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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. w ramach inauguracji 
sezonu wakacyjnego na Kąpielisku w Szymanowicach Wójt 
Gminy Klimontów Marek Goździewski dokonał uroczyste-
go otwarcia sezonu letniego 2017, witając przybyłych gości 
i obdarowując dzieciaki słodkimi upominkami – a wszyst-
kim życząc udanego i bezpiecznego odpoczynku. 

Po oficjalnym otwarciu wystąpiły dzieci i młodzież 
z zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie, po czym dla dzieci zostały przeprowadzo-
ne konkursy i zabawy plażowe z nagrodami. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników festynu było mini 
wesołe miasteczko. Do późnych godzin nocnych trwała za-
bawa pod gwiazdami przy muzyce dyskotekowej.

Tuż przed inauguracją sezonu wakacyjnego na kąpieli-
sku w Szymanowicach został rozegrany Turniej Siatkowej 
Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Klimontów. Miej-
scem rozgrywek było boisko na piasku do siatkówki pla-
żowej mieszczące się przy kąpielisku w Szymanowicach 
Dolnych. Turniej był skierowany do dzieci, młodzieży oraz 
mieszkańców z terenu Gminy Klimontów i nie tylko. 

Otwarcie SezOnu LetniegO 2017

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 
było 1 czerwca br. po raz dziesiąty organizatorem, a za-
razem gospodarzem Happeningu ,,Bezpieczna Szkoła”. 
W tym roku Happening przebiegał pod hasłem ,,Kto czyta, 
nie zbłądzi – wybiera mądrze”. 

Celem naszych działań jest poprawa stanu świadomości 
dzieci i młodzieży na temat zagrożeń współczesnego świa-
ta. Poprzez nasze działania chcemy popularyzować wśród 
dzieci i młodzieży książkę jako alternatywną formę spę-
dzania wolnego czasu. Czytanie książek daje możliwość 
rozwoju wyobraźni, pozwala przenieść się do innej rzeczy-
wistości. Wpływa też na nasze postrzeganie świata. 

Gra dla każdego – tak o rozwijającej się w Polsce no-
wej dyscyplinie sportowej – speed-ballu – mówią jej pro-
pagatorzy. 

Pod nazwą speed-ball kryje się sport, który przywędro-
wał do Polski trzy lata temu i zyskuje w naszym kraju coraz 
większą popularność. 

W ramach ogólnopolskiego projektu, dofinansowane-
go z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 16 szkół – po jed-
nej w każdym województwie – otrzymało 3 zestawy do gry 
oraz instruktaż od certyfikowanych trenerów: Przemysła-
wa Wolana – mistrza Polski w speed-ballu oraz Zbigniewa 
Bizonia – wicemistrza Polski.

W naszym województwie do sieci „Sportownia Spe-
ed-ball Polska” zakwalifikowała się Szkoła Podstawo-
wa w Goźlicach, dzięki staraniom dyrektor Jolanty Sa-
sak. Uczniowie do września będą uczestniczyć w regular-
nych treningach, a następnie dwoje najlepszych zawodni-
ków wystąpi na Mistrzostwach Polski, które odbędą się we 
wrześniu w Krakowie.

Speed-ball jest to gra wywodząca się z Egiptu, w któ-
rej wykorzystuje się rakiety i piłeczkę. Piłka na półtora-
metrowej żyłce przymocowana jest do stojaka, a gra po-
lega na uderzaniu piłki w taki sposób, aby rotowała wo-
kół masztu. Rozgrywki w speed-ballu odbywają się w róż-
nych konkurencjach: w systemie singlowym, czyli w pa-
rach; w systemie deblowym, w którym rywalizują ze sobą 
dwie dwuosobowe drużyny; a także w pojedynkę i w sys-
temie sztafetowym. 

Propagatorami speed-balla oraz realizatorami projektu 
są: Stowarzyszenie Speed-Ball Polska z Krakowa oraz Sto-
warzyszenie SPORTOWNIA z Myślenic. 

W niedzielę 28 maja br. pod patronatem honorowym 
Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbył 
się XI Integracyjny Bieg Klimontowski. Była to już dziesią-
ta edycja tej imprezy, w której imprezami towarzyszącymi 
były Mistrzostwa Polski Osób Niewidzących i Słabowidzą-
cych na 10 km oraz Marszobieg na 5km. 

SP w Goźlicach 
będzie Promować 

nowy SPort!

X haPPeninG 
bezPieczna 

Szkoła

Xi inteGracyjny 
bieG 

klimontowSki

ciąg dalszy relacji z biegu na stronie 12 ciąg dalszy tej relacji na stronie  14

Bieg w swoich założeniach ma popularyzować natural-
ną formę spędzania wolnego czasu, promocję zdrowego sty-
lu życia,  oraz promocję Gminy Klimontów poprzez zapo-
znanie z najpiękniejszymi miejscami gminy. Organizatora-
mi biegów byli Wójt Gminy Klimontów Marek Goździew-
ski, Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Zakrzowie, Uczniowski Klub Sporto-
wy „Orlik” w Klimontowie. 

Nasza relacja z turnieju rozegranego podczas inauguracji 
sezonu wakacyjnego na kąpielisku w Szymanowicach na stronie 7

Happening jest podsumowaniem całorocznych działań 
profilaktycznych prowadzonych w naszej szkole. Do udzia-
łu, jak co roku, zostały zaproszone wszystkie przedszkola 
i szkoły z terenu naszej Gminy, rodzice, instytucje współ-
pracujące ze szkołą oraz cała społeczność lokalna. 

ciąg dalszy relacji z happeningu na stronie 5
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informuje
Wójt Gminy Klimontów informuje, że 

w dniu 22.06.2017 r., została podpisana 
umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy, Sa-
morządem Województwa Świętokrzyskiego 
z siedzibą w Kielcach a Gminą Klimontów - 
na operację pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa 
Wieś” - typu „Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z utworzeniem, ulepszeniem 

W ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na tere-
nie gminy Klimontów cz.III etap I i II” zostały odebrane w dn. 24.05.2017 r. roboty budow-
lane wykonanej przebudowy dróg gminnych/wewnętrznych:

– w m. Nawodzice nr ewid. dz. 228 dł. 40 mb, a także:

– w m. Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 
dł. 90,00 mb (zdjęcie poniżej),

– w m. Konary nr ewid. dz. 228/1, 225 
dł. 150 mb (zdjęcie poniżej),

– w m. Beradz nr ewid. dz. 113 dł. 65 mb 
(zdjęcie poniżej),

– w m. Nawodzice nr ewid. dz. 529 
dł. 80 mb (zdjęcie poniżej),

– w m. Nawodzice nr ewid. dz. 216 
dł. 100  mb (zdjęcie poniżej),

– w m. Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 
dł. 160 mb (zdjęcie poniżej).

Odebrane 15 maja br. w ramach III, IV, V etapu zadania pn. „Rozwój infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej w miejscowościach: Goźlice, Klimontów, Krobielice, Olbierzowice, Osso-
lin, Byszów” są przykładem inwestycji przyczyniających się do rozwoju sportu i integracji 
społecznej w gminie Klimontów:
– budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Goźlicach,
– budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krobielice (pierwsze zdjęcie poniżej),
– budowa placu zabaw w Olbierzowicach (drugie zdjęcie poniżej).

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię od-
nawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW). Ogólna wartość projektu – 3 645 889,87 zł. Wydatki kwalifi-
kowane – 2 964 138,10 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania – 1 886 081,00 zł.

Zadania dofinansowane były ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

KOLEDZE 
MARCINOWI MAZIARZOWI 

składamy
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

Dyrekcja i Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury 

w Klimontowie
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W Urzędzie Gminy w Łoniowie przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzo-
wie w osobach: prezesa Feliksa Szafirowskiego oraz skarbnika Mariusza Ordona podpisa-
li 2 czerwca br. umowę o przyznaniu pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Sandomierskiej na operację: „Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lo-
kalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczył Piotr Żołądek – członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, obecni również byli Andrzej Swajda – radny Sejmiku, Łu-
kasz Skórski – zastępca kierownika Biura PROW, Marek Goździewski – Wójt Gminy Kli-
montów. 

Wartość podpisanej umowy to 550 904,51 zł, a wartość dofinansowania: 300 000,00 zł.
fot. Marcin Maj

PodPiSanie umowy

Ks. kanonik Zbigniew Kuras – proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowi-
cach – poświęcił 11 czerwca br. nowo wybudowany plac zabaw w miejscowości Olbierzowi-
ce w obecności Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego oraz licznie przybyłych 
mieszkańców Olbierzowic.

nowy Plac zabaw

Pod takim hasłem 30 maja br. odbył się konkurs matematyczny dla uczniów klas dru-
gich Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie. Rozwijaniu za-
interesowań matematycznych służą różnego rodzaju gry, zabawy matematyczne, quizy 
i konkursy. Uczniowie przygotowując się do nich pod opieką nauczycieli poszerzają wie-
dzę, a sukcesy motywują ich do dalszej pracy. W rywalizacji brały udział 3-osobowe druży-
ny reprezentujące poszczególne klasy drugie. Przygotowaniem, organizacją, pozyskaniem 
sponsorów i przeprowadzeniem konkursu zajęły się panie: J. Hamerska, T. Kośmider oraz 
M. Miłek. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. D. Roga-
la, p. A. Nowakowska oraz p. M. Kaczmarczyk. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosfe-
rze. Przebieg konkursu śledziły dzieci z oddziału przedszkolnego, które nagradzały uczest-
ników gromkimi brawami.

A oto jak zakończyła się rywalizacja: I m. – drużyna z kl. IIa, II m. – drużyna z kl. IIb, 
III m. – drużyna z kl. IId oraz wyróżnienie – drużyna z kl. IIc. Drużyny otrzymały dyplo-
my oraz nagrody dla klasy, a każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę za uczestnic-
two w konkursie. Piękne i wartościowe nagrody - gry edukacyjne na płytach CD, gry plan-
szowe oraz łamigłówki, krzyżówki i zagadki ufundował sponsor, który pragnął pozostać 
anonimowy. W imieniu nagrodzonych oraz organizatorów serdecznie dziękujemy!

