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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Wiosenny ranek i świat słoneczny,

koszyk pisanek i stół świąteczny,

zając z paczkami cicho się skrada

i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie

„Niech radość w sercach długo zostanie”...

Niechaj Wielkanocne życzenia
pełne nadziei i miłości
przyniosą sercu radość 
w te święta i w przyszłości
– tego wszystkim 
   naszym Czytelnikom
        życzy Redakcja

Wójt Gminy Klimontów
Marek Goździewski

wraz z pracownikami UG

oraz 
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Fijałkowski
wraz z całą Radą

Radosnego alleluja!!!

Serdeczne życzenia miłych, spokojnych, zdrowych 
Świąt Wielkiej Nocy

pełnych optymizmu i nadziei spotkań
w rodzinnym gronie,

wiary umocnionej
Zmartwychwstaniem Pańskim, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa
- wszystkim Mieszkańcom naszej gminy,

a także miłym Gościom
składają

W sobotę 8 kwietnia już po raz piąty odbyło się Śniadanie Wielkanocne Gminy Kli-
montów. Tegoroczne Śniadanie przybrało nieco inną, niż dotychczas formę. Miejscem 
uroczystości był Rynek Klimontowski, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie 
Razem dla Zakrzowa oraz Sołectwo Ułanowice wystawiły swoje stoiska. 

Nasza fotorelacja na stronach 6-7.

W dniu 10.04.2017 r. w Parku Katyńskim w Byszowie zastępca Wójta Gminy Klimon-
tów Edward Przytuła wraz z pracownikami złożyli pod pomnikami symboliczne wią-
zanki kwiatów i zapalili znicze.

Gmina Klimontów uczciła 
77 rocznicę zbrodni 

KatyńsKiej 
i 7 rocznicę Katastrofy 

smoleńsKiej

śniadanie 
wielkanocne

gminy 
klimontów
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W ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022 Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizuje na ob-
szarze gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, 
LIPNIK, ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, 
ZAWICHOST Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowane-
go przez Społeczność (LSR), w ramach, której dysponu-
jemy środkami w wysokości 7 200 000,00 zł na wsparcie 
przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębior-

czości na obszarach wiejskich, zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej oraz roz-
wój rynków zbytu produktów i usług lokalnych. W 2016 r. zostały ogłoszone i zakończo-
ne trzy nabory wniosków. Konkursy dotyczyły przedsięwzięć związanych z działalnością 
gospodarczą oraz tworzeniem i rozwojem ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

W ramach naboru nr 1/2016, który skierowany był dla osób zainteresowanych pod-
jęciem działalności gospodarczej wpłynęło 33 wnioski na łączną kwotę 2 640 000,00 zł. 
Ze względu na limit środków w LSR wynoszący 1 200 000,00 zł, dofinansowanie otrzy-
mało 15 wniosków. Nabór nr 2/2016 dotyczył rozwoju działalności gospodarczej i skiero-
wany był dla mikro i małych firm z obszaru LGD. Wpłynęło 15 wniosków na łączną kwo-
tę 2 039 860,28 zł. Limit środków w ramach naboru wynosił 1 920 000,00 zł. Dofinanso-
wanie otrzymało 14 projektów. Kolejny nabór przeznaczony był dla organizacji pozarzą-
dowych, osób fizycznych, instytucji kultury i jst na tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Nabór ten 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do biura LGD wpłynęły 34 wnioski na łącz-
ną kwotę 5 573 171,96 zł. Kwota limitu w ramach tego naboru wynosiła 2 530 000,00 zł, 
w związku z powyższym dofinansowanie otrzymało 18 projektów. W najbliższym czasie 
kolejne nabory wniosków. Zapraszamy na naszą stronę www.lgd-sandomierz.eu.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
pragniemy złożyć naszym obecnym i przyszłym wnioskodawcom  

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, samych słonecznych dni 
oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Zarząd i pracownicy 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

Informujemy również, iż dnia 1.03.2017 r. Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” 
jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Sandomierskiej rozpoczęło 
realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podsta-
wie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pra-
cy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału  
w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu województwa święto-
krzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które 
nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: www.lgd-sandomierz.eu oraz 
w biurze LGD: Łoniów 56, 
27-670 Łoniów, tel./fax 15 832 0944.

W Ossolinie odbędzie się 2 lipca br. II Międzynarodowy Bieg Rycerski o Puchar Kanc-
lerza Jerzego Ossolińskiego. Poza biegiem głównym na dystansie 6666 metrów, prze-
widziane są również biegi dla dzieci. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowa-
rzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Wśród uczestników biegu rozlosowane zo-
staną nagrody rzeczowe. Nagrodą główną będzie telewizor plazmowy.

Regulamin  biegu
II Międzynarodowy Bieg Rycerski o Puchar Kanclerza Jerzego Ossolińskiego
•	 Bieg	na	dystansie	–	6	666	m
•	 Marszobieg	–	6	666	m
I. TERMIN I MIEJSCE
2.07.2017	r.	start	i	meta	–	plac	koło	Szkoły	Podstawowej	w	Ossolinie	(powiat	sando-
mierski) start godzina 11:15
II. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin
Ochotnicza Straż Pożarna w Ossolinie i Wilkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Klimontowie
III. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU 
•	 Propagowanie	zdrowego	stylu	życia
•	 Promocja	Ossolina	i	Gminy	Klimontów
IV. TRASA BIEGU
Dystans	6	666	m,	nawierzchnia	asfaltowa	5	km	oraz	1,6	km	–	polne	drogi.
Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9:00 - otwarcie biura zawodów
11.00 - zamknięcie listy startowej
11:10 - wspólne zdjęcie
11:15 - start Biegu Głównego
13:30 - ceremonia zakończenia, wręczenie nagród
VI. KLASYFIKACJE
BIEG	GŁÓWNY	OPEN	I-III	–	Kategorie	wiekowe
Mężczyźni:         Kobiety:
M1 14-35 lat        K1 14-35 lat
M2 36 lat i więcej       K2 36 lat i więcej
VII. NAGRODY
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn
I - puchar/statuetka,
II - puchar/statuetka,
III - puchar/statuetka.
Klasyfikacja	biegów	dzieci	–	puchary	za	pierwsze	III	miejsca	w	każdej	z	grupy	wieko-
wej dziewcząt i chłopców.
Kat.	1	–	klasa	I-III

Kat.	2	–	klasa	IV-VI
Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
•	 numer	startowy,
•	 owoc,
•	 wodę.
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:
•	 pamiątkowe	medale,
•	 w	 przypadku	 niewystarczającej	 liczby	 medali	 osoby	 zapisane	 w	 dniu	 zawodów	

otrzymają medal pocztą na wskazany adres.
VIII. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronnie www.ossolin.pl
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy: 
•	 ukończą	przed	2	lipca	2017	14-ty	rok	życia,
•	 dokonają	weryfikacji	w	Biurze	Zawodów,
•	 przedstawią	 zaświadczenie	 lekarskie	 stwierdzające	 zdolność	 do	 udziału	w	 biegu	

długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na 
własną	odpowiedzialność	podpisane	własnoręcznie

•	 opłacą	wpisowe	określone	w	regulaminie.
UWAGA!
Warunkiem	dopuszczenia	osób	niepełnoletnich	do	 startu	 jest	obecność	 rodzica	 lub	
opiekuna	prawnego(legitymującego	się	dokumentem	ze	zdjęciem)	w	momencie	we-
ryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas wery-
fikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub 
opiekuna.
Każdy	zawodnik	ma	obowiązek	zapoznać	się	z	regulaminem	biegu	i	zobowiązany	jest	
do jego przestrzegania.
IX. SPRAWY FINANSOWE
OPŁATA	STARTOWA		 20	zł	–	do	25	czerwca
	 	 	 	 	 	 	 30	ZŁ	–	W	BIURZE	ZAWODÓW
Uwaga!!! NR STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO 
ZAMKNIĘCIU	LISTY	STARTOWEJ	ONLINE	–	CZYLI	25	czerwca	2017	R.
Wpisowe	należy	wpłacać	na	konto	organizatora.
Dane do przelewu:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój o/Klimontów. 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONTÓW
02851700070090093599050001
z dopiskiem:  Bieg Rycerski
     imię i nazwisko, nazwa klubu/miejscowości oraz rok urodzenia. 
•	 W	przypadku	wpłacenia	na	konto	należy	podczas	pobierania	numerów	startowych	
okazać	się	dowodem	wpłaty	i	dokumentem	tożsamości.

