis został zaczerpnięty 
ze starych rodzinnych przepisów członków Koła. Oparty na lokalnych 
produktach, które pochodzą z przydomowych ogródków. Bardzo nas 
cieszy, że ciężka praca oraz zaangażowanie naszych pań z KGW spotka-
ło się z uznaniem wymagającego jury.

Nagrodę w postaci dyplomów i czeku w wysokości 1000 zł ufundo-
wane przez KOWR wręczali: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Senator 
RP Jarosław Rusiecki, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w Kielcach Jacek Toś oraz Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa OR w Kielcach Józef Cepil. 

Mamy nadzieję, że KGW Klimontowianki w  rankingu Bitwy Regio-
nów uplasuje się  w pierwszej dziesiątce i będzie walczyć w kolejnym 
etapie tego konkursu – życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki.
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA    998 lub 112
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

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99
ul. Osiecka   15 300-04-97

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI       15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD MIASTA i GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1
27-640 Klimontów

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.
ADRES REDAKCJI: Urząd Miasta i Gminy, 27-640 Klimontów, 
ul. dr Zysmana 1. Kontakt mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: Danuta Potocka, Sylwia Nowak–Czerwińska, 
Angelika Zieja. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.          Skład i opr. techniczne – Leszek Leżoń.

DRUK: Drukarnia Nadwiślańska Plus, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4a.
 telefony: 15 823 5542, 880 202 326, 609 379 001

e-mail: drukarnia@dnplus.pl     www.dnplus.pl

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Klimontowie  15 866-10-18, 15 866-12-84

15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Klimontowie            15 866-10-28

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY   
w Klimontowie   601-760-862

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  15 866-17-74
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Pięćdziesiąt siedem drużyn rywa-
lizowało podczas jubileuszowych XX 
Otwartych Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Re-
agowania na Wodzie, które rozegrano 
nad zalewem w Chańczy. 

Wystartowało 35 drużyn z  jednostek 
OSP, a także drużyny z PSP, Policji, WOPR 
i  Wojsk Obrony Terytorialnej. Zawod-
nicy sprawdzali swe umiejętności m.in. 
podczas wyścigów na łodziach motoro-
wych, wiosłowania łodzią, wyścigu dru-
żynowego na pontonie z  pagajami czy 
rzucie rzutką rękawową do celu, a także 
prowadzeniu resuscytacji na fantomie. 

Drużyna OSP Klimontów zajęła pierwsze miejsce wśród ekip OSP, a w klasyfikacji generalnej 
zajęła miejsce czwarte. Druga drużyna z OSP Klimontów zajęła 33 miejsce. Nagrody i wyróżnie-
nia wręczył laureatom Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Świętokrzyski Komen-
dant Wojewódzki PSP nadbrygadier Krzysztof Ciosek. Najmłodszym zawodnikiem zawodów 
został druh OSP Klimontów Krzysztof Kapusta.

XX MISTRZOSTWA GRUP SZYBKIEGO 
REAGOWANIA NA WODZIE „CHAŃCZA 2022”

Udany turniej w wykonaniu na-
szych zawodników odbył się w Tar-
łowie. Klimontowianka PBI Klimon-
tów po wygraniu 5 meczy i 1 remisie 
wygrała cały turniej w gronie 8 dru-
żyn. Nasza drużyna grała w składzie: 
Norbert Skura, Kacper Swatek, Olek 
Smoliński, Bartek Koziarski, Mate-
usz Sobolewski, Kornel Kawiński, 
Nikodem Papka, Wiktor Ochędur-
ski i Oskar Pobrotyn. 

Wyniki: Klimontowianka – Czar-
ni Połaniec 7-2; Klimontowianka – KS 
Tarłów 10-2; Klimontowianka – ALIT 
Ożarow 8-2; Klimontowianka – Basz-
ta Rytwiany 5-1; Klimontowianka – 
Czarni Połaniec 0-0; Klimontowianka 
– Muks Wisła Junior Sandomierz 4-2.

Najlepszym strzelcem drużyny zo-
stał Norbert Skura, który zdobył 17 
bramek. Organizatorem wyjazdu był 
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów 
Marek Goździewski.

Tabela końcowa: 1 miejsce  Kli-
montowianka PBI Klimontów; 2 miej-
sce  Muks Wisła Junior Sandomierz; 
3 miejsce – Baszta Rytwiany, kolej-
ne miejsca – Czarni Połaniec, Kadet 
Ostrowiec Świętokrzyski, Siarka Tar-
nobrzeg, KS Tarłów, Alit Ożarów.

WYGRANY TURNIEJ W TARŁOWIE



GŁOS KLIMONTOWA

Na Miejskim Stadionie Sportowym w  Sandomierzu rozegrano 
4  września br. Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych. Zawody zo-
stały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych i  Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Sandomierzu przy współudziale Starostwa Powiato-
wego i samorządów gminnych powiatu sandomierskiego.

W  zawodach wzięło udział łącznie 12 drużyn reprezentujących 
7 gmin z powiatu sandomierskiego jako zwycięzcy eliminacji gminnych 
i zwycięzcy poprzednich eliminacji powiatowych w dwóch grupach „A” 
– męskie drużyny pożarnicze i grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze.

Grupa A: OSP Skotniki (gm. Samborzec), OSP Gnieszowice (gm. Ko-
przywnica), OSP Gałkowice (gm. Dwikozy), OSP Klimontów (gm. Klimon-
tów), OSP Wnorów (gm. Łoniów), OSP Zakrzów (gm. Klimontów), OSP 
Dziurów (gm. Zawichost), OSP Głazów (gm. Obrazów).

Grupa C: OSP Zawichost (gm. Zawichost), OSP Klimontów (gm. Klimon-
tów), OSP Skotniki (gm. Samborzec), OSP Gnieszowice (gm. Koprzywnica).

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

Jak przypomniał Szymon Kołacz – Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP, po 23 latach przerwy zawody powiatowe wróciły na 
stadion w Sandomierzu. Po odczytaniu protokołu końcowego sędzie-
go głównego zawodów wręczone zostały dla zwycięzców nagrody, 
puchary i dyplomy.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:
Grupa A: 1. miejsce – OSP Klimontów; 
     2. miejsce – OSP Skotniki; 
     3. miejsce – OSP Gałkowice. 
Grupa C:  1. miejsce – KDP Skotniki; 
     2. miejsce – KDP Klimontów; 
     3. miejsce – KDP Zawichost.
Zwycięzcy niedzielnych zmagań reprezentować będą nasz powiat 

na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 25 września br. na sta-
dionie miejskim w Staszowie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na za-
wodach w Staszowie.


