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Po raz XXI w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbył się Jar-
mark na św. Jacka. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością i ściąga pokaźną publiczność. Patronat nad wydarze-
niem objęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku Starostami Dożynek zostali Agata Szemraj ze Śniekóz 
oraz Mirosław Mucha z Kroblic Pęchowskich (zdj. po prawej). Pani 
Agata wspólnie z mężem prowadzi 16 hektarowe gospodarstwo, na 
którym uprawiają porzeczki, wiśnie, jabłonie i buraki cukrowe. Sta-
rościna udziela się społecznie jako Sołtys wsi Śniekozy. Pan Mirosław 
wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 17 ha własnych plus 
dzierżawa. Ich główne uprawy to: buraki cukrowe, pszenica, jęczmień, 
pszenżyto, groch oraz hodowle bydła opasowego i trzody chlewnej. 
Starosta jest również sołtysem – we wsi Kroblice Pęchowskie.

Nasza relacja oraz zdjęcia z wszystkich trzech dni imprez, jakie od-
bywały sie w ramach tegorocznego Jarmarku na św. Jacka na stronach 
8-11.

Jarmark na
św. jacka

Na podstawie prawa oświatowego rozpoczął funkcjonowanie nowy ustrój szkolny. 
Z dniem 1 września sześcioletnia szkoła podstawowa przekształciła się w ośmioletnią szko-
łę podstawową. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie włączone zostało do 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, kończąc działal-
ność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski wręczył Elżbiecie Czajkowskiej powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. 

O nowej organizacji klimontpowskich szkół piszemy na stronie 3.

Rok szkolny 2017/18 
Rozpoczęty!dożynki sołeckie

W Nawodzicach odbyły się w niedzielę 6 sierpnia br. Dożynki Sołeckie współfinanso-
wane z projektu „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na po-
kolenie” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017” finansowanego ze 
środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. 

Starostowie Dożynek – Dorota Miegoń i Janusz Gronek – przekazali na ręce Wójta 
Gminy Klimontów Marka Goździewskiego chleb upieczony z mąki ze zbóż z tegorocz-
nych zbiorów. W tym roku Rolnikiem Nawodzic został Paweł Bieniek, dla którego nagrodę 
ufundowali pp. Monika i Przemysław Ziejowie z Klimontowa. 

Nasza fotorelacja z tych uroczystości na stronach 6-7.
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informuje

Pięć budynków użyteczności publicznej z naszej gmi-
ny już niedługo zmieni się nie do poznania! Przejdą one 
termomodernizację, budynki zostaną docieplone, a niektó-
re z nich zyskają nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki no-
wym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placów-
kach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, 
wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwesty-
cji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która 
pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elek-
trycznej oraz ogrzewania. 

Zastępca Wójta Gminy Klimontów Edward Przytuła 
podpisał 12 września br. z Samorządem Województwa pre
-umowę na dofinansowanie projektu pn. „Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Klimontów” złożonego w ramach Osi priory-
tetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Po-
prawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i miesz-
kaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Wartość dofinansowania to ponad 1 mln zł. Projekt do-
tyczy termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy w Kli-
montowie, Szkoły Podstawowej w Ossolinie, Ośrodka Po-
mocy Społecznej/Archiwum w Klimontowie, Szkoły Pod-
stawowej w Konarach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kli-
montowie. Inwestycja na celu poprawę stanu technicznego 
i podniesienie efektywności energetycznej obiektów uży-
teczności publicznej. Jednym z problemów zdiagnozowa-
nych w wyniku przeprowadzonej oceny aktualnej sytu-
acji Gminy Klimontów jest niska efektywność energetycz-
na obiektów użyteczności publicznej. Budynki wykazują 
znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest m.in. 
nieocieplonymi ścianami, stropami.

Całkowita wartość projektu: 1 324 793,49 zł. Wartość 
dofinansowania: 1 007 365,12 zł (85%). Termin realizacji in-
westycji: wrzesień 2018 roku.