•	 Organizator	nie	odpowiada	za	zaginięcie	zgłoszenia	oraz	przekazu	pocztowego	lub	
przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

•	 Opłata	raz	uiszczona	nie	podlega	zwrotowi	niezależnie	od	przyczyn.	Nie	ma	możli-
wości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub wypłaty 
wpisowego z powodu nieobecności zawodnika.

X. KONTAKT –	Krzysztof	Dywan	693121385,	kdywan@o2.pl
•	 Link	do	zapisów:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3006 
•	 W	przypadku	zgłoszeń	przez	 internet,	uczestnik	złoży	podpis	podczas	weryfikacji	

w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.
•	 Numery	 startowe	wydawane	będą	po	 okazaniu	 dowodu	wpłaty	 startowego	 i	 po	

złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
•	 Podpisanie	karty	zgłoszenia	przez	zawodnika	jest	jednoznaczne	z	przyjęciem	umo-

wy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
•	 Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	urazy	i	kontuzję	podczas	imprezy	bie-

gowej.
•	 Organizator	zapewnia	nieprofesjonalny	pomiar	czasu	(	pomiar	ręczny).
•	 Uczestników	biegu	obowiązują	przepisy	ustawy	o	ruchu	drogowym	oraz	niniejszy	

regulamin.
•	 Wszyscy	uczestnicy	startując	w	zawodach	wyrażają	zgodę	na	przetwarzanie	danych	

osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
•	 Ochrona	wizerunku	–	uczestnicy	Biegu	Rycerskiego	wyrażają	zgodę	na	publikację	

ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz 
materiałach promocyjnych Biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOńCOWE 
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidual-
ne	na	wypadek	kontuzji	 lub	 innego	nieszczęśliwego	zdarzenia,	które	może	 stać	 się	
udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidu-
alnie przez zawodnika.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU
•	 Zwalniam	z	wszelkiej	odpowiedzialności	Organizatora	biegu,	a	także	kierownictwo,	

administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariu-
szy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub 
szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.

•	 Zgadzam	 się,	 aby	wszystkie	 spory	 i	 kontrowersje	 związane	 z	moim	 startem	 roz-
strzygał Komitet Organizacyjny.

Po ukończonych biegach zostaną rozlosowane nagrody spośród wszystkich, którzy 
ukończą	bieg	(dzieci	i	dorośli).	Główną	nagrodą	będzie	telewizor	Plazma	32”.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją re-
gulaminu biegu.

Organizatorzy

międzynaRodowy bieg RyceRski w ossolinie
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Rok 2016 był Rokiem Henryka Sienkiewicza. Aby popularyzować 
twórczość polskiego noblisty Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zorganizował Konkurs Piękne-
go Czytania prozy Henryka Sienkiewicza. 

Konkurs odbył się 16 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Klimontowie, a udział w nim wzięło 18 uczniów ze szkół w Lip-
niku, Chobrzanach i Klimontowie. Byli to uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych i w takich też kategoriach odbył się konkurs. 

Oceniając czytanie jury brało pod uwagę przede wszystkim: techni-
kę czytania, stosowanie środków ekspresji artystycznej oraz ogólny wy-
raz artystyczny.

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania otrzymali uczniowie:
•	w	kategorii	gimnazjum:
I	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Miłosz Adamczak z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie;
II	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Konrad Swatek z Gimnazjum w Chobrzanach;
III	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Patryk Bober z Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Józefa Miku-
łowskiego-Pomorskiego;
Wyróżnienie	–	Jan Bilski z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie.

•	w	kategorii	szkół	ponadgimnazjalnych:
I	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Weronika Lasota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie;
II	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Izabela Strzałkowska z LOg im. Stefana Żeromskiego w Cho-
brzanach;
III	Mistrz	Pięknego	Czytania	
– Damian Kaczorowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie;
Wyróżnienie	 –	Michał Słowik z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Zwycięzcy w konkursie zostali nagrodzeni, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. Podziękowania kieruje-
my do sponsorów: Wójta Gminy Klimontów Marka	Goździewskie-
go, p. Marioli	Adamczak, pp. Danuty	i	Edwarda	Przytułów, pp. Jani-
ny	i	Leszka	Skibińskich, pp. Moniki	i	Przemysława	Ziejów, p. Marka	
Bargla, p. Pawła	Kubika oraz pp. Małgorzaty	i	Andrzeja	Darowskich. 
Dzięki nim mogliśmy uświetnić nasz konkurs. 

Konkurs Pięknego Czytania dostarczył wielu wspaniałych wrażeń 
i pięknych chwil przy słuchaniu twórczości Henryka Sienkiewicza.

Krystyna	Słowik

Niezwykła Moc 
PiękNego czytaNia

„My z niego wszyscy”

Stanisław Cat-Mackiewicz
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Feliksa Kurowski pracował jako urzędnik gmin-
ny m.in. w Jabłonnie k. Warszawy, Osieku i Klimonto-
wie. Urodził się 1883 r. w Przeradowie, w parafii Szelków 
[Diecezja Płocka], w pow. Maków Mazowiecki, z rodziców 
Ignacego i Rozalii z d. Zajków [lub Łosk]. W 1906r. ożenił 
się on ze Stefanią Fabisiak (ur.1883 r. w Kuklinie, w parafii 
Wieczfnia Kościelna, pow. mławski). Małżeństwo ich za-
warte zostało w Jabłonnie k. Warszawy.

O jego dzieciństwie i młodości nic w zasadzie nie wia-
domo. Więcej informacji o nim pochodzi dopiero z koń-
ca lat 20-tych XX w. „(...)W 1928 r. wuj Feliks przeniósł się 
wraz z rodziną na posadę sekretarza gminnego do Osieka 
w ziemi sandomierskiej. (Następnie) przeniósł się do Kli-
montowa. Tam też Tadeusz [Michalski] (jego wychowa-
nek) uczęszczał do szkoły, do czasu, aż ukończył 7 kl. w la-
tach 1931/32(...)”.[Źródło:	P.	Rafalski,	Ks.	dr	Tadeusz	Michalski	–	kapłan	
z	 Diecezji	 Sandomierskiej	 (1916-1971),	 Kronika	 Diecezji	 Sandomierskiej,	 R.	
109, nr 9-10, Sandomierz 2016, s. 683.]. 

Wcześniej, bo w 1925 r., we wsi Kulany (parafii Wieczfnia 
Kościelna) zmarła siostra Stefanii, Apolonia (z d. Fabisiak) Mi-
chalska. Osierociła ona siedmioro dzieci. Zanim zmarła Apo-
lonia, poprosiła siostrę swoją i jej męża Feliksa, aby zaopieko-
wali się dwojgiem z siedmiorga rodzeństwa. I tak wujostwo 
wychowało i wykształciło dwoje z nich: Tadeusza – przyszłe-
go księdza i Genowefę A. – przyszłego urzędnika gminnego 
w Iłowie k. Sochaczewa. W 1935 r. Genowefa Michalska wy-
szła za mąż za Jana Klatta w Jabłonnie k. Warszawy. 

żeby zastygła. Dobra i ładna była, taka blada(...)”. [Relacja p. 
Heleny	A.	Gauden.	Iwiec	k.	Tucholi,	28	VI	2002	r.	(zbiory	autora)].

Można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, 
że rodzina pp. Kurowskich przebywała w Osieku lub Kli-
montowie już od ok. 1930 r. Na jednej z zachowanych pa-
miątkowych fotografii wykonanych w Klimontowie, w tle 
widać istniejący do dziś przy ulicy Krakowskiej budynek 
Urzędu Gminy. 