M. Miłek

jeStem miStrzem matematyki
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W tegorocznej imprezie wzięło udział ok. 600 uczestników. Oprócz szkół mieliśmy za-
szczyt gościć Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, proboszcza naszej parafii ks. 
kanonika Henryka Hendzla, przedstawicielkę Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sando-
mierzu Annę Suchecką, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie Edytę Le-
siak-Nawrocką, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie druha Mirosława Kwa-
pińskiego oraz naczelnika OSP druha Jana Kapustę z załogą, a także przedstawiciela Rady 
Rodziców Andrzeja Darowskiego. 

Podczas happeningu zaprezentowano krótki program artystyczny, który swoimi wystę-
pami uświetniły przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Klimontowie, uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie oraz gimnazja-
liści. Z zaproszonych gości głos zabrali: Marek Goździewski, Anna Suchecka oraz Barba-
ra Bilska – gospodyni Happeningu i dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie. Wszyscy złożyli dzieciom i młodzieży życzenia z okazji przypadającego w tym 
dniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, a Wójt Gminy Klimontów przygotował słodką nie-
spodziankę dla wszystkich uczestników. Wszyscy otrzymali lizaki, które przekazali pp. Mo-
nika i Przemysław Ziejowie. 

Jedną z głównych atrakcji Happeningu było czytanie fragmentów bajek przez zapro-
szonych gości. Pan Wójt przybliżył nam postać Kaja z bajki o ,,Królowej śniegu”, pan Miro-
sław Kwapiński postać Adama Cisowskiego z ,,Szatana z siódmej klasy”, a pan Andrzej Da-
rowski – Koszałka Opałka z bajki ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Z bajkami związa-
ne były zagadki: należało odgadnąć tytuł bajki oraz autora. Dzieci świetnie sobie poradzi-
ły z tym zadaniem, a wszystkich, którzy się zgłosili do odpowiedzi goście nagrodzili słod-
kościami. Znajomość bajek i autorów świadczy o tym, że z naszym czytaniem nie jest tak 
źle – więc czytajmy!

Happeningowi zawsze towarzyszy konkurs o charakterze profilaktycznym. Przedmio-
tem konkursu było przygotowanie najciekawszego przebrania za ulubioną postać literac-
ką, które zostało wykonane według własnego pomysłu. Celem konkursu było popularyzo-
wanie wśród dzieci i młodzieży książki jako alternatywnej formy spędzania wolnego cza-
su, kształtowanie wśród uczniów świadomości, że książka jest jednym ze sposobów wal-
ki z nudą, ucieczką przed zagrożeniami współczesnego świata, rozwijanie kreatywności, 
wyobraźni uczniów, prezentowanie ciekawych technik, kształtowanie umiejętności współ-
pracy w grupie.  Konkurs przebiegał w różnych kategoriach wiekowych: przedszkolaków, 
uczniów SP klas I-III, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu zgłosiło się 100 uczestników przebranych za ulubione postacie literackie. 
Jury w składzie: Edyta Leśak – Nawrocka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej, Ka-
tarzyna Serafin – instruktor zajęć tanecznych w Gminny Ośrodku Kultury w Klimonto-

Już po raz siódmy w Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie odbył się Powiatowy Konkurs Sudoku 
„Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej”.  W konkursie wzię-
li udział uczniowie gimnazjum z powiatu sandomierskiego. 
Sudoku rozwija umysł i logiczne myślenie czyli coś, co ma 
każdy z nas. Konkurs ma na celu popularyzację łamigłówek 
liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logiczne-
go myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomię-
dzy poszczególnymi etapami rozumowania. Patronat hono-
rowy nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświa-
ty – Kazimierz Mądzik, Wójt Gminy Klimontów – Marek 
Goździewski, Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie – Barbara Bilska. W konkursie wzięło 
udział 18 uczniów ze szkół: Gimnazjum nr 1 im. Jana Dłu-
gosza w Sandomierzu, Gimnazjum w Publicznym Zespole 
Szkół im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie, Publicznego Gim-
nazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach, Publicznego 
Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrza-
nach, Publicznego Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckie-
go „Jędrusie” w Sulisławicach, Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie. Nad przebiegiem konkursu czuwa 
komisja konkursowa w składzie: Edyta Lesiak-Nawrocka – 
przewodnicząca komisji, Jadwiga Gawlik, Marcin Śledź.

Każdy zawodnik otrzymał trzy diagramy sudoku. Roz-
wiązanie polegało na umieszczeniu w każdym wierszu, każ-
dej kolumnie i każdym z dziewięciu mniejszych kwadratów 
wszystkich cyfr od 1 do 9. Mistrzem Sudoku Ziemi Sando-
mierskiej została osoba, która poprawnie wykonała to zada-
nie w jak najkrótszym czasie. Mistrzynią została Małgorza-
ta Wrona – uczennica z Publicznego Zespółu Szkół im. Od-
działu Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach. Wyróż-
nienia otrzymali: Eliza Lasota – uczennica z Publicznego 
Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach, Krystian 
Słowikowski – uczeń z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi 
Dwikoskiej w Dwikozach, Maciej Czerepak – uczeń z Pu-

wie, Mirosław Kwapiński – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimontowie oraz sekre-
tarz komisji Aneta Kwiecień – nauczyciel Gimnazjum miało bardzo trudne zadanie, ponie-
waż pomysłowość, kreatywność i estetyka wykonanych strojów przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Tak wesoło i kolorowo w naszej szkole jeszcze nie było. Nad sprawnym prze-
prowadzeniem konkursu czuwali koordynatorzy Happeningu: Bożena Chłodnicka, Monika 
Cichoń, Barbara Bzdyra oraz zespół cheerladerek wspierany przez czterech kolegów: Patryka 
Kordykę, Kacpra Mazura, Bartłomieja Korytnickego i Adriana Goździewskiego. 

Po zakończeniu konkursu dyrektor Barbara Bilska wraz z koordynatorami wręczyła 
podziękowania wszystkim gościom oraz dyrektorom przybyłych szkół. Następnie wszyscy 
uczestnicy udali się na przemarsz ulicami Klimontowa, zatrzymując się na chwilę na Ryn-
ku, gdzie zostały odczytane fragmenty z ,,Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego, przez co 
wsparliśmy inicjatywę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod hasłem ,,Wojewódz-
two świętokrzyskie czyta Żeromskiego”. 

Ostatnim punktem Happeningu – ale już tylko z udziałem naszych uczniów – była im-
preza sportowo-rekreacyjna, w której udział wzięli uczniowie wszystkich klas. W zdrowym 
ciele zdrowy duch! – z tą maksymą uczniowie przystąpili do sportowej rywalizacji. 

Składamy podziękowania naszym sponsorom, bez których ciężko byłoby nam zorga-
nizować tak duże wydarzenie: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, FHU ,,Zieja” pp. Moniki i Przemysława 
Ziejów, piekarni i cukierni pp. Janiny i Leszka Skibińskich. Podziękowania należą się rów-
nież druhom z OSP Klimontów, którzy od 10 lat wspierają nas przy organizacji Happenin-
gu, zabezpieczając trasę przybycia dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz trasę prze-
marszu ulicami Klimontowa. Dziękujemy!

Koordynatorzy: M. Cichoń, B. Chłodnicka, B. Bzdyra

X haPPeninG 
bezPieczna Szkoła

Dokończenie ze strony 1

miStrz Sudoku ziemi SandomierSkiej – Vii edycja
blicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach, Jowita Jońca – uczennica z Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie, Paweł Mazurkiewicz 
– uczeń z Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej 
w Dwikozach.

Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej otrzymał wie-
le cennych nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Kli-
montów, Dyrektora Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie oraz Dyrektora Publicznej Gminnej Biblio-
teki w Klimontowie. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali 
pamiątkowe dyplomy i upominki.

Czas oczekiwania na wyniki, umiliły uczestnikom ar-
tystyczne występy uczniów z Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Klimontowie. Goście mogli obejrzeć szkołę oraz 
nawiązać nowe znajomości z innymi uczniami. Za organiza-
cje odpowiedzialne były panie: Barbara Bzdyra, Katarzyna 
Korycińska oraz Bożena Chłodnicka. Nagrody ufundowali: 
Wójt Gminy Klimontów, Dyrektor Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Klimontowie, Dyrektor Publicznej Gminnej 
Biblioteki w Klimontowie oraz piekarnia – cukiernia pp. Ja-
niny i Leszka Skibińskich.

Wszystkich chętnych zapraszamy na VIII edycję „Mi-
strza Sudoku Ziemi Sandomierskiej” w przyszłym roku!
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Tegoroczne uroczystości obchodów 226 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą św. 
w Kościele parafialnym pw. św. Józefa w Klimontowie w in-
tencji Ojczyzny. Po niej uczestnicy przemaszerowali przed 
pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie odegrano hymn 
państwowy, przemówienia wygłosili Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski, Senator RP Jarosław Rusiecki 
i Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, a uczniowie Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie przedstawili oko-
licznościowy program artystyczny. 

Przed pomnikiem przy dźwiękach werbla delegacje zło-
żyły wieńce i wiązanki kwiatów. Kwiaty zostały złożone 
również przed wszystkimi pomnikami w Gminie Klimon-
tów. W uroczystościach brały udział władze gminy, par-
lamentarzyści, samorządowcy, organizacje kombatanckie 
i polityczne oraz mieszkańcy Gminy Klimontów. Obchody 
zakończył przemarsz uczestników, pocztów sztandarowych 
i delegacji ulicami Klimontowa.

W niedzielę 21 maja br. przy obelisku 
w Konarach odbyły się uroczystości upa-
miętniające 102 rocznicę Bitwy pod Kona-
rami. Rozpoczęły się one od inscenizacji 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Ko-
narach. Mszę św. w intencji poległych i wal-
czących o Naszą wolność i niepodległość od-
prawił ks. Marek Kumór – wykładowca teo-
logii moralnej Wyższego Seminarium Du-
chownego w Sandomierzu.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
głos zabrali Wójt Gminy Klimontów Ma-
rek Goździewski mówiąc m.in. „…Oni po-
legli i nie doczekali wolnej Polski. My żyjący 
jesteśmy winni im pamięć, która dzięki nam 
trwa, żyje i żyć będzie w nas, kolejnym po-
koleniu i na kartach historii naszej Ojczyzny. 
Drodzy Państwo, Bitwa pod Konarami była 
jednym z działań naszych przodków prowa-
dzących do odzyskania upragnionej wolności 
i niepodległości. W dowód uznania narodu 
Polskiego dla walczących w bitwie, upamięt-
niono to wydarzenie napisem na jednej z ta-
blic na Grobie Nieznanego Żołnierza w War-
szawie. Tym samym zaliczono bitwę pod Ko-
narami w poczet największych bitew w histo-
rii naszej Ojczyny i wojska polskiego. Mar-
szałek Józef Piłsudski powiedział, że „Naród, 
który nie szanuje swej przeszłości nie zasłu-
guje na szacunek teraźniejszości i nie ma pra-
wa do przeszłości”. Dzisiejszymi uroczysto-
ściami wspominamy trud legionistów i chwa-
limy ich odwagę. Dziękujemy im za niezłom-
ność i czujemy dumę z dochowanej przez 

Nich wierności Ojczyźnie. To oni krwią i wal-
ką dali podwalinę istnienia naszemu krajo-
wi - Rzeczpospolitej. Dzisiaj możemy wszyscy 
cieszyć się wolnością. Niech te składane przez 
Nas kwiaty będą symbolem naszej wdzięcz-
ności, pamięci...”.