Informacja i fotogaleria z podpisywania umów na stro-
nie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego – http://www.sejmik.kielce.pl/item/56438
-poprawia-efektywnosc-energetyczna-budynkow?start=10

	Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz ze 
Skarbnik Anną Sobolewską podpisali 31 sierpnia br. umo-
wę na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłą-
czami w miejscowości Klimontów ul. Sandomierska-Adam-
czowice i ul. Partyzantów gm. Klimontów”. 

Wykonawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest 
konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-In-
żynieryjne „ADMA” oraz „ADMA” Zakład Remontowo-
Budowlany. 

Umowa opiewa na kwotę 1 755 462,29 zł, a przedmiot 
umowy zostanie wykonany do końca czerwca 2018 roku.

	Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz ze 
Skarbnikiem Gminy Anną Sobolewską podpisali w Kli-
montowie 7 września br. umowę z firmą WOD-GAZ Zakła-
dem Robót Inżynieryjno–Transportowych na wykonanie 
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś” – typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji związanych z utworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Ogólna wartość projektu – 3 645 889,87 zł. Wydatki 
kwalifikowane – 2 964 138,10 zł. Wnioskowana kwota dofi-
nansowania – 1 886 081,00 zł.

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski wraz 
ze Skarbnikiem Gminy Anną Sobolewską podpisali 12 
września br. z Samorządem Województwa Świętokrzy-
skiego umowę na realizację operacji pn. Przebudowa tar-
gowiska „Mój Rynek” w Klimontowie, w ramach „Inwesty-
cje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na 
cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” ob-
jętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostanie 
zmodernizowany istniejący plac targowy poprzez m.in. 
utwardzenie całego terenu, powstanie drogi wewnętrznej, 
wiaty targowej, sanitariatów, parkingów, oraz zakupu wy-
posażenia targowiska. 

Wartości całego przedsięwzięcia wyniesie 2 136 349 zł, 
w tym dofinansowanie – 999 999 zł. Termin zakończenia 
realizacji inwestycji to grudzień 2018 roku.

podpisanie pRe-umowy 
na teRmomodeRnizacje 
budynków użyteczności 

publicznej

będą kolejne budowy 

sieci wodociągowej

pRzebudowa taRgowiska „mój Rynek”

Fotogalerie z podpisywania umów także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego – http://www.sejmik.kielce.pl/item/56441-umowy-ostrowiec?start=10 a także na stronie internetowej „Echa Dnia” – 
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/region/a/samorzad-wojewodzki-wspomoze-unowoczesnianie-targowisk
-w-siedmiu-gminach,12474479/ 
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W Klimontowskiej Świetlicy Środowiskowej zostały rozdane 23 sierpnia br. w ramach 
akcji „Energetyczny tornister” specjalne niespodzianki dla pierwszoklasistów z Gminy Kli-
montów, ufundowane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów oraz Gmi-
nę Klimontów. 

Dziesięcioro uczniów otrzymało kolorowe plecaki wraz z wyposażeniem, do każdego 
plecaka dołączony był odblaskowy miś, dzięki któremu dzieci będą widoczne w drodze do i 
ze szkoły. Uczniów wytypował Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie. 

„Energetyczne tornistry” wręczali: Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny 
Staszów Damian Sierant, Kierownik PGE Dystrybucja S.A. Posterunek Energetyczny Kli-
montów Adam Zaroda oraz Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

Każdy pierwszoklasista otrzymał ponadto z rąk Wójta słodki upominek. Następnie 
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na symboliczny poczęstunek. 