Feliks kurowski
– urzędnik gminny z klimontowa 
i jego rodzina w latach 1930–1944

 
                           Józef Fabisiak 
                          * 1849 (ur. we wsi Uniszki Zawadzkie) – 1895 (zm. we wsi Kulany) 
                           (Stelmach we wsi Kulany) 
                            x 1875 Tekla Wójcicka  (ślub we wsi Wieczfnia Kościelna)   
                           1856 - 1922 
 

*1875Bronisława*1877Jan *1880Zofia *1883Stefania *1885Wł.*1888Apolonia *1891Franciszka*1894 Stanisława 
                      zm.1924 (w Sieluniu)   zm.1969                           zm.1925            zm.1892              zm.1902 
            x 1902 Karolina                      x 1906 Feliks                   x 1905 Władysław  
                           Suska                                   Kurowski                          Michalski 
             (Jan F. organista w Sieluniu)            (bezdzietni)           

                                                                                                      
                                          *1906Genowefa*1908Zofia *1910Marianna *1913Leon *1915 Michał *Tadeusz *1924 Eugeniusz *1925 Helena 
                                              Anastazja                                                       (kpr. 1939r.) (kpr. 1939r.)  ks. dr (1916-1971) 
       

* 1904 Marian    *1906 Zofia    *1907 Tadeusz    *1908 Władysław    *1910 Romuald    * 1912 Zygmunt 
zm. 1971              zm. 1974       zm. ok.1926         zm. 1956                   zm. 1945                zm. 1981  
ppor. rez. artylerii (do 1939r.)                        por. lekarz  p.p. i kawalerii (do 1939r.)        ppor. rez. piechoty  (do 1939r.) 
x 1936 Janina                                     mjr lek. piechoty  w  LWP (1944-1949)     Konsul  General. RP USA (1945-52) 
Felicja Jędrzejewska                                               x 1937 Natalia Misiowiec           x ok. 1938  Janina  Bąbka                                                          

                                                                                                                               * 1910 
Potomkowie Józefa Fabisiaka do 1945r.  
 
 

Na drzewie genealogicznym zaznaczyłem (pogrubieniem) osoby, które są wymieniane 

w artykule o F. Kurowskim. Jest to oczywiście drzewo genealogiczne rodziny żony, Feliksa 

Kurowskiego, familii w którą się wżenił.   

Poniżej przedstawiam szkic genealogiczny 
dla lepszego zorientowania się w relacjach rodzinnych Feliksa i Stefanii (z d. Fabiasiak) Kurowskich.

Potomkowie Józefa Fabisiaka do 1945 r. 
Na drzewie genealogicznym zaznaczyłem (pogrubieniem) osoby, które sa wymienione w artykule o F. Kurowskim. 

Jest to oczywiście drzewo genealogiczne rodziny żony Felikasa Kurowskiego, familii w która sie wżenił.

Pan Mirosław Kwapiński (Prezes OSP z Klimontowa), 
podaje, że: „(...) zdjęcie to jest wykonane na ul. Krakow-
skiej, w głębi za plecami widoczna jest biegnąca do Rynku 
ul. Strażacka i budynek starej klimontowskiej remizy stra-
żackiej (...)”. [Relacja ustna p. M. Kwapińskiego. Klimon-
tów, 13 I 2017 r.]. Od miejsca wykonania zdjęcia do Urzę-
du Gminny w Klimontowie jest ok. 50 m. Wnioskować więc 
można, że panowie prawdopodobnie zmierzali w kierunku 
Urzędu Gminy w Klimontowie. 

Wspomina p. Helena Gauden: „(...)Pamiętam, że była 
tak spokojniutka [Apolonia Michalska], bardzo spokojna. 
Była już, jak pamiętam tylko chora. Nie słyszałam nigdy, 
żeby na coś narzekała. (...)Była bardzo dobra i życzliwa. 
Pamiętam nawet jak umierała. Tak jakoś dawniej inaczej 
wszystko było. Bo wiem, że jak umierała, to była bardzo 
biedna, wyschnięta taka. Posypali jej piach (na ziemi), tak 
grubo. Położyli ją na prześcieradło i prosto na ten piach, 

Klimontów ok. 1927 r. – od lewej: siedzi  żona Stefania, na krześle Feliks Ku-
rowski, a po prawej mały Tadeusz Michalski.

„Mężczyzna z kapeluszem w ręku, w pierwszym rzę-
dzie (czwarty od prawej strony) to sekretarz gminny Fe-
liks Kurowski. Po jego prawej stronie stoi Władysław 
Lasota, ówczesny wójt gminy Klimontów (w rozpiętym 
płaszczu). [Córka wójta Wł. Lasoty mieszka nadal w Kli-
montowie – nazywa się Maria Sierant]. Jako kolejny stoi 
starosta sandomierski Leon Polanowski. Dalej w lewo 
nieco w głębi lekarz Walenty Ihnatowicz i komendant 
posterunku Policji Lucjan Sarnecki – ofiara zbrodni ka-
tyńskiej”. [Zdjęcie ze zbiorów i relacja listowna p. Mi-
rosława Kwapińskiego. Klimontów, 3 I 2017 r.]. Zdjęcie 
to wykonano 3 III 1933 r. , potwierdza, że na pewno od 
tego momentu F. Kurowski pracował w Klimontowie lub 

współpracował z UG jako sekretarz gminny z Osieka. 
Obecny stan badań historycznych dotyczący F. Kurowskie-
go nie rozstrzygnął jednoznacznie kwestii, czy F. Kurow-
ski mieszkał jedynie w Osieku i pracował w Klimontowie, 
czy też pracował jednak w Osieku. Relacje rodzinne mówią 
o tym, że był pracownikiem Urzędu Gminny w Klimonto-
wie. Ale aby potwierdzić ten fakt, potrzebne są osobne ba-
dania w Archiwum Państwowym w Sandomierzu.

W połowie lat 30-tych spotkał się z Feliksem Kurow-
skim, bratanek jego żony [syn Jana Fabisiaka z parafii Sie-
luń w pow. Maków Mazowiecki], pchor. (od 1936/37-39r. 
por., lek. med.) Władysław Fabisiak, który wówczas uczył 
się w szkole podchorążych i na Wydziale Lekarskim w War-
szawie. Zachowało się zdjęcie z tego spotkania, wykonane 
podczas wspólnego spaceru w Klimontowie. 
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Feliks i jego żona Stefania przebywali w tym rejonie na 
pewno do VIII 1944 r. W tym czasie Klimontów był bombar-
dowany, w wyniku czego zginęło ok. 40 osób. W tej grupie 
osób mógł zginąć (lub zostać śmiertelnie ranny) m.in. Feliks 
Kurowski. Chociaż akt zgonu z Urzędu Gminny w Osieku 
(obecnie pow. staszowski) z 12 VIII 1944 r. podaje, że sekre-
tarz gminny w Osieku F. Kurowski zmarł 11 VIII br. o godz. 
8.00 rano, właśnie w tej miejscowości, w wieku 61 lat. Tak-
że jest tu rozbieżność między relacją rodzinną, a aktem zgo-
nu. Akt zgonu został sporządzony w Osieku, z racji tej, że pp. 
Kurowscy zapewne mieszkali w tej miejscowości. Dlatego 
nie ma pewności co do miejsca śmierci F. Kurowskiego, gdyż 
relacja rodzinna mówi o Klimontowie, a akt zgonu podaje 
miejscowość Osiek. Między tymi dwoma miejscowościami 
jest zaledwie ok. 10-15 km. Także możliwa jest wersja, że F. 
Kurowski mógł zginąć w Klimontowie, a został pochowany 
w Osieku i tam został sporządzony tenże akt zgonu. 

Po śmierci wuja Feliksa, jego wychowanek ks. Tadeusz 
Michalski tak pisał w VIII 1946 r. do swego Biskupa uza-
sadniając swoją prośbę o przeniesienie do Diecezji War-
mińskiej. „(...) Ciocia [Stefania Kurowska] dobrze sytuowa-
na w 1939 r., a następnie w 1944 r. traci prawie wszystko 
i po śmierci wuja (postrzelonego w brzuch przez pikujący 
niemiecki samolot w Klimontowie, w czasie ratowania do-
kumentów przez F. Kurowskiego w Urzędzie Gminy), zo-
stała (po wojnie) przy dość niskiej emeryturze. Mieszka-
ła początkowo u siostry mej [Genowefy Anastazji (z d. Mi-
chalskiej) Klatt], lecz po zaaresztowaniu szwagra, przenio-
sła się do Jabłonny pod Warszawą i jest u dalszej rodziny 
[Wójcickich i Ulatowskich]. (...) Mam obowiązek moralny 
zająć się ciocią, starszą niewiastą (bezdzietną) (...)”. 