Głos zabrał także Marek Kwitek – Poseł 
na Sejm RP. Po przemówieniach przy dźwię-
kach werbla delegacje złożyły wieńce i wią-
zanki kwiatów przed pomnikiem legioni-
stów. Oficjalną część Uroczystości zakoń-
czyła salwa honorowa na cześć poległych 
oddana przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Staszowskiej. 

W uroczystości udział wzięli także ks. 
kanonik Zbigniew Kuras – proboszcz para-
fii p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach, ks. 
kanonik Henryk Hendzel – proboszcz para-
fii p.w. św. Józefa w Klimontowie, ks. Ma-
rek Kumór – wykładowca teologii moralnej 
Wyższego Seminarium Duchownego w San-
domierzu oraz Marek Staniek – Wójt Gmi-
ny Iwaniska, Szymon Kołacz – Wójt Gmi-
ny Łoniów, Krzysztof Tworek – Wójt Gmi-
ny Łoniów, Paweł Niedźwiedź – sekretarz 
Starostwa Powiatowego, Janusz Suszyna – 
Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Po-
wiatowego w Sandomierzu, Krzysztof Sza-
tan i Leszek Galata – Radni Powiatu San-
domierskiego, Czesław Fijałkowski – Prze-
wodniczący Rady Gminy Klimontów wraz 
z Radnymi Gminy Klimontów. 

Imprezami towarzyszącymi obchodom 
były Konarska Majówka oraz II Marsz Stra-
żacki szlakiem Bitwy Pod Konarami.

obchody 
rocznicy 
3 maja...

...oraz bitwy 
pod konarami
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Rosamond

Piwonie*

Pamięci Wacławy Wójcik 
z Nawrockich herbu Lubicz**

Czerwone jak miłość i wino,
Różowe pachnące jak wiosna,
Białe niczym pierwsza miłość
I dziewczyna szczęśliwa, radosna.

Bordowe rosły pod oknem,
Podczas burzy zrywałem te kwiaty.
Do suchej nitki przemokłem,
Byłem biedny lecz w uśmiech bogaty.

Pani Wacia Asnyka kochała
Mniszkównę czytała nocami.
Gdy Słowackim się zachwycała, 
Poezja pachniała różami …

Jej dziadek w Powstaniu Styczniowym
Za Polskę krew swoją przelewał.
Na koniu stał w szyku bojowym,
W Jurkowicach wśród dębów umierał.

Na grobie Krzyż płacze brzozowy,
Rozkwitła czerwona piwonia.
Wiatr sypie kwiat jaśminowy
I modli się wnuczka Sydonia.

*Wiersz z tomiku „Tam, gdzie łany zboża cenniejsze od złota”, wydawnictwo 
Polish  American Poetis Academy, INC. 

**Dziadek pani Wacławy walczył w Powstaniu Styczniowym, dlatego 
nazwisko Nawrocki zmienił na Wójcik.

W niedzielę, 25 czerwca 2017 r. w ramach 
inauguracji sezonu wakacyjnego na Kąpie-
lisku w Szymanowicach, został rozegrany 
Turniej Siatkowej Piłki Plażowej o Puchar 
Wójta Gminy Klimontów. Miejscem rozgry-
wek było boisko na piasku do siatkówki pla-
żowej mieszczące się przy kąpielisku w Szy-
manowicach Dolnych. Turniej był skiero-
wany do dzieci, młodzieży oraz mieszkań-
ców z terenu Gminy Klimontów i nie tylko. 
Zawody zostały zorganizowane przez ani-
matorów i ratowników WOPR: Szczepana 
Ewiaka i Krzysztofa Dywana, przy wspar-
ciu Wójta Gminy Klimontów Marka Goź-
dziewskiego i życzliwych osób, bez których 
trudno byłoby zrealizować omawiane wyda-
rzenie sportowe.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:30 
a nad przebiegiem turnieju czuwali anima-
torzy sportowi oraz instruktorzy i ratowni-
cy WOPR, którzy po powitaniu wszystkich 
i wyjaśnieniu celu turnieju, ogłosili otwar-
cie imprezy sportowej. Rozpoczęcie turnieju 
poprzedziło losowanie, które zadecydowało 
także o kolejności rozgrywek w poszczegól-
nych kategoriach, tj. żeńskiej i męskiej oraz 
do poszczególnych kategorii wiekowych. 
Uczestnicy turnieju grali według obowiązu-
jących przepisów gry do dwóch wygranych 
setów, zaś finałowa trójka rozgrywała mecze 
systemem gry „każdy z każdym”. W każ-
dej z grup zawodników do końca toczyły się 
zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnie-
ju a emocje udzielały się nawet doświadczo-
nym graczom.

Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej 
atmosferze na wysokim poziomie technicz-
nym, do którego niewątpliwie przyczyniło 
się bardzo dobre przygotowanie uczestni-
ków. Podczas zawodów można było zaobser-
wować duże zaangażowanie zawodników - 
co bardzo cieszyło organizatorów - oraz pre-
zentowaną przez nich postawę fair-play.

turniej na Otwarcie SezOnu LetniegO 2017
W turnieju wzięło udział około 25 za-

wodniczek i zawodników. Wśród dziewcząt 
najlepsza okazała się drużyna z Klimontowa 
w składzie: Dominika Żuber i Kamila Żu-
ber, drugie miejsce na podium wywalczyła 
drużyna dziewczyn z Nawodzic – Gabrie-
la Sajda oraz Sandra Golonka, zaś trzecia 
była drużyna dziewczyn z Lipnika – Sylwia 
Krzemińska oraz Sandra Godzina.

W kategorii chłopców najlepszymi zawod-
nikami turnieju okazali się Piotr Olechowski 
oraz Wiktor Orłowski, których trenerem jest 
Szczepan Ewiak – nauczyciel w SP Nawodzi-
ce, drugie miejsce zajęli Bartek Walicki i Ja-
kub Rębacz, zaś na trzecim miejscu uplaso-
wali się Sebastian Golonka oraz Adrian Mal-
czyk – wszystkie drużyny z Nawodzic.

W kategorii mężczyzn najlepszymi za-
wodnikami turnieju okazali się Piotr Koby-
łecki z Pęchowa grający z Michałem Frejli-
chem z Szymanowic Dolnych, drugie miej-
sce wywalcza drużyna z Lipnika – Adam 
Barański oraz Filip Wesołowski, na trzecim 
miejscu na podium po zaciętej dogrywce 
uplasowali się Szczepan Ewiak z Nawodzic 
i Filip Goździewski z Klimontowa.

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki, w każ-
dej grupie, otrzymali medale, dyplomy, oraz 
zwycięskie puchary, jak również poczęstu-
nek. Zwycięzcy w kategorii mężczyzn otrzy-
mali karnety na spływ kajakowy po rzece 
Koprzywiance, którego fundatorem był p. 
Jurek Cukrowski, taki sam podwójny kar-
net otrzymał najstarszy zawodnik turnieju 
– Kazimierz Sikora. Dodatkowo p. Marek 
Bargiel ufundował dla zwycięzców dwa ta-
lony o wartości po 50 zł do wydania w skle-
pie „Siódemka”.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
uczestnictwo w turnieju i zapraszamy do bra-
nia udziału w kolejnych imprezach – z nadzie-
ją na jeszcze większe zainteresowanie tego ro-
dzaju wydarzeniami.
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W dniu trzeciej rocznicy Kanonizacji Papieża Jana Paw-
ła II – 27 kwietnia 2017 r. – w kapitularzu klasztornym od-
był się konkurs piosenki religijnej pod hasłem „Tobie Ma-
ryjo Na Chwałę”. Spotkanie z piosenką rozpoczęło się mo-
dlitwą, którą poprowadził ks. prob. Henryk Hendzel. Przy-
pomniał on o szczególnym oddaniu się Papieża Polaka Ma-
ryi i celach konkursu – uczczenia 300. Rocznicy Korona-
cji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 100. 
Rocznicy Objawień w Fatimie. Występy solistów poprze-
dził krótki film dokumentalny, przypominający posłu-
gę Jana Pawła II Kościołowi i Jego wielką miłość do dzie-
ci i młodzieży. 

Około 30 uczestników konkursu, w wybranych i pięknie 
przygotowanych pieśniach i piosenkach oddało cześć Ma-
ryi z właściwym sobie młodzieńczym entuzjazmem. Wy-
konanie, dobór repertuaru do wieku, umiejętności dziecka 
i młodzieży oraz wrażenia artystyczne oceniało Jury, któ-
re przyznało nagrody i wyróżnienia w  pięciu kategoriach 
wiekowych. 
Nagrodzeni: 
•	przedszkolaki: Gabrysia Sajda, Oliwia Bernyś i Edyta 

Dobek oraz wyróżnienie: Marysia Batorska – wszystkie 
dzieci z Przedszkola Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie; 

•	uczniowie	kl.	 I-III: Wiktoria Papka – PSP w Klimonto-
wie, Apolonia Staszewska– SP w Ossolinie; Michalina 
Czarnecka i Weronika Kilarska - PSP w Klimontowie 
oraz wyróżnienie: Anna Sasak – SP w Goźlicach;

•	uczniowie	 kl.	 IV–VI: Kamil Kosmaciński – PSP w Kli-
montowie, Filip Pacholczak – SP w Ossolinie, Jagoda 
Woźniak – SP w Goźlicach oraz wyróżnienia: Magdalena 
Twaróg – PSP w Klimontowie i Olga Mazur – SP w Goź-
licach;

•	uczniowie	Gimnazjum	im.	Papieża	Jana	Pawła	II: Natalia 
Pyszczek, Karolina Chłodnicka, Kinga Głąb oraz wyróż-
nienie: Konrad Duda;

•	uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 w	 Kli-
montowie: Agnieszka Banaś.