koloRowe plecaki 
dla pieRwszoklasistów

Progi szkolnych budynków znów przekroczyły 4 września br. roześmiane dzieci, 
a wraz z nimi troskliwi rodzice. W Publicznej Szkole Podstawowej uroczyście zabrzmiał 
hymn państwowy przy asyście pocztu sztandarowego ze sztandarem Jerzego Ossolińskie-
go. Cała społeczność szkolna uczciła minutą ciszy pamięć poległych w 78 rocznicę wybu-
chu drugiej wojny światowej. Na podstawie prawa oświatowego rozpoczął funkcjonowanie 
nowy ustrój szkolny. Z dniem 1 września sześcioletnia szkoła podstawowa przekształciła się 
w ośmioletnią szkołę podstawową. Na mocy Uchwały nr XXXV/242/17 Rady Gminy w Kli-
montowie z dnia 16 marca 2017r. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 
włączone zostało do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimon-
towie. Gimnazjum jako placówka oświatowa zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 
2017 r., a klasy drugie i trzecie gimnazjalne włączone zostały organizacyjnie do szkoły pod-
stawowej. Nazwa szkoły podstawowej pozostaje bez zmian, a przez dwa lata będzie funk-
cjonować z oddziałami gimnazjalnymi. Siedzibą szkoły jest nadal budynek przy ul. Szkol-
nej 1. Inna lokalizacja zajęć to budynek gimnazjum przy ul. Zysmana 9. W tym budynku 
uczą się klasy siódme i gimnazjalne. Decyzja Wójta Gminy i Rady Gminy w Klimontowie 
pozwoliła właściwie wykorzystać bazę lokalową przestronnego i dobrze wyposażonego bu-
dynku gimnazjum, jak również zapewnić ciągłość zatrudnienia pracownikom. W ten spo-
sób powstała duża placówka oświatowa w dwu budynkach. Szkoła podstawowa z oddziała-
mi gimnazjalnymi liczy 585 uczniów w 28 oddziałach, 65 nauczycieli, 23 pracowników ob-
sługi. Szkołą zarządza dyrektor oraz wicedyrektorzy. 

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski wręczył Elżbiecie Czajkowskiej powierzenie stanowiska Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Pani Dyrektor podzięko-
wała Komisji Konkursowej za okazane zaufanie. Złożyła również zapewnienie, że dołoży 
wszelkich starań, aby sprostać oczekiwaniom organu prowadzącego, nauczycieli, pracow-
ników i rodziców. Swoje 10-letnie doświadczenie na tym stanowisku, wiedzę, dążenie do 
samorozwoju i rozwoju placówki wykorzysta do sprawnego przeprowadzenia szkoły przez 
reformę oświaty. Wójt życzył pani Dyrektor sukcesów na tym stanowisku, gronu pedago-
gicznemu owocnej pracy, uczniom zadowolenia i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz ra-
dości, bo za rok znów będą wakacje.

Nadzór pedagogiczny w budynku szkoły podstawowej przy ul. Zysmana 9 (budynek 
dawnego gimnazjum) na mocy przepisów oświatowych pełni Barbara Bliska jako wicedy-
rektor. W celu sprostania nowym zadaniom reformy oświatowej na stanowisko wicedyrek-
tora powołana została Barbara Czuja. 

Z okazji nowego roku szkolnego Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski oraz dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Elżbie-
ta Czajkowska życzą całej społeczności szkolnej sukcesów, zadowolenia z codziennej pracy 
i nauki, jak najwyższych wyników nauczania i wychowania, dążenia do rozwoju zawodo-
wego i osobistego oraz spełniania marzeń.

W swojej pracy pedagogicznej pamiętajmy o słowach Janusza Korczaka: „Nie takie waż-
ne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby 
rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Rok szkolny 2017/18 Rozpoczęty!
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza na kompleksowe, wysokiej jakości środowiskowe usługi społeczne świadczone w ramach projektu 

„ K limontowska świet l ica  śro dowiskowa” 
realizowanego 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 jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Do udziału w świetlicy zapraszamy rodziny z terenu Gminy Klimontów tj. dorosłych, dzieci i młodzież znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

W ramach projektu utworzony został Punkt Świadczenia Usług Społecznych w Gminie Klimontów, gdzie odbywają się 
porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.