„(...) W 1969 r. zmarła Stefania Kurowska, siostra matki, 
która ks. Tadeusza wychowywała. Wspomina Leontyna Mi-
chalska: „Ks. T. Michalski zadzwonił do mnie do Nidzicy, że 
ciocia Kurowska nie żyje i że pogrzeb jej odbędzie się w Jabłon-
nie k. Warszawy. Ciocia Stefania m.in. mieszkała tam za mło-
du. Był rok 1969, kiedy ks. Tadeusz chciał spełnić ostatnie ży-
czenie cioci, aby pochować ją tam, gdzie był pochowany jej mąż 
[w Jabłonnie] (...). Mój mąż Michał Michalski na prośbę swe-
go brata ks. Tadeusza, przewiózł zaraz jakoś po wojnie w me-
talowej trumnie z Klimontowa [lub Osieka] cioci Stefanii męża 
Feliksa. (...) Ciocia zmarła w Ostrowcu Świętokrzyskim, będąc 
pod opieką ks. Tadeusza(...)”. [P.	Rafalski,	Ks.	dr	Tadeusz	Michalski	–	ka-
płan	z	Diecezji	Sandomierskiej	(1916-1971)...,	s.	686-690.].

I tak skończyła się pewna epoka człowieka urodzonego 
na przełomie XIX/XX w., żyjącego w okresie II RP, a koń-
czącego swój żywot pod koniec II wojny światowej u pro-
gu nowych czasów powojennych. Ci którzy przeżyli wojnę, 
musieli się zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością – cza-
sów komunistycznych. 

Piotr	Rafalski	(Olsztyn)

Nagrobek Stefanii i Feliksa Kurowskich – cmentarz w Jabłonnie, 2008 r.

Stefania (z d. Fabisiak) Kurowska i ks. dr Tadeusz Michalski. Nidzica, ok. 1965 r.

Wielka radość panowała w rodowym dworku Tar-
nawskich nad Złotą Lipą w Plenikowie. Joanna Tarnaw-
ska z domu Korczyńska matka Leonarda oraz jego sio-
stry Niunia i Kazunia były bardzo szczęśliwe, że Leonard 
żyje. Siostra Franciszka (Niunia) nauczycielka i admini-
stratorka majątku ziemskiego w Plenikowie, otrzymała ze 
Sztabu Wojskowego we Francji wiadomość, iż sierżant Le-
onard Tarnawski poległ na polu chwały, niewątpliwie była 
to straszna pomyłka, która okryła żałoba rodzinę Tarnaw-
skich herbu Sas.

Być może, że ta smutna wiadomość była spowodowa-
na wydarzeniem we Włoszech, kiedy to podczas przejazdu 
wojskowego transportu przez terytorium Italii, jakiś gang 
bandycki napadł na pociąg konwojowany przez Leonarda 
– dowódcę transportu, kapitana Władysława Szablińskiego 
i dwunastu strzelców wyborowych, ochotników z Kanady, 
podczas zaciętej bitwy, dwóch żołnierzy zostało rannych 
lecz atak alpejskich makaroniarzy został odparty.

Leonard z uśmiechem na twarzy wspominał, jak pod-
czas pobytu we Francji, siedział z kolegami przy ognisku, 
gdy nagle usłyszał świst ślepej (zabłąkanej) kuli karabino-
wej, która  przebiła mu skórzaną cholewkę jego buta i zdar-
ła mu skórę z pięty. Miał szczęście, że kula nie trafiła go 
w głowę lub w serce i nie wyprawiła go do Królestwa Nie-
bieskiego, gdzie weszło wielu żołnierzy Błękitnej Armii.

Romantyczne pejzaże pasma Karpat Wschodnich cią-
gnących się nad ukochanym Plenikowem opasanym rze-
kami Złotą Lipą i Gniłą Lipą, które wpadały do Dniestru, 
oczarowały Leonarda bardziej niż włoskie Alpy. Niestety 
urlop dobiegał końca, więc Leonard odwiedzał wszystkich 
sąsiadów, tj. państwa: Matkowskich, Wierzbickich, Ficów, 
Szozdów, Szlachetków i Maruchniaków. Kolegami z ławy 
szkolnej Leonarda byli Iwan Matkowski i Józek Maruch-
niak, który spadł z olchy i uszkodził sobie kręgosłup, dlate-
go chodził o drewnianych kulach. 

Było już dobrze po północy, gdy Leonard wrócił do 
domu, wszedł do oszklonej kolorowymi szybami weran-
dy, a następnie swego pokoju od strony bezlistnego sadu, 
ponieważ panował dżdżysty październik i wiał chłodny je-
sienny wiatr. Zdjął błękitną bluzę munduru i ciężkie woj-
skowe buty lecz koszuli i spodni jeszcze nie zdejmował, 
zapalił papierosa i położył się na kozetce, leżąc rozmyślał 
o wyjeździe do Garnizonu w Białymstoku. Nagle oczom 
Leonarda ukazała się młodziutka dziewczynka stojąca na 
stole, ubrana w białą sukienkę, spowita promieniami jasno-
ści, a gdy zdziwiony i zaskoczony żołnierz patrzył na tę uro-
czą postać, która po chwili uniosła się w powietrze i prze-
mieszczała się w stronę obrazu Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem wiszącym nad głową Leonarda, który miał wrażenie, 
że niebiańska postać wstąpiła w ten obraz, po czym świa-
tłość zgasła. 

Nazajutrz Leonard opowiadał o tym widzeniu swej sio-
strze Franciszce, która powiedziała mu, żeby odmówił li-
tanię do Matki Boskiej Loretańskiej, dlatego że, wszyscy 
żołnierze frontowi znali na pamięć tę modlitwę. Po spoży-
ciu śniadania, Stefan Góral pracownik w majątku Tarnaw-

skich w Plenikowie, odwoził Leonarda bryczką zaprzężo-
ną w parę koni na Stację Kolejową w Przemyślanach, skąd 
odjeżdżał pociąg do Lwowa, a następnie do Białegostoku. 
Leonard Tarnawski – sierżant 42pp, został przydzielony do 
Batalionu Zapasowego, stacjonującego w Białymstoku. 

Chciałbym przypomnieć krotki rys historyczny tego 
pięknego, zabytkowego miasta. Wzrastający spór teryto-
rialny o nowy podział świata między europejskimi mocar-
stwami, doprowadził w 1914 r. do wybuchu pierwszej woj-
ny światowej. W Białymstoku władze rosyjskie przeprowa-
dziły uciążliwą mobilizację i wcielenie Polaków do wojska. 
Węzeł kolejowy w Białymstoku przepuszczał transporty 
z zaopatrzeniem dla wojska i miasta oraz rannymi żołnie-
rzami na niespotykaną dotąd skalę. W kwietniu 1915 r. nie-
mieckie samoloty i sterowane balony, dokonały bombardo-
wania miasta, na które zrzucono ok. 150 bomb Z powodu 
bombardowania zginęło trzynaście osób, a trzydzieści czte-
ry zostały ranne.

Na skutek zbliżających się do Białegostoku wojsk nie-
mieckich, Rosjanie zaczęli pośpiesznie wycofywać się 
z miasta, niszcząc infrastrukturę komunikacyjną, przemy-
słową, energetyczną oraz magazyny i budowle w koszarach. 
Na Wschód wywożono maszyny i urządzenia stanowiące 
wyposażenia zakładów, ponadto wywożono tez wyprodu-
kowane towary, cenne metale, natomiast wysadzano i palo-
no urządzenia fabryczne.

Białystok przestał być miastem przemysłowym, lecz 
wreszcie zakończyły się rządy rosyjskie w tym przepięk-
nym polskim mieście trwające od 1807 roku. Koszary car-
skie w Białymstoku zajęły wojska niemieckie, a miejscowi 
patrioci wyjeżdżali masowo do Legionów Komendanta Jó-
zefa Piłsudskiego.

Niemcy początkowo tolerowali politykę narodowościo-
wą, ale rygorystycznie egzekwowali prawa i przepisy admi-
nistracyjne, lecz gospodarkę całkowicie dopasowali dla po-
trzeb wojska i prowadzonej wojny. 