Nagrody i poczęstunek dla uczestników konkursu 
i opiekunów przygotowali organizatorzy – Stowarzysze-
nie „Wspólne Dobro” i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 
Stroną akustyczną konkursu zajęli się  pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” zakoń-
czyło prace związane z remontem kolejnego nagrobka na 
Cmentarzu Parafialnym w Goźlicach. Na przełomie maja 
i czerwca zabiegom konserwatorskim poddany został neo-
gotycki pomnik nagrobny Joanny Skulskiej-Gadomskiej 
z 1858 roku. To jeden z największych nagrobków w obrę-
bie nekropolii. Należał również do najbardziej zniszczo-
nych. Wiele elementów architektonicznych obiektu nie za-
chowało się. Konieczne było m.in. odtworzenie ogrodzenia 
pomnika. Podczas prac konserwatorskich prowadzonych 
przez pracownię Eweliny i Marcina Gruszczyńskich z Rze-
szowa okazało się, że znaczna część dolnej partii nagrobka 
znajduje się w ziemi, ponieważ obecny poziom cmentarza 
jest prawie metr wyższy niż był 150 lat temu. Podczas usu-
wania kolejnych warstw ziemnych udało się odnaleźć kil-
kanaście kamiennych fragmentów nagrobka, które trafiły 
na swoje dawne miejsce. Koszt prac remontowych związa-
nych z odnowieniem pomnika Joanny Skulskiej-Gadom-
skiej wyniósł ok. 25 tys. złotych. Połowę tej kwoty Stowa-
rzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” pozyskało z Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Reszta sfinansowa-
na została ze środków zebranych podczas kwest prowadzo-
nych na goźlickim cmentarzu.

tekst i zdjęcia: Rafał Staszewski

w hołdzie wielkiemu PaPieżowi i Polakowi 
Św. Janowi Pawłowi ii

kolejny 
naGrobek 

odnowiony

Prace konserwatorskie na goźlickim cmentarzu. Odnowiony nagrobek Joanny Skulskiej-Gadomskiej.
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Już po raz czternasty w całej Polsce obchodzony był Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
i Dzień Bibliotekarza. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Biblioteka? Oczywiście!”. Z tej 
okazji w naszej bibliotece zorganizowaliśmy wystawę najnowszych prac malarskich Emi-
la Dorosińskiego oraz spotkania z przedszkolakami i klubowiczami z Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. 

W czytelni biblioteki zostało wyeksponowanych 17 olejnych obrazów Emila Doro-
sińskiego namalowanych na płótnie. Tematyką dzieł młodego artysty są niepowtarzalne 
w świecie ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe, wzniesionego na wzór kalendarza przez 
Wawrzyńca Senesa dla Krzysztofa Ossolińskiego, panoramy Gdańska i Warszawy, ruiny 
zamku w Chęcinach ,wieża Eiffla w Paryżu i wiele innych pięknych polskich miast. Inspi-
rację do pracy twórczej artysta czerpie z piękna rodzinnych stron, cudownej architektury 
świeckiej i sakralnej. Twórczość  Emila Dorosińskiego cieszyła się sympatią i uznaniem wi-
dzów oglądających majową wystawę w sali ekspozycyjnej biblioteki. Pozytywną opinię na 
temat prezentowanego malarstwa, wyraził także Tomasz Staszewski – znany regionalista, 
artysta–plastyk i krytyk sztuki, absolwent ASP w Warszawie. 

W Tygodniu Bibliotek odwiedziły nas przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego 
i Przedszkola Sióstr im. Jezus w Klimontowie. Dzieci poznały księgozbiór i zasady korzysta-
nia z zasobów biblioteki. Głównym tematem spotkania była bajka „Trzy świnki”, którą za-
prezentowaliśmy w formie audiobooka czytanego przez Macieja Stuhra, malowaliśmy głów-
ne postaci i nauczyliśmy się piosenki o trzech świnkach. Zabawa była świetna, co zaowoco-
wało nowymi czytelnikami w naszej bibliotece.

W czwartek, 18 maja, gościliśmy Ewę Nowak – pisarkę, pedagoga i publicystę, autorkę 
felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość podpowiada jak 
sobie radzić w domu i w szkole, w dobrych i złych chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami. 
Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych, przyjaźń, mi-
łość i szacunek dla drugiego człowieka. Ewa Nowak współpracuje z pismami „Cogito”, „Vic-
tor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Trzynastka”, „Sens”. W 2002 roku ukazała się jej pierw-
sza powieść – „Wszystko, tylko nie mięta”. Obecnie na rynku dostępnych jest już ponad trzy-
dzieści tytułów. Za swoją twórczość pisarka otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Ważniej-
sze z nich to: dyplom – Książka Roku – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych Pol-
skiej Sekcji IBBY, wyróżnienie w I Konkursie Literatury Dziecięcej, list gratulacyjny Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W spotkaniu wzięła udział młodzież z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimon-
towie. Pisarka zachęcała młodzież do rozmowy prezentując swoją twórczość. Tematyka po-
ruszona na spotkaniu odnosiła się do uniwersalnych zasad i problemów młodego pokolenia, 
a ich rozwiązania są świetnie spisane i przedstawione w książkach autorki. 

Młodzież chętnie włączała się do rozmowy, zadawała pytania i prosiła o dedykacje 
w książkach.

Eliminacje międzyszkolne Wojewódz-
kiego Konkursu Pięknego Czytania „Dą-
browska znana i nieznana”, którego organi-
zatorem jest Szkoła Podstawowa w Ossolinie, 
odbyły się 5 czerwca br. Zadaniem uczestni-
ków tegorocznej edycji konkursowych zma-
gań była interpretacja wybranego fragmen-
tu prozy autorki „Nocy i dni”. Poszczególne 
prezentacje oceniało jury w składzie: prof. 
Danuta Paszkowska, ks. Wojciech Zasada 
i red. Józef Żuk. 

OgólnOpOlski 
Tydzień 

BiBliOTek 
i dzień 

BiBliOTekarza

Finaliści 
wyłonieni

W kategorii szkół podstawowych zapro-
szenia do finału konkursu otrzymali: Grze-
gorz Świątański (PSP w Obrazowie), Karo-
lina Pawlik (SP w Ossolinie) oraz Jakub Ko-
ziarski (PSP w Klimontowie). 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
kwalifikację uzyskali: Anna Kiliańska, 
Kacper Burek i Marcin Krakowiak – wszy-
scy z sandomierskiego I LO Collegium Go-
stomianum. 

Finał konkursu odbędzie się 2 lipca, 
podczas Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, 
a w jury zasiądzie wówczas m.in. gość spe-
cjalny imprezy, wybitny aktor Leszek Te-
leszyński.

W gronie gimnazjalistów do finału za-
kwalifikowali się: Oskar Juryś (Gimnazjum 
nr 1 w Sandomierzu), Julia Skrzypczak 
(Gimnazjum w Klimontowie) oraz Miłosz 
Adamczak (Gimnazjum w Klimontowie). 
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haLLErczycy - cz. Xv
Rozdział	XV	–	ostatni
Generał Józef Haller nie chciał bratniego 

przelewu krwi, dlatego 18 maja 1920 roku, 
wydał rozkaz demobilizacji swej Błękitnej 
Armii. Leonard Tarnawski – sierżant 42 pp 
– został cywilem, lecz tylko miesiąc prze-
bywał w rodzinnym domu nad Złotą Lipą 
w Plenikowie, ponieważ znowu otrzymał 
powołanie do wojska polskiego i został przy-
dzielony do 19 pp Jednostki w Modlinie koło 
Warszawy. 

Twierdza Modlin została wybudowa-
na na polecenie Napoleona w czasie wypra-
wy na Moskwę w 1807 roku, projektantem 
i budowniczym twierdzy był inżynier – ge-
nerał Prosper de Chasseloup–Laubat. Pod-
czas wojny polsko–bolszewickiej twierdza 
spełniała rolę przyczółka w obronie Warsza-
wy, stacjonowała tutaj 5 armia pod dowódz-
twem gen. Sikorskiego w liczbie czterdziestu 
sześciu tysięcy żołnierzy, potocznie nazywa-
ną grupą Modlin.

Sierżant Leonard Tarnawski został kwa-
termistrzem lecz nie był z tej funkcji zado-
wolony, niemniej jednak jak zawsze starał 
się sumiennie i gorliwie wywiązywać się ze 
swych obowiązków. Koledzy Leonarda pod-
czas spotkań w kasynie, narzekali że kawa 
koszka jest jak piołun, a rosół chudy ni-
czym smyk od skrzypiec, kwatermistrz zła-
pał w nocy kucharza na gorącym uczynku, 
który przez dziurę w siatce wynosił na ple-
cach worek cukru, żeby wymienić u Żyda 
na wódkę. Kwatermistrz Leonard Tarnaw-
ski, któremu kucharz podlegał, zbeształ go 
serdecznie jak na sierżanta przystało, nie ża-
łował mu też bolesnych kuksańców w ple-
cy, i oznajmił mu żeby to było ostatni raz bo 
wsadzi go do aresztu, zaś cukrowe głowy cu-
kru natychmiast wróciły do kuchni.

Innym razem  pan sierżant złapał inne-
go kucharza, który wynosił pełny wór woło-
wych kości na rosół, ale nie dla wojska, lecz 
na melinę ponieważ przepustowość wód-
ki przez gardło u tego kucharza była znako-
mita. Sytuacja znowu się powtórzyła, ostry 
kwatermistrz dał żołnierzowi mocną ripo-
stę, lecz do aresztu przecież go nie wsadził. 
Koledzy chwalili Leonarda mówiąc, że gdy 
on został kwatermistrzem to gorące dania 
smakują jak u mamy, a kawa jest słodka jak 
usta ukochanej dziewczyny.