Dla dzieci prowadzone są zajęcia świetlicowe, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia językowe ( angielski),oraz 
zajęcia komputerowe. Usługi prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z doświadczeniem. Odbywają się one 
w świetlicy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. 

Zapisy do projektu prowadzone są w Biurze Projektu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie ul. Zysmana 5, 27-
640 Klimontów u p. Kierownik tel.15 866 17 74.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Formularz i szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej 
uprzejmie informuje, że w IV kwartale 2017 roku planu-
je ogłoszenie kolejnych naborów wniosków o udzielenie 
wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Roz-
woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Nabory dotyczyć będą następujących działań:
•	Tworzenie	 lub	 rozwój	 inkubatorów	 przetwórstwa	 lo-

kalnego produktów rolnych;
•	Rozwój	rynków	zbytu	produktów	i	usług	lokalnych.

Planowane są również dwa nabory wniosków o po-
wierzenie grantu na następujące przedsięwzięcia:
•	Aktywizacja	 i	 integracja	mieszkańców	–	 łączymy	po-

kolenia, wymieniamy doświadczenia, przeciwdziała-
my wykluczeniu społecznemu;

•	Tworzenie	 i	 rozwój	 form	 popularyzacji	 dziedzictwa	
lokalnego.

Szczegóły na stronie internetowej www.lgd-sando-
mierz.eu. Projekty współfinansowane będą w ramach 
PROW 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność.

HaRmonogRam 
planowanycH naboRów 
w RamacH Realizacji lsR 
lokalnej gRupy działania 
ziemi sandomieRskiej 

SZANOWNI RODZICE
Pragniemy was poinformować, że Stowarzyszenie „Nawodzice Dzieciom” rozpoczęło rekru-

tację do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, który powstaje przy Szkole Podstawowej w Na-
wodzicach w ramach projektu „Nowa szansa” (nr RPSW.08.03.01-26- 0043/17) realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
- 2020 (8.3.1 OSI - Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przed-
szkolnej) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 206 125,89 PLN, dofinansowanie z funduszy unijnych sta-
nowi 84,87% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 174 935,89 PLN.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności rozwojowych w zakresie edukacji 
przedszkolnej wśród 10 dzieci w wieku 3-5 lat z okręgu szkolnego SP Nawodzice w stosunku do 
ich rówieśników z pozostałych okręgów szkolnych gminy Klimontów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców proponujemy dla dzieci w wieku przedszkol-
nym ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone pod kątem ich zainteresowań, dodatkowe zaję-
cia przyrodnicze, matematyczne, rytmiczne, plastyczno-artystyczne i teatralne oraz gimnasty-
kę korekcyjną i zajęcia z nauki języka obcego (angielski) w formie zabawy. Oferujemy również 
specjalistyczną opiekę psychologa szkolnego i logopedy dziecięcego oraz na życzenie rodziców 
lekcje religii.

Ośrodek Wychowania Przedszkolnego rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018 roku 
i będzie funkcjonował od godz. 7.30 do godz. 15.30. W ramach projektu przy wsparciu fundu-
szy unijnych dzieci będą miały zapewnione trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), będą 
mogły korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i zabawek oraz placu zabaw. Opie-
kę nad naszymi wychowankami będzie sprawował doświadczony i wykwalifikowany nauczyciel 
wychowania przedszkolnego, który posiada bardzo dobry kontakt z dziećmi i poszerza swoją 
wiedzę dotyczą opieki nad najmłodszymi dziećmi (kursy, szkolenia, fachowa literatura).

ZASADY REKRUTACJI:

•	 System	rekrutacji	oparty	jest	o	jednolite	kryteria	naboru.	

•	 Rekrutacja	odbywa	się	od	1	do	30	września	2017	roku	w	bu-

dynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach na podstawie 

dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych/ po-

prawnie wypełnionych deklaracji uczestnictwa dziecka 

w ośrodku wychowania przedszkolnego z zachowaniem 

równych szans płci oraz osób z niepełnosprawnościami. 