W II połowie 1916 r w Białymstoku zawiązano miejsco-
wą Komendę Polskiej Organizacji Wojskowej. Na skutek 
strat i niepowodzeń, głównie na froncie zachodnim 11 listo-
pada 1918 roku, zmuszono Niemców do podpisania bezwa-
runkowej kapitulacji więc zaistniały realne szanse powrotu 
Białegostoku do Polski. Niestety nie powiodła się próba wy-
zwolenia Białegostoku w listopadzie 1918 roku, a powitanie 
wojsk polskich nastąpiło dopiero 17 lutego 1919 roku, gdy 
płk. Stanisław Dziewulski przybył z wojskiem polskim do 
Białegostoku i objął stanowisko pierwszego polskiego ko-
mendanta miasta.

Trwała wojna na froncie wschodnim, należało jak naj-
szybciej tworzyć nowe bataliony i pułki. W Białymstoku 
pozostał szwadron zapasowy 4 pułku ułanów, ale od lipca 
1919 roku formowano pododdziały pułku piechoty, który 
stał się 42pp. Latem 1919 roku siły garnizonu Białostockie-
go wzmocnił szwadron zapasowy 10 Pułku Ułanów, który 
zajął koszary przy ul. Generała Józefa Bema.

Hallerczycy  - cz. XIv

ciąg dalszy w następnym numerze
Stanisław	Sas	Tarnawski

42 Pułk Piechoty w Białymstoku
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W sobotę 8 kwietnia już po raz piąty odbyło się Śniadanie Wielkanocne Gminy 
Klimontów. Tegoroczne Śniadanie przybrało nieco inną, niż dotychczas formę. Miej-
scem uroczystości był Rynek Klimontowski, gdzie Koła Gospodyń Wiejskich, Stowa-
rzyszenie Razem dla Zakrzowa oraz Sołectwo Ułanowice wystawiły swoje stoiska. 

Stoły uginały się od pyszności, na których dominowały przede wszystkim pisanki 
zdobione na różne sposoby, smaczne wędliny, lukrowane baby, apetyczne słodkie wy-
pieki oraz typowe świąteczne elementy tradycyjnej dekoracji świątecznej. Nie zabra-
kło również tradycyjnego barszczu z jajkiem, który serwowały Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Przybysławic. 

śniadanie 
gminy
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Wszystkie potrawy i wypieki przed degustacją poświęcił ks. kanonik Henryk	Hendzel – 
proboszcz parafii pw. św. Józefa w Klimontowie, zasiadając do tradycyjnego śniadania wiel-
kanocnego wspólnie z Radnym Powiatu Sandomierskiego  Leszkiem	Galatąa, Przewodni-
czący Rady Gminy Czesławem	Fijałkowskim	wraz z Radnymi Gminy Klimontów, Wójtem 
Gminy Klimontów Markiem	Goździewskim, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz 
mieszkańcami Gminy Klimontów. 

Organizatorzy sobotniego spotkania – Wójt Gminy Klimontów wraz z Gminnym 
Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych – dziękują wszystkim gościom za 
przybycie i zapraszają za rok.

wielkanocne 
klimontów
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Na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie odbył się 15 marca br. Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas VI. 
W turnieju udział wzięło 36 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Klimontów: 
Goźlic, Nawodzic oraz Klimontowa. Organizatorem turnieju była Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Klimontowie. Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym”. W sumie 
rozegranych zostało 15 meczy .Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miej-
sce klasa VI A z PSP w Klimontowie, II miejsce klasa VI B z PSP w Klimontowie, III miej-
sce Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, IV miejsce drużyna z PSP w Klimontowie, V miej-
sce klasa VIc z PSP w Klimontowie oraz VI miejsce Szkoła Podstawowa w Goźlicach. 

Tytuł najlepszego strzelca turnieju wywalczył Kacper	Macias z PSP w Klimontowie 
z wynikiem 9 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Mikołaj	
Dziuba z PSP w Klimontowie. Fundatorem nagród, pucharów oraz dyplomów dla uczniów 
był Wójt Gminy Klimontów Marek	Goździewski oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Klimontowie.

Paweł	Saniawa

wiosenny turniej Piłki nożnej

PATRONAT HONOROWY 
•	Marszałek	Województwa	Świętokrzyskiego	–	Adam Jarubas 
•		Wojewoda	Świętokrzyski		–	Agata Wojtyszek
I. TERMIN I MIEJSCE
28.05.2017	r.(	niedziela)	start	i	meta	–	Rynek	w	Klimontowie	(powiat	sando-
mierski) start godzina 11:00

II. ORGANIZATORZY
•	Wójt	Gminy	Klimontów	mgr	inż.	Marek Goździewski
•	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Klimontowie
•	Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Zakrzowie
•	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Orlik”	w	Klimontowie

III. CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU
•	Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	
•	Promocja	Gminy	Klimontów

IV. TRASA BIEGU
Dystans	10	km,	nawierzchnia	asfaltowa	oraz	około	500	m	polna	droga	(odci-
nek specjalny). Trasa biegnie wśród malowniczych lasów, pól i wiosek gminy 
Klimontów. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami. 

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
		8:00	–				otwarcie	biura	zawodów	
10.45	–			zamknięcie	listy	startowej
10:55	–			wspólne	zdjęcie	
11:00	–			start	Biegu	Głównego	i	biegów	towarzyszących
13:30	–		ceremonia	zakończenia,	wręczenie	nagród

VI. KLASYFIKACJE 
BIEG GŁÓWNY

mężczyźni: kobiety:

do 29 lat do 29 lat

30-39 lat 30-39 lat

40-49 lat 40-49 lat

50-59 lat 50+

60+

MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWI-
DZĄCYCH oraz MARSZOBIEG 5 km
•	III	najlepsze	miejsca	w	kategorii	kobiet	i	mężczyzn
•	BIEG	NA	10	KM	–	klasyfikacja	open	oraz	III	najlepsze	miejsca	w	kategorii	wie-

kowej kobiet i mężczyzn
•	Bieg organizowany w ramach cyklu biegów Grand Prix w Widłach Wisły 

i Sanu.

VII. NAGRODY
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
I	miejsce		–	500	zł	+puchar/statuetka
II		miejsce	–	400	zł	+	puchar/statuetka	
III	miejsce	–	300	zł+	puchar/statuetka
Po ceremonii dekoracji rozlosowana zostanie wycieczka Weekendowa w Biesz-
czady oraz bony do wykorzystania w sklepie sportowym o łącznej wartości 
600 zł. Spośród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg i marszobieg.  
W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów nagród rzeczowych będzie 
więcej do rozlosowania. 

Klasyfikacja wiekowa / Bieg Open
I	miejsce		–	puchar/statuetka
II	miejsce	–	puchar/statuetka
III	miejsce	–	puchar/statuetka
Wszyscy uczestnicy otrzymają:
•	numer	startowy
•	ciepły	posiłek
•	wodę	
•	baton	i	owoc
•	agrafki
•	gorące	napoje	
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:
•	pamiątkowe	medale
W przypadku niewystarczającej liczby medali osoby zapisane w dniu zawo-
dów otrzymają medal pocztą na wskazany adres.
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w katego-
riach wiekowych.

VII. UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronie www.
poniżej link do rejestracji:
http://kepasport.pl/wydarzenie/elwid-xi-integracyjny-bieg-klimontowski/

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:
•	ukończą	przed	28	maj	2017	16-ty	rok	życia,		
•	dokonają	weryfikacji	w	Biurze	Zawodów,	
•	 przedstawią	 zaświadczenie	 lekarskie	 stwierdzające	 zdolność	 do	 udziału	

w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na 
udział	w	biegu	na	własną	odpowiedzialność	podpisane	własnoręcznie	

•	opłacą	wpisowe	określone	w	regulaminie

UWAGA !
Warunkiem	dopuszczenia	 osób	 niepełnoletnich	 do	 startu	 jest	 obecność	 ro-
dzica	 lub	 opiekuna	 prawnego(legitymującego	 się	 dokumentem	 ze	 zdję-
ciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie 
i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w bie-
gach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Każdy	zawodnik	ma	obowiązek	zapoznać	się	z	regulaminem	biegu	i	zobowią-
zany jest do jego przestrzegania. 