Kwatermistrz miał wielkie szczęście, 
szczególnie do pomocników w magazynie 
mundurowym dla wojska, mianowicie jego 
pomocnikiem został protegowany lub krew-
ny pana pułkownika, który okazał się praw-
dziwym kretynem, ponieważ w księgowej 

dokumentacji narobił takiego bałaganu, że 
sierżant Tarnawski przez tydzień siedział 
po godzinach w pracy, żeby uporządkować 
kartoteki dotyczące zaksięgowania sortów 
mundurowych dla oficerów i wojska. Nie-
mniej jednak zanim to nastąpiło i gdy tylko 
kwatermistrz się zorientował o szczególnych 
zdolnościach matematycznych swego pod-
władnego, niezwłocznie wezwał go do rapor-
tu i z uśmiechem na twarzy wręczył mu do 
ręki brzozowy odkurzacz, czyli nową miotłę 
i powiedział: „to jest twoje pióro, bierz i pisz 
całe to podwórko” czyli duży plac wojskowy 
przed magazynami. Żołnierz wykonał roz-
kaz lecz poczuł się poniżonym dlatego pole-
ciał do swego wuja – pułkownika na skargę 
na tak niedobrego kwatermistrza.

Pułkownik wezwał do raportu sierżan-
ta Leonarda Tarnawskiego – kwatermistrza 
19 pp w Modlinie, który domyślał się co 
w trawie piszczy, dlatego idąc na dywanik 
do pułkownika zabrał ze sobą stosowne do-
kumenty, świadczące o szczególnych zdol-
nościach w dziedzinie księgowości jego ku-
zyna. Starszy oficer frontowy postawił sier-
żanta Leonarda Tarnawskiego na baczność 
i dał mu reprymendę, poczym udzielił mu 
prawa głosu, wtedy kwatermistrz przystą-
pił  do wyjaśnienia sprawy „i przyjął tak 
znamienny wyraz twarzy jakby sprawa 
była największej wagi”, oczywiście przed-
łożył też panu pułkownikowi przyniesione 
ze sobą dokumenty.

Dowódca po zapoznaniu się z dokumen-
tacją nie ukarał swego podwładnego lecz 
z łagodnym uśmiechem na twarzy powie-
dział: „panie sierżancie, proszę Kowalskie-
mu zwiększyć jeszcze teren do zamiatania.”

* * *
Bitwa Warszawska – nazywana Cudem 

nad Wisłą – została stoczona w dniach 12-25 
sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko–
bolszewickiej. Jest uznana przez historyków 
za 18 na liście przełomowych bitew w dzie-
jach świata. Jedni historycy uważają, że au-
torem i realizatorem tej bitwy był Józef Pił-
sudski, zdaniem innych, że generał Tadeusz 
Rozwadowski, lecz naczelnym wodzem był 
Józef Piłsudski.

Bitwa Warszawska zdecydowała o za-
chowaniu przez Polskę niepodległości, oraz 
o nierozprzestrzenieniu się rewolucji komu-
nistycznej na Europę Zachodnią. Kluczową 
rolę odegrał manewr Wojska Polskiego ude-
rzający w Armię Czerwoną pod dowódz-
twem Komendanta Józefa Piłsudskiego, któ-
ry wyprowadził swych żołnierzy znad Wie-
prza 16 sierpnia 1920 roku atakując jedno-

czenie główne siły bolszewickie na przedpo-
lach Warszawy. Siły Polskie zostały podzie-
lone na trzy fronty. Na przedpolach War-
szawy utworzone zostały w rejonie rzeki 
Wieprz, dwie grupy uderzeniowe podlega-
jące Józefowi Piłsudskiemu, w ich skład we-
szły 3 dywizje 4 Armii. 

Armia Czerwona, której głównodowo-
dzącym był Sergiej Kamieniew, nacierał si-
łami zgrupowanymi w dwa związki opera-
cyjne: Front Zachodni Michała Tuchaczew-
skiego oraz Front Południowo-Zachodni 
Aleksandra Jegorowa.

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 
sierpnia 1920 roku walką o przedpole stolicy 
m.in. o Radzymin.  Ostatecznie polscy żoł-
nierze za cenę wielkich strat utrzymali Ra-
dzymin oraz inne miejscowości odrzucające 
bolszewików daleko od swoich pozycji. 

Jednym z ważniejszych frontów Bitwy 
Warszawskiej 15 sierpnia 1920 było zdoby-
cie przez Kaliński 203. Pułk Ułanów sztabu 
4. Armii sowieckiej w Ciechanowie. Polacy 
ponadto zdobyli magazyny wojskowe, kan-
celarię i jedną z dwóch radiostacji, służących 
Rosjanom do utrzymania łączności ze swym 
dowódcą w Mińsku. 16 sierpnia 1920 grupa 
manewrowa, w skład której wchodziło 5 dy-
wizji piechoty i brygada kawalerii pod do-
wództwem Józefa Piłsudzkiego przełamała 
obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cyno-
wa, następowała na tyły wojsk bolszewickich 
nacierających na Warszawę. Tuchaczewski 
musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną 
klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, 
Białymstokiem i Kolnem. 

* * *
Sierżant Leonard Tarnawski walczył na 

przedpolach Warszawy 15 sierpnia w 1920 
w bitwie o Radzymin, który kilka razy 
przechodził z rąk do rąk. Na wojnie zawsze 
brakuje oficerów, dlatego sierżant Tarnaw-
ski, jako doświadczony żołnierz, który wal-
czył na Froncie Włoskim, został mianowa-
ny dowódcą kompani 19 pp stacjonującej 
w Modlnie. 

Stawka o życie w tym krwawym boju 
z bolszewikami niewątpliwie była najwyż-
sza. Rozstrzygająca bitwa z Rosjanami, jed-
na z najbardziej dramatycznych bitew ro-
mantycznych Polaków, o wolność ukochanej 
Ojczyzny, która jest dziedzictwem naszych 
Ojców i Dziadów. Dowódca stawał dzielnie 
nie oszczędzał się dając przykład swym wy-
trawnym frontowym żołnierzom, których 
nie trzeba było zachęcać do walki ostatniej 
na śmierć i życie. 

Nagle dowódca biegnący do boju z unie-
sionym do góry pistoletem w dłoni upadł na 
ziemię ogłuszony silnym wybuchem szrap-
nela, czyli granatu artyleryjskiego, stracił 
przytomność. Gdy odzyskał świadomość 

Zdjęcie i obraz „Cudu nad Wisłą 1920” z zasobów internetowych 
http://cud1920.pl/blog/wp-content/uploads/2015/08/Garwatowski.jpg

było już po bitwie, leżał w polu na wznak 
wśród trupów żołnierzy polskich i rosyj-
skich. Myślał, że jest ranny ponieważ nie 
miał siły wstać, a w głowie dzwoniło mu 
jak na Anioł Pański w parafialnym kościele 
nad Złotą Lipą w Plenikowie. W prawej dło-
ni trzymał mocno pistolet, podniósł do góry 
rękę i wystrzelił na wiwat. Niebawem przy-
szła do niego ładna dziewczyna, która w po-
bliżu pasła krowę na łące. Dziewczyna po-
mogła mu wstać, ujęła go pod rękę i wypro-
wadziła z pola bitwy.

Leonard nie był ranny, lecz miał zawro-
ty głowy i dzwoniło mu w uszach, lecz przy 
pomocy miłej dziewczyny usiadł na polnej 
miedzy, a łagodny letni wiatr przywrócił mu 
siły. Dziewczyna zostawiła go na chwilę sa-
mego, lecz wróciła niebawem przynosząc 
mu do wypicia dzbanek słodkiego mleka 
i staropolski pachnący podpłomyk. Leonard 
wypił mleko, spożył placek po czym zapa-
lił papierosa. Młoda dziewczyna stała opar-
ta o rosochatą, zieloną wierzbę i uśmiechała 
się do niego błękitnymi oczami. Jak masz na 
imię? – Marysia, a Tobie? – Leonard, odpo-
wiedział żołnierz. 

Z Radzymina do koszar w Modlinie Le-
onard musiał przejść ponad 20 kilometrów, 
po dotarciu do jednostki trafił właśnie na 
wojskową kolację, gdzie dominowała pach-
nąca zbożowa kawa z cykorią. Koledzy Le-
onarda bardzo się ucieszyli, że przeżył bi-
twę, zapewne lubili swego kwatermistrza. 
Kapitan Szabliński, kolega i przyjaciel Le-
onarda z wojska hallerskiego we Francji nie 
miał tyle szczęścia zginął w Bitwie War-
szawskiej.

Straty po stronie polskiej wyniosły: oko-
ło 4500 zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. za-
ginionych. Szkody wyrządzone Sowietom 
nie są znane, przyjmuje się że 25 tys. bolsze-
wików poległo, lub było ciężko rannych, 60 
tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zo-
stało internowanych przez Niemców. 

Dowództwo proponowało sierżantowi 
Tarnawskiemu, żeby podjął szkołę oficerską 
i został na stałe w wojsku. Niestety Leonard 
nie przyjął propozycji ponieważ siostra 
Franciszka Tarnawska – nauczycielka i ad-
ministratorka majątku ziemskiego w Pleni-
kowie, nie dawała sobie rady z utrzymaniem 
dużego gospodarstwa, ponadto opiekowa-
ła się chorą siostrą Kazimierą. Sierżant Le-
onard Tarnawski został przeniesiony do re-
zerwy dopiero 20 listopada 1920 roku. 

Po krótkim wypoczynku w rodowym 
dworku nad Złotą Lipą w Plenikowie pod-
jął studia, początkowo na Wydziale Prawa, 
a później na Wydziale Przyrodniczo-Mate-
matycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie.

Stanisław Sas Tarnawski
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Czy Twoje dziecko już zastanawia się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? Decy-
zja o wyborze szkoły nie należy do łatwych, tym bardziej, że szesnastolatek nie ma jesz-
cze sprecyzowanych ostatecznie zainteresowań i najzwyczajniej w świecie nie wie, co chce 
robić w życiu. 

Wystarczy jednak rozejrzeć się wokół i zauważyć, że wszystko, czego szukamy jest tak 
naprawdę w zasięgu ręki. Przecież wybierając  szkołę ze swojego otoczenia zapewniamy 
swojemu dziecku bezpieczeństwo, bo jest w środowisku, które ono zna i my znamy. Gwa-
rantujemy mu komfort nauki, gdy bez uciążliwych dojazdów może o odpowiedniej godzi-
nie wrócić do domu, odpocząć i zająć się nauką na następny dzień. To również nasz wła-
sny wkład w rozwój środowiska lokalnego, bo przecież bez młodzieży miejscowość prze-
stanie się rozwijać.