•	 Dzieci	posiadające	orzeczenie	o	potrzebie	kształcenia	spe-

cjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologicz-

no-pedagogiczną mogą brać udział w rekrutacji na zasa-

dach ogólnych. 

•	 W	 deklaracji	 uczestnictwa	 rodzic	 /opiekun	 prawny/	 powi-

nien zaznaczyć jedynie, że dziecko posiada orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego. 

•	 Formularze	 deklaracji	 można	 pobierać	 w	 SP	 Nawodzice			

(Nawodzice 80, gabinet dyrektora od godz. 8-16).

STOWARZYSZENIE

„NAWODZICE DZIECIOM”

Nawodzice 80, 27-640 Klimontów

NIP: 864 19418 93  REGON 260 471 637

KRS 0000 365 322   TEL. 15 866 3231
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Rosamond

Drogiej Kuzynce 
Urszuli Sas Tarnawskiej
w Dniu Imienin

A S T R Y

Astry dla Uli są prześliczne

Śnią o miłości o cudnej jesieni

Nad Złotą Lipą* romantyczne

Wiersze układał wieszcz Jesienin

Wrzesień spowity mgłą i łzami

Marzy o tkliwym śpiewie ptaków

Słowików w cieniu zielonych krzaków

Tęskniących za rodzinnymi stronami

Urszuli dam cudowne astry

Ojczyste kwiaty w uśmiechu słońca

Błękitne oczy niczym alabastry

A nasza przyjaźń nie ma końca

  *Złota Lipa – lewy dopływ Dniestru

Od 6 września ruszyły treningi karate w Klimontowie 
w szkole podstawowej w Klimontowie ul. Szkolna 1.  

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY I PIĄTKI  
DLA DZIECI O GODZINIE 18,  
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH O GODZINIE 19.  
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT TRENINGÓW POD NR 
TELEFONU: 691036346 

    ZAPRASZAMY 

W 78 rocznicę sowieckiej napaści na Rzeczpospolitą 
Polskę Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski złożył 
18 września br. wiązanki kwiatów i zapalił znicze pod po-
mnikami w Parku Katyńskim w Byszowie.

pamiętamy!
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W Nawodzicach odbyły się w niedzielę 6 sierpnia br. Dożynki Sołeckie współfinanso-
wane z projektu „Dożynki sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokolenia na po-
kolenie” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na rok 2017” finansowanego ze 
środków własnych samorządu województwa świętokrzyskiego. 

Obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem, który ruszył sprzed budynku świetlicy 
w Nawodzicach do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny, gdzie została odprawiona uro-
czysta Msza święta pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Kurasa – miejscowego pro-
boszcza oraz ks. Stanisława Kosa. 

Po zakończonej Mszy barwny korowód – przy dźwiękach kapeli – przeszedł na plac, 
gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości dożynkowych. Gospodarz dożynek – Radny 
Gminy Klimontów Robert Orłowski – przywitał wszystkich gości. Tradycyjnie Starostowie 

dożynki sołeckie
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w nawodzicach
Dożynek – Dorota Miegoń i Janusz Gronek – przekazali na ręce Wójta Gminy Klimontów 
Marka Goździewskiego chleb upieczony z mąki ze zbóż z tegorocznych zbiorów. 

Następnie kolejno wstąpili: Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Radny Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda oraz Marcin Piwnik – członek zarzą-
du powiatu sandomierskiego. 

W tym roku Rolnikiem Nawodzic został Paweł Bieniek, dla którego nagrodę ufundowa-
li pp. Monika i Przemysław Ziejowie z Klimontowa. 

W części artystycznej wystąpili: Agata Sajda, zespół Sidus z Połańca oraz dzieci i mło-
dzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, a następnie przeprowadzono szereg za-
baw dla dzieci. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej, do późnych godzin nocnych 
trwała tradycyjna zabawa taneczna.
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Po raz XXI w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie 
odbył się Jarmark na św. Jacka. Impreza ta z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością i ściąga pokaźną 
publiczność. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęli: 
Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam 
Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

DZIEŃ PIERWSZY.
W Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w kościele parafialnym p.w. św. Józefa ks. proboszcz Hen-
ryk Hendzel odprawił uroczystą Mszę świętą dożynkową, 
w trakcie której poświęcił kosze z darami oraz wieńce uple-
cione z tegorocznych zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. 