Każdy	 uczestnik	 ma	 obowiązek	 przymocować	 numer	 startowy	 z	 
przodu tak, aby był widoczny podczas biegu. Zawodnicy bez widocznego nu-
meru startowego nie będą sklasyfikowani.

IX. SPRAWY FINANSOWE
OPŁATA STARTOWA:			30	zł	–	do	10		kwietnia
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 40	zł	–	do	23	maja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 50	zł	–	W	BIURZE	ZAWODÓW

Uwaga!!! NR STARTOWY  NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPI-
SOWEJ	PO	ZAMKNIĘCIU	LISTY	STARTOWEJ	ONLINE	–	CZYLI	23	MAJA	2017	R.

Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora.
Dane do przelewu:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój o/Klimontów.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONTÓW 
02851700070090093599050001  
z	 dopiskiem:	 (Bieg	Open)	 oraz	 (imię	 i	 nazwisko,	 nazwa	 klubu/miejscowości	
oraz rok urodzenia). 

•	 W	 przypadku	 wpłacenia	 na	 konto	 należy	 podczas	 pobierania	 numerów			
startowych		okazać	się	dowodem	wpłaty	i	dokumentem	tożsamości.				

•	 Organizator	nie	odpowiada	za	zaginięcie	zgłoszenia	oraz	przekazu	poczto-
wego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 

•	 Opłata	raz	uiszczona	nie	podlega	zwrotowi	niezależnie	od	przyczyn.	Nie	ma	
możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz  innego zawodnika 
lub wypłaty wpisowego z powodu nieobecności zawodnika.                   

X. KONTAKT –	Krzysztof Dywan 693 121 385, kdywan@o2.pl
•	 W	przypadku	zgłoszeń	przez	internet,	uczestnik	złoży	podpis	podczas	we-

ryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu 
wpłaty.

•	 Numery	startowe	wydawane	będą	po	okazaniu	dowodu	wpłaty	startowego	
i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu. 

•	 Podpisanie	 karty	 zgłoszenia	 przez	 zawodnika	 jest	 jednoznaczne	 z	 przyję-
ciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem. 

•	 Organizator	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	urazy	i	kontuzję	podczas	im-
prezy biegowej. 

•	 Organizator	zapewnia	pomiar	elektroniczny	
•	 Uczestników	biegu	obowiązują	przepisy	ustawy	o	ruchu	drogowym	oraz	ni-

niejszy regulamin. 
•	 Wszyscy	uczestnicy	startując	w	zawodach	wyrażają	zgodę	na	przetwarzanie	

danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
•	 Ochrona	wizerunku	–	uczestnicy	Biegu		Klimontowskiego		wyrażają	zgodę	

na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie 
Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Bieg.

XI .Postanowienia końcowe
•	 Organizatorzy	zapewniają	opiekę	lekarską	podczas	trwania	imprezy,
•	 Organizator	zapewnia	gorącą	herbatę		i	ciepły	posiłek,
•	 Bieg		jest	imprezą	ubezpieczoną	na	zasadach	ogólnych.	Ubezpieczenie	indy-

widualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, któ-
re	może	stać	się	udziałem	zawodnika	w	czasie	biegu	wymaga	osobnej	poli-
sy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,

•	 Bieg	odbędzie	się	bez	względu	na	pogodę.	
•	 Zawodnik	 ma	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 komisji	 sędziowskiej	 (dyrektor	

biegu, organizatorzy) po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku 
skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana 
na cel charytatywny. 

•	 Każdy	startujący	w	biegu	głównym	musi	posiadać	numer	startowy.
•	 Interpretacja	regulaminu	należy	do	organizatora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU
Uczestniczę w biegu  świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko, je-
stem	świadomy,	iż	mój	udział	w	X	Biegu	Klimontowskim	może	narazić	mnie	
na utratę zdrowia lub życia.
 Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia 
lub życia związanego z moim uczestnictwem w tym biegu. 
Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności  Organizatora biegu, a także kierow-
nictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędni-
ków, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty 
zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z moim startem 
rozstrzygał Komitet Organizacyjny. 
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akcep-
tacją regulaminu biegu.

Organizatorzy
Krzysztof Dywan

REGULAMIN ELWID  XI INTEGRACYJNY BIEG KLIMONTOWSKI – 10 KM
oRaZ impReZ toWaRZySZących

MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDZąCYCH I SŁABOWIDZąCYCH NA 10 KM
MARSZOBIEG – 5 KM

SPONSOR 
GŁÓWNY

Pozostali 
sPonsorzy
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W hali Ośrodka Spory i Rekreacji w Sta-
szowie odbył się 28 marca br. Półfinał Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w drużynowym 
tenisie stołowym w kategorii dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych. W turnie-
ju miały prawo udział szkoły, które wygrały 
w powiatowych zawodach drużynowego te-
nisa stołowego w Łoniowie.

Do turnieju zakwalifikowało się po 
sześć szkół w każdej kategorii, tj.: dziew-
cząt i chłopców, zaś zawody rozegrane zo-
stały w systemie gier „pucharowym” do 
dwóch wygranych setów zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. W turnieju bra-
ły udział szkoły podstawowe ze Smerdyny, 
Staszowa (SP nr 1 i 2), Rataj Słupskich, Ka-
zimierzy Wielkiej (SP nr 3), Rytwian (SP nr 
1 i 2), Kurozwęk i Cudzynowic, zaś naszą 
gminę reprezentowali uczniowie i uczenni-
ce ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, 
trenujący pod okiem nauczyciela tamtejszej 
szkoły oraz animatora na Orliku Klimon-
tów Szczepana	Ewiaka.

Nasza młodzież, jako jedyna w całym 
turnieju wywalczyła dwa miejsca na po-
dium – i to aż w dwóch kategoriach – tj. 
dziewcząt i chłopców. Po zaciekłych i emo-
cjonujących meczach drużyna chłopców 
przeszła do finału, w którym wywalczy-
ła drugie miejsce na podium. W składzie 
chłopców byli: Bartosz	Walicki, Jakub	Rę-
bacz, Wiktor	Orłowski i Piotr	Olechowski. 
W kategorii dziewcząt w finale ostatecz-
nie najlepsza okazała się Szkoła z Nawodzic 
– i tu warto nadmienić, iż dziewczęta zaj-

mując najwyższe, pierwsze miejsce na po-
dium nie straciły nawet jednego seta, co do-
brze rokuje na przyszłe rozgrywki, już rangi 
wojewódzkiej, gdyż tylko drużyna z pierw-
szego miejsca dostała kwalifikacje do woje-
wódzkich drużynowych mistrzostw tenisa 
stołowego. W składzie zwycięskiej drużyny 
dziewcząt były: Marta	 Dąbrowska, Mar-
ta	Bieniek, Natalia	Orłowska oraz Gabrie-
la	Sajda.

Radość ze wspaniałego występu była 
tym większa, iż organizatorzy turnieju 
w Staszowie nie spotkali się z tak dobrze 
przygotowanymi dziećmi i młodzieżą, i to 
z jednej miejscowości czego odzwierciedle-
niem było zdobycie przez nich miejsc na 
podium w obu kategoriach.

O bardzo dobrym przygotowaniu 
uczniów i wysokim poziomie gry świadczy 
fakt, iż uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach rok rocznie dostają kwalifi-
kacje najpierw do półfinału a potem do fi-
nału województwa świętokrzyskiego w dru-
żynowym tenisie stołowym. Warto wspo-
mnieć, że 21 marca SP z Nawodzic bra-
ła udział w Turnieju Tenisa Stołowego roz-
grywanego w Bilczy w ramach Świętokrzy-
skiego Dnia Tenisa Stołowego, w którym to 
uczeń Bartek Walicki zajął trzecie miejsce, 
zaś absolwentka szkoły Klaudia Grębowiec, 
ucząca się w Gimnazjum w Klimontowie 
a trenująca również ze Szczepanem Ewia-
kiem, zajęła II miejsce. O randze i poziomie 
tego turnieju może świadczyć fakt, że w tur-
nieju brało udział blisko 150 uczniów.