Dlatego wybierz, Szanowny Rodzicu, dla swojego dziecka Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Klimontowie. ZSP  to szkoła z wieloletnią tradycją, w skład której wchodzą: 
Liceum Ogólnokształcące, Technika oraz Branżowa	Szkoła	 I	Stopnia. Na pewno Twoje 
dziecko znajdzie tu kierunek, który będzie go w pełni satysfakcjonował. Pamiętaj, że de-
cyzja o szkole ponadgimnazjalnej w znacznej mierze zaważy na przyszłości dziecka. Bywa 
również, że młodzi ludzie kierują się wyborem najlepszej koleżanki czy kolegi. Warto więc 
przedyskutować z dzieckiem kilka spraw i upewnić się, czy wybrana szkoła po gimnazjum 
na pewno jest w pełni świadomą decyzją. 

Zapomnijmy o szumnych i modnych nazwach profili nauczania w szkołach z okolicz-
nych miejscowości. Zastanówmy się, czy tamten  profil da mojemu dziecku naprawdę to, co 
obiecuje w nazwie.

W ZSP wszyscy uczniowie znajdą coś dla siebie. Mamy szeroki wybór  najbardziej po-
szukiwanych profili w liceum i technikum, a także ciekawą ofertę dla uczniów szkół bran-
żowych (dawnych zawodowych).
Liceum Ogólnokształcące o profilu:
•	humanistyczno–medialnym	

– to klasa dla młodzieży, która interesuje się naukami humanistycznymi: historią, języ-
kiem polskim, wiedzą o społeczeństwie, wiedzą o kulturze;

•	promedycznym		
– jest to klasa dla młodzieży, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania naukami 

przyrodniczymi: biologią, chemią, ekologią;
• politechnicznym 

– to na pewno wymarzony kierunek dla młodzieży, która posiada uzdolnienia w kierun-
ku przedmiotów ścisłych. 
Technikum:
• technikum obsługi turystycznej 

– można kontynuować naukę na studiach związanych z turystyką, geografią, ochroną śro-
dowiska; 

• technikum ekonomiczne
– wyposaża absolwenta w wiedzę potrzebną do studiowania na kierunkach: ekonomia, fi-
nanse i rachunkowość, bankowość, handel zagraniczny, marketing, logistyka, transport, 
administracja, informatyka; 

• technikum handlowe
– daje kwalifikacje w kierunku: zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, ekono-
mia, logistyka, administracja; 

• technikum mechaniczne
– ta oferta kierowana jest głównie do chłopców, którzy interesują się mechaniką samocho-
dową. Uczniowie po ukończeniu mogą podjąć studia na kierunkach: mechaniki, informa-
tyki, robotyki, mechatroniki.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych coś dla siebie znajdą również uczniowie, którzy 
chcą szybko zdobyć upragniony zawód. Nasza szkoła proponuje im kształcenie w Branżo-
wej	Szkole	I	Stopnia w  atrakcyjnych na rynku zawodach: ślusarz z certyfikatem spawacza, 
sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz,  fryzjer.  

Zespół sZkół ponadgimnaZjalnych w klimontowie 
– to dobry wybór!

Wymienione obok kierunki pozwolą naszym absolwentom na szybkie usamodzielnienie 
się, zdobycie wymarzonego zawodu, rozwijanie się w kierunku, który cieszy się zaintereso-
waniem na rynku pracy, dzięki czemu staną się pożądanymi przyszłymi pracownikami.

Dla wszystkich uczniów uczęszczających do ZSP szkoła ma bogatą ofertę kółek zaintere-
sowań. W ramach działalności tych kółek uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, 
pogłębiać wiadomości. Koło turystyczne, cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży, 
ściśle współpracuje z sandomierskim oddziałem PTTK, organizuje corocznie rajdy po ziemi 
klimontowskiej, Bieszczadach, Roztoczu.

W szkole bardzo prężnie działa koło krwiodawców, którzy regularnie oddają krew ra-
tując innym życie.  Od czterech lat jesteśmy wśród szkół na pierwszym miejscu w powie-
cie z sumą ponad 200 litrów krwi. Wśród uczniów mamy również dawców szpiku kostne-
go. Różne projekty, w których szkoła bierze udział, pozwalają młodzieży na rozwijanie za-
interesowań, kreatywności, samodzielności, pracę w zespole, poznawanie świata, inwesto-
wanie w swoją przyszłość. 

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do projektu „Kompetencje kluczem do ka-
riery”, w którym młodzież miała możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęciach z języka an-
gielskiego i matematyki. W szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod efektywnej sprzeda-
ży, obsługi wózka widłowego oraz szkoleniu spawalniczym metodą MAG z modułem przecina-
cza tlenowego. 45 uczniów odbędzie płatne staże w zakładach pracy. Wszyscy uczniowie tech-
nikum mają możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Od września 2017 roku nasza szkoła przystąpi do programu Unii Europejskiej w dzie-
dzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu – Erasmus+. Projekt zakłada uczestnictwo 80 
uczniów naszej szkoły kształcących się w Technikum: 40 uczniów z Technikum Handlowe-
go i 40 uczniów z Technikum Mechanicznego. Wyjadą oni na 2 tygodniowe praktyki zawo-
dowe do Niemiec i będą mieli szansę:
– nabyć doświadczenie zawodowe za granicą;
– sprawdzić swoje umiejętności zawodowe, językowe i społeczne w obcych warunkach 

kulturowych;
– zwiększyć swoje szanse na rynku krajowym i zagranicznym;
– uzyskać certyfikat Europass.

Nasi uczniowie co roku (po jednym z każdego typu szkoły) za wyniki w nauce zostają 
nagrodzeni stypendiami Prezesa Rady Ministrów.

To wszystko jest możliwe, ponieważ szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktycz-
ną: trzema pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką, mobilnymi pra-
cowniami językowymi, bogatym zapleczem dydaktycznym i nowoczesną salą gimnastycz-
ną i salami fitness. Szkoła wyposażona jest w monitoring, który sprawia, że uczeń czuje się 
i jest bezpieczny. 

Małe szkoły skuteczniej przygotują uczniów do wejścia w dorosły świat, do zdania eg-
zaminu dojrzałości. W 2016 r. pod względem zdawalności egzaminów maturalnych nasze 
Liceum zajęło 2 miejsce w powiecie sandomierskim, natomiast Technikum 1 miejsce. Zda-
walność egzaminów zawodowych wynosi niemal 100%. Wyniki te dają dużo do myślenia 
wszystkim, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości. W rankingu szkół  pod względem 
zdawalności matury wg  „Perspektyw”  nasza szkoła w 2015 r. uplasowała się na 11 miejscu 
w województwie świętokrzyskim wśród szkół z Kielc i Ostrowca Św. i tylko jednej szkoły 
z Sandomierza. Zapewniło jej to elitarny tytuł ,,Brązowej Szkoły”. Więcej informacji znajdu-
je się na stronie: www.perspektywy.pl. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie jest na pewno szkołą z przyszłością. 
Więcej szczegółów na temat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie znajdą 
Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.zspklimontow.pl

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Klimontowie zapraszają wszystkich zainteresowanych 
uczniów	i	rodziców	do	sekretariatu	szkoły	codziennie	w	godzinach	od	8:00	do	15:00	w	celu	
uzyskania	szczegółowych	informacji	o	szkole.	

M. K.
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Od 5 kwietnia br. dwudziestu uczniów 
klas trzecich z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie 
i dziesięciu ze Szkoły Podstawowej w Nawo-
dzicach brało udział w projekcie powszech-
nej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Projekt skierowany był do uczniów klas 
I-III szkół podstawowych w całej Polsce, 
który dofinansowany jest ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ra-
mach dotacji  Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Głównym organizatorem zajęć na te-
renie naszego województwa jest Wojewódz-
ki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego. Jego główne założenia to 
systematyczny i powszechny udział dzie-
ci w sportowych zajęciach pozalekcyjnych  
z zakresu nauki pływania. 

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygo-
dniu – w środę i piątek – na basenie w Bać-

Każdy, kto ukończył bieg otrzymał pamiątkowy medal. Natomiast po ceremonii deko-
racji wśród uczestników, którzy ukończyli bieg i marszobieg rozlosowana została wyciecz-
ka Weekendowa w Bieszczady oraz bony do wykorzystania w sklepie sportowym o łącznej 
wartości 600 zł. 

Imprezy nie udałoby się zorganizować gdyby nie bezinteresowna pomoc finansowa i ma-
terialna wielu sponsorów: Elwid, PZU, Krusztar, Salon Fryzjersko-Kosmetyczy Exclusive 
Uroda, Uzdrowisko Busko-Zdrój, Studio Urody „Euforia”, Cykada Restauracja & Pensjonat. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej lokalnej imprezy, która stała się jednym z kluczo-
wych wydarzeń w kalendarzu niejednego sportowca. Serdeczne podziękowania kierujemy 
również do strażaków z jednostek OSP Klimontów i Zakrzów oraz policjantów z Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu oraz Komisariatu Policji z Koprzywnicy za pomoc w za-
bezpieczeniu trasy i pilotowaniu zawodników. 

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakiś sposób pomogli przy organizacji 
oraz czuwali nad sprawnym przebiegiem tegorocznej imprezy biegowej. 

Zapraszamy znów za rok. 
Klasyfikacja biegu:

• kategoria	OPEN	–	mężczyźni: Andrzej Starżyński (Klementowice) – 00:31:34, Damian 
Noga (Kłoda) – 00:32:05, Viktor Starodubstev (Lwów) – 00:32:56.

• kobiety: Mariya Hudak (Lwów) – 00:38:43, Małgorzata Siembida (Ulanów) – 00:40:35, Li-
dia Czarnecka (Bliżyn) – 00:41:47.

Xi inteGracyjny 
bieG klimontowSki

ciąg dalszy ze strony 1

umiem 
Pływać

kowicach. Program obejmował łącznie 20 
godzin i zakończył się 21 czerwca br. Pod-
czas zajęć dzieci uczyły się zachowania 
w wodzie i ćwiczyły pływanie pod okiem in-
struktorek. Ponadto dowiedziały się jak ak-
tywnie i bezpiecznie spędzać można wolny 
czas na otwartych akwenach wodnych. Ko-
rzystały także z dodatkowych atrakcji jakie 
oferuje pływania tj. jacuzzi, kurtyny wodnej, 
gejzera. 