W Zespole Szkół na hali sportowej w Bilczy w ramach 
Świętokrzyskiego Dnia Tenisa Stołowego odbył się 21 marca 
br. turniej tenisa stołowego w grach singlowych szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z terenu województwa święto-
krzyskiego. Turnieju był organizowany m.in. przez Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim 
Okręgowym Związkiem Tenisa Stołowego, w ramach Świę-
tokrzyskiego Dnia Tenisa Stołowego. Eliminacje do turnieju 
wywalczyć mogły tylko po dwie szkoły z danego powiatu – 
z naszego terenu wśród szkół podstawowych zwycięsko eli-
minacje przeszła Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, zaś 
wśród szkól gimnazjalnych – Gimnazjum w Łoniowie. Na-
leży nadmienić, iż w śród uczniów reprezentujących naszą 
gminę jest młodzież z Nawodzic trenująca pod okiem Ani-
matora Orlika i nauczyciela w Szkole Podstawowej w Na-
wodzicach Szczepana	Ewiaka.

I tym razem podopieczni Szczepana Ewiaka nie zawie-
dli, gdyż w tak prestiżowym turnieju, jakim był turniej te-
nisa stołowego rangi wojewódzkiej, rozgrywanego w ra-
mach akcji Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego, zawodni-
cy i zawodniczki plasowali się na podium i to aż dwukrotnie, 
a mianowicie II miejsce w kategorii szkól gimnazjalnych wy-
walczyła pochodząca z Nawodzic, a uczęszczająca do gimna-
zjum w Klimontowie Klaudia	Grębowiec, zaś III miejscem 
wśród Szkół Podstawowych może poszczycić się Bartosz	
Walicki – uczeń Szkoły Podstawowej w Nawodzicach. 

O bardzo wysokim poziomie tej największej imprezy 
tenisa stołowego w województwie świętokrzyskim może 
świadczyć fakt, że do rozgrywek przystąpiło blisko 150 
dzieci i młodzieży, głownie z klubów sportowych, tym bar-
dziej dumą dla trenera i na pewno całej gminy są te wspa-
niałe, choć bardzo ciężko wywalczone miejsca na podium.

Trener wspaniałej grupy miłośników tenisa stołowego 
dziękuje im za wielogodzinne treningi również na siłowni 
gminnej w Klimontowie, podziękowania należ się również 
druhom OSP w Klimontowie za użyczenie stołu to gry, p. Se-
bastianowi	Ocetkowi za dowóz dzieci oraz władzom gminy 
i wszystkim, którzy wspierają tych młodych sportowców.

Zdjęcia z przebiegu turnieju można zobaczyć na facebo-
oku trenera Szczepana Ewiaka lub wpisując SP Nawodzice.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej, Wójt Gminy Klimontów 
oraz Animator Orlika Klimontów życzą dalszych sukcesów 
i już trzymają kciuki za dalsze emocjonujące występy na-
szych tenisistów i tenisistek stołowych.

zwycięstwo nawodzic na mistrzostwach 
województwa świętokrzyskiego

Trener zwycięskich Nawodzic Szczepan 
Ewiak oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach składają podziękowania p. 
Sebastianowi	 Ocetkowi za udostępnienie 
pojazdu i dowóz dzieci na miejsce zawodów, 
jak również Wójtowi Markowi	Goździew-
skiemu oraz druhom strażakom za moż-
liwość przeprowadzania treningów i udo-
stępnienie stołu do gry w remizie OSP Kli-
montów.

Trener drużyny, nauczyciel w Szko-
le Podstawowej w Nawodzicach Szczepan 
Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym 
sportowcom i dziękuje im za ich trud i wy-
siłek poświęcony na treningi przygotowują-
ce ich do zawodów sportowych. Gratuluje-

my zwycięzcom z Nawodzic oraz ich trene-
rowi i życzymy wysokich wyników w dal-
szych turniejach sportowych. Opis i zdję-
cia z turnieju wojewódzkiego dostępne są 
na stronie internetowej gminy Klimontów 
oraz na facebooku trenera.

Klasyfikacja generalna oraz miejsca na 
podium: 
•	 kat.	Szkoły	Podstawowe	–	dziewczęta:																																								

1 miejsce – SP Nawodzice
2 miejsce – SP Smerdyna
3 miejsce – SP Rataje

•	 kat.	Szkoły	Podstawowe	–	chłopcy:
1 miejsce – SP Cudzynowice
2 miejsce – SP Nawodzice
3 miejsce – SP nr 1 Rytwiany

świętokrzyski dzieŃ 
tenisa stołowego
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W Zespole Szkół w Baćkowicach odbył się 30 marca br. 
Półfinał Drużynowego Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt 
i chłopców, do którego przystąpiły szkoły gimnazjalne z tere-
nu powiatu sandomierskiego – m.in. z Klimontowa, Górna, 
Baćkowic, Starachowic (Gimn. nr 3), Szewnej (Gimn. nr 3). 
Organizatorem turnieju był Zespół Szkół w Baćkowicach.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch ka-
tegoriach tj. gry pojedynczej (singiel) oraz gry podwójnej 
(debel), zaś turniej rozegrany został systemem pucharo-
wym zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w tenisa 
stołowego.

dziewczęta z gimnazjum 
im. jana Pawła ii w klimontowie 

najlePsze w PółFinale 
województwa świętokrzyskiego

TABELA PUNKTOWA DZIEWCZęTA I CHŁOPCY:

Miejsce Dziewczęta Chłopcy

I Gimnazjum Klimontów Gimnazjum nr. 3 
Starachowice

II Gimnazjum Szewna

III Gimnazjum Baćkowice Gimnazjum Klimontów

KLASYFIKACJA KOńCOWA I MIEJSCA NA PODIUM:

1 miejsce Gimnazjum Klimontów

2 miejsce Gimnazjum nr. 3 Starachowice

3/4 miejsce Gimnazjum Górno i Gimnazjum Szewna

5 miejsce Gimnazjum Baćkowice

Podwójne zwycięstwa odnotowało – jako jedyne z całe-
go powiatu – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Klimontowie, 
w skład drużyny którego wchodzi młodzież trenująca pod 
pieczą Szczepana	Ewiaka, animatora i nauczyciela w Szko-
le Podstawowej w Nawodzicach. 

Podobnie jak drużyna ze Szkoły Podstawowej z Na-
wodzic, także Gimnazjum w Klimontowie awansowa-
ło do dalszego etapu rozgrywek – czyli do finału woje-
wództwa świętokrzyskiego w tenisie stołowym w katego-
rii dziewcząt – tym bardziej cieszy taki podwójny sukces 
tych dwóch szkół.

O przebiegu turnieju można również przeczytać na 
stronie internetowej gminy Klimontów oraz na facebooku 
trenera Szczepana Ewiaka, gdzie można zobaczyć zdjęcia 
i komentarze z turnieju.

Dyrektor Gimnazjum Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Klimontowie Barbara	 Bilska oraz trener zwycięskiej 
drużyny życzą dalszych sukcesów wspaniale utalentowa-
nej młodzieży – także tej ze Szkoły Podstawowej w Nawo-
dzicach – i trzymają kciuki za finał województwa, który 
już niebawem.

mgr	Szczepan	Ewiak
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-63
Dyżurny w Sandomierzu   15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński   662-623-302
PSP w Sandomierzu      15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów       15 866-13-99

ZGKiM Klimontów        15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma          15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska           15 866-10-17
ul. Krakowska             15 866-19-10
ul. Sandomierska  15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI      15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYjęć INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓjT GMINY PRZYjMUjE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 601-760-862.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia – Krzysztof Sajecki.
Opr. techniczne – Leszek Leżoń.

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.: 15 878 19 00,  fax: 15 878 19 11.

PUbLICZNA SZKOłA PODSTAWOWA
im. jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

GIMNAZjUM im. Papieża jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  601-760-948

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj
15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY
601-760-862

W Szkole Podstawowej w Nawodzicach z okazji Świętokrzyskie-
go Dnia Tenisa Stołowego odbyły się zajęcia treningowe pod kon-
tem doskonalenia i rozwijania nabytych umiejętności wśród dzieci 
i młodzieży, która gra w tą dyscyplinie sportu. W warsztatach po-
łączonych z treningiem wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-
VI Szkoły Podstawowej. Po części treningowej zostały rozegrane 
m.in. turnieje, które wyłoniły najlepsze czwórki do udziału jesz-
cze tego samego dnia w organizowanym po raz pierwszy z inicjaty-
wy uczniów i trenera Szkoły w Nawodzicach Gminnym Otwartym 
Turniej Tenisa Stołowego.