Projekt powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci – szczegól-
nie z obszarów wiejskich, gdzie nie ma pły-
walni. Jest świetną alternatywą na aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu. Daje dzieciom 
możliwość zdobycia podstaw nauki pływa-
nia, pozwala oswoić się z wodą i wykazać 
sprawnością fizyczną. Jest zachętą do częst-
szego korzystania w wolnym czasie z akwe-
nów wodnych z rodzicami.         E.B.
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W Hali Sportowej Zespołu Szkół w Szewnie odbyły się 10 maja br. Mistrzostwa Woje-
wództwa Świętokrzyskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Orga-
nizatorem turnieju był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy. Do turnieju zakwalifikowało się po 8 drużyn, które wywalczyły pierw-
sze miejsca w półfinałach wojewódzkich. Wśród finalistów w kategorii dziewcząt, znalazły 
się szkoły: Gimnazjum Krasocin, Gimnazjum Szewna, Gimnazjum Słupia Konecka I, Gim-
nazjum Słupia Konecka II, Gimnazjum Jaworznia, Gimnazjum Ratuje Słupskie, Gimna-
zjum Opatowiec oraz Gimnazjum Klimontów.

Zawodniczki i zawodnicy rywalizowały ze sobą systemem gry do wygranych dwóch se-
tów w grze singlowej i deblowej zaś w meczach wygrywała drużyna, która uzyskała 3 wygra-
ne pojedynki. I tak po wspaniałych występach dziewczyny z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
z Klimontowa a pochodzące z Nawodzic najpierw awansowały do finału, dzięki wygranym 
meczom w swojej grupie, a później zmierzyły się w finale z zawodniczkami grającymi, na co 
dzień w klubach sportowych tenisa stołowego z terenów kielecczyzny i okolic.

Zawodniczki rywalizowały w systemie gry do dwóch wygranych meczy zaś zwycięzca 
przechodził dalej, zdobywając punkty dla swojej drużyny.

Dziewczęta z Gimnazjum w Klimontowie znów nie rozczarowały swojego trenera Szcze-
pana Ewiaka i po wygranej w półfinale wojewódzkim w Baćkowicach rozegrały świetne 
pojedynki, zajmując ostatecznie bardzo dobre drugie miejsce w województwie świętokrzy-
skim. Taki wielki sukces nie był by możliwy gdyby nie ciężkie treningi jak również możli-
wość gry oraz branie udziału w licznych konkursach i turniejach organizowanych na terenie 
naszej gminy i okolic z najlepszymi zawodnikami i zawodnikami min. na siłowni gminnej 
w Klimontowie, za co należą się podziękowania dla rodziców dziewcząt z Nawodzic repre-
zentujących Gimnazjum w Klimontowie oraz dla Wójta Gminy Klimontów za możliwość 
gry w budynku OSP w Klimontowie.

Pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki z Gimnazjum w Krasocinie, a trzecie Gimna-
zjum Jaworznia. Należy nadmienić, że sukces naszych dziewcząt jest tym większy, iż na ry-
walizowały kluby sportowe a nie amatorzy oraz fakt, iż organizatorzy turnieju po raz pierw-
szy mieli przyjemność dekorować na podium dziewczęta z naszych stron, a więc z naszej 
Gminy Klimontów.

Dziękujemy dziewczętom za tak dobry występ i wywalczenie wicemistrzostwa woje-
wództwa świętokrzyskiego tak prestiżowej imprezie, dzięki czemu zostaną wpisane na sta-
łe do rejestru kalendarza imprez sportowych na lata 2017/18 i w te sposób rozsławią nasza 
gminę.

Szczególne podziękowania należą się trenerowi Szczepanowi Ewiakowi oraz dziewczę-
tom: Klaudii Grębowiec, Aleksandrze Walickiej oraz Marcie Dąbrowskiej (zawodniczka 
rezerwowa) za ogromny wysiłek włożony w liczne treningi, chęć walki punkt za punkt do 
samego końca i wytrwałość w dążeniu do celu. 

Szczepan Ewiak – trener i nauczyciel uczący, na co dzień w Szkole Podstawowej w Na-
wodzicach już zapewnia o dobrych wynikach w następnych konkursach gdyż trenujący pod 
jego skrzydłami zawodnicy i zawodnicy są bardzo zdolni, mają ogromny talent i chęć do 
wzmożonych treningów przygotowujących ich do rywalizacji sportowej z najlepszymi na 
najwyższym poziomie, więc będziemy coraz częściej słyszeć o ich dobrych występach na za-
wodach sportowych i to nie tylko rangi powiatowej ale również i wojewódzkiej a może na-
wet będziemy mogli kibicować im na mistrzostwach Polski i to już nie długo.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są na facebooku trenera.

Grupa 48 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Kli-
montowie wraz z opiekunami  wybrała się 10 kwietnia 2017 br. na wycieczkę do Kielc na sta-
dion Korony Kielce, gdzie dopingowała drużynę Korony Kielce w kolejce ekstraklasy w me-
czu z Ruchem Chorzów. Wynik końcowy spotkania: 1–0 dla Korony Kielce. 

dziewczęta z Gimnazjum im. jana Pawła ii
z klimontowa wicemiStrzyniami województwa

w drużynowym teniSie Stołowym

korona kielce – ruch chorzów 
Uczeń z naszej szkoły Dawid Ciepliński z klasy IVa został wybrany do konkursu piłkar-

skiego, który odbył się w przerwie meczu na płycie głównej stadionu Korony i zajął I miejsce 
zdobywając nagrodę główną – piłkę firmy „Hummel”. 

Organizatorem wyjazdu był nauczyciel wf Paweł Saniawa. Opiekunami grupy byli Mag-
dalena Pawłowska oraz Piotr Lipiec. Wycieczka mogła się odbyć dzięki zaproszeniu klubu 
Korony Kielce dla dzieci i młodzieży ze szkół z gminy Klimontów na wybrany mecz.

mgr Paweł Saniawa

SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT ∙ SPORT
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Zawodnicy uczęszczający na zajęcia piłkarskie na orliku wzięli udział 3 czerwca br. w międzywojewódz-
kim turnieju piłki nożnej. Organizatorem turnieju było Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, MKS 
Olimpia Pogoń Staszów, UMiG Staszów oraz OSiR Staszów. Nasza drużyna w składzie: Igor Adamczyk, Ma-
teusz Augustyn, Michał Sudy, Miłosz Zaroda, Tomasz Szymański, Dominik Szymański, Bartek Wrona, 
Kacper Nowakowski, Jakub Szaniawski, Jakub Kończak i Dominika Karwacka wygrała 5 spotkań i tylko 
jedno przegrała – z Siarką Tarnobrzeg 3-1. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal a królem  strzelców 
turnieju został Jakub Kończak, który zdobył 9 bramek. Trenerem Grupy był Krzysztof Dywan. 
Wyniki poszczególnych spotkań UKS Orlik Klimontowianka Klimontów:
 – z Pogonią Staszów: 2-1 (M. Zaroda x2);
– z Wisanem Skopanie: 7-1 (M. Zaroda, D.Szymański, J. Kończak x3, B. Wrona, M. Sudy);
– z Czarnymi Połaniec: 5-1 (J. Kończak x4, D Szymański);
– z Pogonią Staszów: 2-0 (M. Zaroda, J. Kończak);
– z Siarką Tarnobrzeg: 1-3 (M. Zaroda);
– z Pogonią Staszów: 2-1 (M. Zaroda x2);
– z Concordią Piotrków Trybunalski: 3-0 (J. Kończak, B. Wrona – samobójcza)

Zawodnicy uczęszczający na zajęcia piłkarskie na orliku wzięli 
udział 25 czerwca br. w turnieju piłki nożnej z okazji XX lecia MUKS 
Wisłą Sandomierz. Organizatorem turnieju była Wisła Sandomierz. 

Nasza drużyna w składzie: Igor Adamczyk, Mateusz Augustyn, Mi-
chał Sudy, Miłosz Zaroda, Tomasz Szymański, Dominik Szymański, 
Bartek Wrona, Kacper Nowakowski, Jakub Kończak nie przegrywając 
żadnego meczu wyprzedziła Siarkę Tarnobrzeg o 2 pkt. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a królem strzelców 
turnieju został Jakub Kończak, który zdobył 10 bramek. Trenerem gru-
py był Andrzej Dywan.

Poniżej wyniki poszczególnych spotkań UKS Orlik Klimontowian-
ka Klimontów:
– z Wisłą II Sandomierz: 6-5 (J. Kończak x4, M. Zaroda, D. Szymański);
– z Wisłą I Sandomierz: 5-1 (M. Zaroda, J. Kończak x2, B. Wrona, 

M.  Augustyn).
– z Siarką Tarnobrzeg: 4-4 (J. Kończak x4).

W hali Szkoły Podstawowej w Niedźwi-
cach odbył się 17 maja br. powiatowy tur-
niej unihokeja. Zawody były rozgrywane 
w dwóch grupach, zaś o miejsca na podium 
decydowała liczba i kolejność, a także wy-
granie  meczów w swojej grupie. W turnie-
ju ligowym wzięło udział 6 drużyn w dwóch 
grupach, zaś zawody rozegrane zosta-
ły w systemie gier „pucharowym” zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Naszą gmi-
nę reprezentowały SP Nawodzice oraz SP 
w Klimontowie. Do ścisłego finału turnieju 
zakwalifikowali się zawodnicy SP Nawodzic 
oraz SP Klimontów i SP Niedźwice.

Drużyna chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej Nawodzice wygrała wszystkie mecze 
w swojej grupie i w finale spotkała się z SP 
Klimontów – tu zdecydowanie lepsza, bo 
z wynikiem 5:0 okazała się Szkoła Podstawo-
wa z Nawodzic. Chłopcy z Nawodzic wywal-
czyli 1 miejsce w turnieju unihokeja, a byli to: 
Bartek Walicki, Jakub Rębacz, Wiktor Or-
łowski oraz Piotr Olechowski. Trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna SP Niedźwice.

Radość ze wspaniałego występu była tym 
większa, iż organizatorzy turnieju w Niedź-
wicach nie spotkali się z tak dobrze przygo-
towanymi dziećmi i młodzieżą i to z jednej 
miejscowości, czego odzwierciedleniem było 
zdobycie przez nich największej liczby punk-

tów. Warto zaznaczyć , iż najlepszym bram-
karzem został Patryk Zieliński, najlepszym 
obrońcą turnieju Bartosz Walicki ze Szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach, zaś najlep-
szymi zawodnikami powiatowego turnieju 
unihokeja chłopców zostali Piotr Olechow-
ski i Jakub Rębacz – reprezentujący również 
SP Nawodzice.

Za wygraną w lidze unihokeja dzie-
ci otrzymały pamiątkowe dyplomy, w tym 
miejscu trener zwycięskich Nawodzic Szcze-
pan Ewiak oraz Dyrekcja Szkoły Podstawo-
wej w Nawodzicach składają podziękowania 
Wójtowi Markowi Gożdziewskiemu za udo-
stępnienie pojazdu i dowóz dzieci na miejsce 
zawodów. 

Szczepan Ewiak – trener zwycięskiej 
drużyny, nauczyciel w Szkole Podstawowej 
w Nawodzicach życzy dalszych sukcesów 
młodym sportowcom i dziękuje im za ich 
trud i wysiłek poświęcony na treningi przy-
gotowujące ich do zawodów sportowych. 
Gratulujemy zwycięzcom z Nawodzic oraz 
ich trenerowi i życzymy wysokiego miejsca 
w dalszych turniejach sportowych.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego 
dostępne są na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach pod adresem: 
www.pspnawodzice.edupage.org  oraz na fa-
cebooku trenera.
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Szkoła PodStawowa nawodzice 
najlePSza w Powiatowych 

zawodach unihokeja

wyGrana w Sandomierzu...

...druGie miejSce w StaSzowie

– Speed-ball rozwija się coraz prężniej. Z roku na rok organizujemy coraz więcej imprez – lokalnych, ogól-
nopolskich a nawet międzynarodowych. Nasza speed-ballowa rodzina w tym roku poszerzy się o szesnastu no-
wych członków. Wokół szkół z całej Polski, z którymi dotąd współpracowaliśmy zaczęły rozwijać się kluby spor-
towe, które regularnie przysyłają zawodników na imprezy i obozy sportowe. Speed-ball to gra o dużym poten-
cjale rozrywkowym, dzięki czemu szybko przyjmuje się w różnych środowiskach... – podkreśla Izabela Janczak-
Bizoń z Stowarzyszenia Sportownia. 

Przemysław Wolan, mistrz Polski w speed-ballu, miał już przyjemność zainaugurować nową dyscyplinę 
w Szkole Podstawowej w Goźlicach, gdzie przeprowadził warsztaty szkoleniowe z dziećmi. Wszystkim uczniom 
bardzo spodobała się ta gra i pod okiem pierwszego instruktora speed-ballu w województwie Świętokrzyskim 
Krzysztofem Dywanem będą się przygotowywać do pierwszego występu na Mistrzostwach Polski w Krakowie.

dokończenie ze strony 1

SP w Goźlicach 
będzie Promować nowy SPort!
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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
27-640 Klimontów

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.

DRUK: 
Polska Press Sp. z o.o., Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A,
41-203 Sosnowiec – Milowice, tel.: 32 364 21 00,  fax: 32 364 21 03.

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

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

W hali sportowej Zespołu Szkół w Bilczy odbył się 27 kwietnia 
br. Finał Województwa Świętokrzyskiego w drużynowym tenisie 
stołowym w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. 
W turnieju miały prawo udział szkoły, które, wygrały w półfinałach 
drużynowego tenisa stołowego, który odbył się w Staszowie.

Do turnieju zakwalifikowało się po 8 szkół w każdej kategorii, 
tj. dziewcząt i chłopców, zaś zawody rozegrane zostały w systemie 
gier „pucharowym” – do dwóch wygranych setów zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Naszą gminę reprezentowały uczennice ze 
Szkoły Podstawowej w Nawodzicach, trenujące pod okiem Szczepa-
na Ewiaka – nauczyciela szkoły oraz animatora na Orliku Klimon-
tów. W składzie drużyny dziewczyn z Nawodzic były: Marta Dą-
browska, Marta Bieniek, Natalia Orłowska oraz Gabriela Sajda. 

O bardzo dobrym przygotowaniu uczniów i wysokim pozio-
mie gry świadczy fakt, iż uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Na-
wodzicach rok rocznie wygrywają gminne a potem powiatowe za-
wody tenisa stołowego oraz dostają kwalifikacje najpierw do pół-
finału a potem do finału województwa świętokrzyskiego w dru-
żynowym tenisie stołowym. Warto wspomnieć, że 21 marca br. 
Szkoła Podstawowa z Nawodzic brała udział w Turnieju Teni-
sa Stołowego rozgrywanego w Bilczy w ramach Świętokrzyskiego 
Dnia Tenisa Stołowego, w którym to uczeń Bartek Walicki zajął 
trzecie miejsce, zaś absolwentka Szkoły z Nawodzic Klaudia Grę-
bowiec, ucząca się w Gimnazjum w Klimontowie a trenująca rów-
nież ze Szczepanem Ewiakiem, zajęła II miejsce. O randze i pozio-
mie tego turnieju może świadczyć fakt, że w turnieju brało udział 
blisko 150 uczniów.

dziewczęta ze Szkoły PodStawowej z nawodzic 
Piąte na miStrzoStwach województwa 

w drużynowym teniSie Stołowym

Trener drużyny z Nawodzic oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Nawodzicach składają podziękowania Wójtowi Gminy Markowi 
Goździewskiemu za możliwość przeprowadzania treningów na si-
łowni gminnej mieszczącej się w remizie OSP Klimontów, a Szcze-
pan Ewiak – jako trener drużyny i nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej w Nawodzicach życzy dalszych sukcesów młodym sportowcom 
i dziękuje im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygoto-
wujące ich do zawodów sportowych.

Opis i zdjęcia z turnieju wojewódzkiego dostępne są także na fa-
cebooku trenera.

W Szkole Podstawowej w Goźlicach odbył się 26 maja br. już 
po raz ósmy Drużynowy Czwórbój Lekkoatletyczny dzieci ze szkół 
podstawowych. Organizatorem zawodów byli: Wójt Gminy Kli-
montów Marek Goździewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Goźlicach Jolanta Sasak. W zmaganiach wzięli udział ucznio-
wie ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Klimon-
tów – ogółem 150 dzieci. Zawodnicy rywalizowali w trzech konku-
rencjach (skok w dal, bieg oraz rzut piłka lekarską) i w trzech kate-
goriach wiekowych (klasy I-II, III-IV oraz V-VI).

O bardzo dużym osiągnięciu w trójboju dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej z Nawodzic świadczy fakt, że uczniowie tej szkoły jako jedy-

drużynowy trójbój lekkoatletyczny w Goźlicach

Wyniki skoku W dal:
kl. I-II dziewczęta: Magdalena Haja (Goźlice), Oliwia Michta (Nawodzice), Amelia Jaśkiewicz (Konary).
kl. I-II chłopcy: Paweł Sledź (Klimontów), Aleksander Goździewski ( Klimontów), Kacper Stępień ( Goźlice).
kl. III-IV dziewczęta: Kinga Szczur (Konary), Julia Dąbrowska (Nawodzice), Kinga Kania (Konary).
kl. III-IV chłopcy: Kacper Wróblewski (Ossolin), Jakub Kucharczyk (Nawodzice), Krzysztof Lesiak (Konary).
kl. V-VI dziewczęta: Gabrysia Sajda (Nawodzice), Kinga Sajda (Klimontów), Magdalena Głąb (Klimontów).
kl. V-VI chłopcy: Bartosz Walicki (Nawodzice), Wiktor Wawrzkiewicz (Klimontów), Jakub Sajda (Klimontów).
Wyniki W rzucie piłką lekarską:
kl. I-II dziewczęta: Oliwia Michta (Nawodzice), Oliwia Wójcik (Klimontów), Irena Uchańska (Klimontów).
kl. I-II chłopcy: Tomasz Szemraj (Goźlice), Tomasz Osuch (Goźlice ), Paweł Śledź (Klimontów).
kl. III-IV dziewczęta: Julia Dąbrowska (Nawodzice), Kinga Kania (Konary), Zuzanna Luzak (Konary).
kl. III-IV chłopcy: Bartosz Goździewski (Klimontów), Kacper Moskal (Goźlice), Kacper Wróblewski (Ossolin).
kl. V-VI dziewczęta: Marta Dąbrowska (Nawodzice), Marta Bieniek (Nawodzice), Gabriela Stępień (Klimontów).
kl. V-VI chłopcy: Dominik Lasota (Konary), Bartosz Walicki (Nawodzice), Kacper Macias (Klimontów).
Wyniki biegu:
kl. I-II dziewczęta: Oliwia Michta (Nawodzice), Magda Haja (Goźlice), Natalia Korytnicka (Konary).
kl. I-II chłopcy: Paweł Śledź (Klimontów), Jakub Kończak (Klimontów), Wiktor Sowiński (Ossolin).
kl. III-IV dziewczęta: Kinga Szczur (Konary), Anastazja Mroczkowska (Goźlice), Kinga Kania (Konary).
kl. III-IV chłopcy: Kacper Szemraj (Ossolin), Jakub Kucharczyk (Nawodzice), Przemysław Pyrsak (Klimontów).
kl. V-VI dziewczęta: Kinga Sajda (Nawodzice), Marta Bieniek (Nawodzice), Magdalena Głąb (Klimontów).
kl. V-VI chłopcy: Mikołaj Ciach (Klimontów), Wiktor Orłowski (Nawodzice), Wiktor Wawrzkiewicz (Klimontów).

ni zajęli aż 14 miejsc na podium, zdobywając 14 medali i to głównie 
za 1 i 2 miejsca – a więc więcej niż stanowił skład drużyny wytypo-
wanej do zawodów lekkoatletycznych. Uczniowie SP Nawodzice rok 
rocznie biorą udział w turniejach lekkoatletycznych i zajmują wyso-
kie miejsca na podium.

Trener drużyny, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nawodzi-
cach Szczepan Ewiak życzy dalszych sukcesów młodym sportowcom 
i dziękuje im za ich trud i wysiłek poświęcony na treningi przygotowu-
jące ich do zawodów sportowych. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
wysokich wyników w dalszych turniejach sportowych. Opis i zdjęcia 
z turnieju wojewódzkiego dostępne są na facebooku trenera.