Turniej odbył się w siłowni gminnej w Klimontowie w godzi-
nach popołudniowych, dzieci, młodzież i dorośli rywalizowali ze 
sobą w grach singlowych, i wzięło w nim udział ponad 20 osób.

Celem pierwszego otwartego turnieju tenisa stołowego było 
upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu w środowisku lo-
kalnym, popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, propagowanie wzorców kulturalnego zachowa-
nia się na imprezach sportowych, aktywowanie do czynnego wy-
poczynku i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz pod-
noszenie indywidualnych zdolności w tenisie stołowym.

Organizatorem I Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego była 
Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, Wójt Gminy Klimontów oraz 
Animator Orlika Klimontów Szczepan Ewiak. Turniej został roze-
grany zgodnie z przepisami PZTS w dwóch kategoriach tj.: męskiej 
i żeńskiej. Nagrodami w turnieju były puchary, dyplomy oraz me-

dale za zajęcie miejsc od 1 do 3. Po emocjonujących i zaciętych po-
jedynkach w meczach finałowych zostali wyłonieni najlepsi gracze 
turnieju.

Najlepsza zawodniczką turnieju zajmując I miejsce została 
Marta Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, II miej-
sce wywalczyła Klaudia Grębowiec z Gimnazjum w Klimontowie, 
zaś III miejsce na podium należało do Marty Bieniek – również ze 
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach.

Wśród kategorii męskiej najlepszym zawodnikiem i zdobywca I 
miejsca został Michał Pawłowski z Klimontowa, kolejne II miejsce 
wywalczył Piotr Sierpnia, również z Klimontowa, zaś na III miejscu 
uplasował się Jakub Rębacz ze Szkoły Podstawowej z Nawodzic.

Warto zaznaczyć, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Na-
wodzicach oraz Uczniowie Gimnazjum w Klimontowie trenujący 
pod okiem Szczepana Ewiaka jako jedyni z dwóch szkół w powiecie 
sandomierskim zakwalifikowali się i brali udział w prestiżowym 
Turnieju Tenisa Stołowego, organizowanym przez Świętokrzy-
skiego Kuratora Oświaty wspólnie z Świętokrzyskim Okręgowym 
Związkiem Tenisa Stołowego w ramach Świętokrzyskiego Dnia Te-
nisa Stołowego, który odbył się w 21 marca 2017 roku w Bilczy.

Wszystkim uczestnikom turnieju Dyrekcja Szkoły podstawo-
wej, Wójt Gminy Klimontów oraz Animator Orlika Klimontów 
Szczepan Ewiak życzą dalszych sukcesów w tej wspaniałej dyscy-
plinie sportu, jaka jest tenis stołowy i już zapraszają na następny 
turniej w przyszłym roku.

Pierwszy otwarty turniej tenisa stołowego 
na gminnej siłowni w klimontowie

W Warszawie na stadionie Le-
gii odbyło się 10 marca br. losowa-
nie grup eliminacyjnych OrtoMedSport 
CUP Klubowych Mistrzostw Rocznika 
2007/2008/2009/2010. 

Ceremonia losowania odbyła się pod-
czas gali, na której pojawiło się bardzo dużo 
znanych gości. Swoją obecnością zaszczyci-
ła nas aktorka Katarzyna Glinka oraz de-
tektyw Krzysztof Rutkowski. Nasz klub 
podczas losowania reprezentował trener 
Krzysztof	Dywan. 

Łącznie w turnieju weźmie udział nie-
mal 100 zespołów z całej Polski. Nasz zespół 
trafił do grupy F, a rywalami rozgrywek 30 
kwietnia br. w Grójcu będą zespoły widocz-
ne za tablicy obok.

kluBowe mistrzostwa Polski 
rocznika 2007/2008/2009/2010
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ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 

oraz 
Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”

mają przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnzajalnych z województwa świętokrzyskiego 

do wzięcia udziału 
w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

 „SONGOWANIE 2017” – II edycja
Festiwal odbędzie się 7 maja 2017 roku o godz. 10:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie
Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny Konkursu

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU 

PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
„SONGOWANIE 2017” 

– II EDYCJA
Organizatorzy konkursu:
•	Publiczna	 Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Jerzego	

Ossolińskiego w Klimontowie
•	Klimontowskie	Stowarzyszenie	„Zawsze	razem”

Cele festiwalu:
•	uwrażliwianie	na	piękno	twórczości	artystycznej	
•	kształcenie	 sprawności	 płynnego	 posługiwania	 się	

językiem angielskim
•	popularyzacja	śpiewu	wśród	dzieci	i	młodzieży
•	samokształcenie	muzyczne,	sprawdzenie	siebie
•	ujawnienie	i	promowanie	młodych	talentów.

Zasady uczestnictwa:
•	Festiwal	 skierowany	 jest	 do	 uczniów	 szkół	

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu województwa świętokrzyskiego.

•	W	festiwalu	brać	udział	mogą	tylko	soliści.	Obowiązuje	
podział	na	następujące	kategorie	wiekowe:
– uczniowie szkół podstawowych- klasy I-III
– uczniowie szkół podstawowych- klasy IV-VI
– uczniowie szkół gimnazjalnych
– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

•	Każda	 szkoła	 może	 wytypować	 tylko	 jednego	
uczestnika w danej kategorii. 

•	Podczas	występu	na	scenie	może	znajdować	się	tylko	
jeden	 wykonawca.	 Niedopuszczalne	 są	 występy	
wieloosobowe, chórki, zespoły choreograficzne, 
etc.	Mile	widziane	 są	 natomiast	wszelkie	 rekwizyty,	
kostiumy	 i	 charakteryzacja	 uświetniające	 występy	
solistów.

•	Po	przeprowadzeniu	eliminacji	szkolnych	należy:
–	wysłać	 zgłoszenie	 drogą	 mailową	 na	 adres:	 anna.

bzdyra@interia.pl (imię i nazwisko uczestnika, nazwa 
szkoły, kategoria wiekowa, tytuł piosenki, imię i nazwisko 
oraz numer telefonu do opiekuna uczestnika)

– podkład muzyczny w formacie MP3 podpisany 
imieniem	i	nazwiskiem	uczestnika,	nazwą	szkoły	oraz	
kategorią	wiekową	przesłać	drogą	mailową	na	adres:	
anna.bzdyra@interia.pl do dnia 15 kwietnia 2017 r. 

•	Liczba	 uczestników	 jest	 ograniczona	 do	 32	 osób	
–	decyduje	kolejność	zgłoszeń.

Jury oceniać będzie:
•	dobór	repertuaru
•	interpretację	wokalno-sceniczną
•	ogólny	wyraz	artystyczny
•	oryginalność	i	pomysłowość

Sprawy organizacyjne:
•	kolejność	prezentacji	ustala	organizator	
•	organizatorzy	nie	zwracają	kosztów	przejazdu
•	uczestnicy	 wyrażają	 zgodę	 na	 rejestrowanie,	

fotografowanie, rozpowszechnianie materiałów 
audiowizualnych z festiwalu

•	rodzice/	opiekunowie	zobowiązują	się	do	zapewnienia	
bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z miejsca 
spotkania

•	organizatorzy	 zastrzegają	 sobie	 prawo	 do	 zmian	
w regulaminie festiwalu

Festiwal odbędzie się 7 maja 2017 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Klimontowie o godz. 10:00.
Laureaci	 otrzymają	 dyplomy	 i	 nagrody	 rzeczowe	
ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 
w dniu 7 maja 2017 r.
Ewentualne	 pytania	 prosimy	 kierować	 pisemnie	
na	 adres	 mailowy:	 anna.bzdyra@interia.pl 
lub	telefonicznie	na	numer:	725 501 968.

OrganizatOrzy
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Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Klimontowie 

  
e   

„Klimontowska świetlica środowiskowa” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych 

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. 

 
 – r     
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porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia. 

Dla dzieci prowadzone będą zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, zajęcia 
muzyczne, zajęcia językowe (angielski, niemiecki) oraz zajęcia komputerowe  
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-
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Ilość miejsc w zapisach do projektu jest ograniczona. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 
  