Po nabożeństwie barwny korowód prowadzony przez 
Kapelę Klimontowską przeszedł na stadion LKS Klimon-
towianka. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Ma-
rek Goździewski, Wójt Gminy Klimontów, powitał go-
ści, wśród których znaleźli się m.in. ks. kanonik Henryk 
Hendzel, Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Asystent Posła 
na Sejm Anny Krupki Barbara Dudzicz, Asystent Posła na 
Sejm RP Kazimierza Kotowskiego Robert Sobieraj, w imie-
niu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Radny Sej-
miku Andrzej Swajda, Starosta Powiatu Sandomierskie-
go Stanisław Masternak, Radny Powiatu Sandomierskiego 
Leszek Galata, Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Koprzywnica Marek Jońca, Wójt 
Gminy Wilczyce Robert Paluch, Kierownik Biura Powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Sandomierzu Waldemar Maruszczak, Dyrektor Świę-
tokrzyskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Sando-
mierzu Piotr Lipiński, Radni Gminy Klimontów na czele 
z Przewodniczącym Czesławem Fijałkowskim oraz dyrek-
torzy lokalnych szkół i jednostek organizacyjnych.

W tym roku Starostami Dożynek zostali Agata Szem-
raj ze Śniekóz oraz Mirosław Mucha z Kroblic Pęchow-
skich. Pani Agata wspólnie z mężem prowadzą 16 hektaro-
we gospodarstwo, na którym uprawiają porzeczki, wiśnie, 
jabłonie i buraki cukrowe. Państwo Szemrajowie wycho-
wują sześcioro dzieci. Starościna udziela się społecznie jako 
Sołtys wsi Śniekozy. Pan Mirosław pełni tą samą funkcję 
we wsi Kroblice Pęchowskie, wraz z żoną Danutą prowa-
dzą gospodarstwo rolne o powierzchni 17 ha własnych plus 
dzierżawa. Ich główne uprawy to: buraki cukrowe, pszeni-
ca, jęczmień, pszenżyto, groch. Państwo Muchowie prowa-
dzą hodowle bydła opasowego i trzody chlewnej. Wspól-
nie wychowują czwórkę dzieci. Po przedstawieniu Staro-
stów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Klimontów, Ma-
rek Goździewski, obiecał dzielić chleb równo i sprawiedli-
wie pośród wszystkie sołectwa. 

Kolejnym punktem programu była prezentacja wień-
ców dożynkowych, które wzięły udział w konkursie na Naj-
piękniejszy Wieniec Dożynkowy. W tym roku zostały one 
przygotowane przez sołectwa: Byszów, Góry Pęchowskie, 
Konary, Konary–Kolonia, Nawodzice, Olbierzowice, Po-
krzywianka, Ułanowice, Wilkowice, Zakrzów. W Konkur-
sie na Sołtysa Roku zwyciężył Marian Ciach, sołtys Sołec-
twa Szymanowice Dolne. W nagrodę otrzymał worek z ta-
jemniczą zawartością,  ufundowany przez firmę Spływy Ka-
jakowe u Słodkiego. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Goździewski 
mówiąc: „W polskiej tradycji dożynki to czas dziękczynie-
nia Bogu za otrzymane plony. Wszyscy z szacunkiem i uzna-
niem myślimy o naszych rolnikach o ich ciężkiej pracy dzię-
ki której na naszych klimontowskich i polskich stołach nie 
zabraknie chleba. Mijający rok nie należał do najlepszych. 
Wiosną nasze tereny nawiedziły przymrozki powodując licz-
ne zniszczenia w sadach. Ponad czterystu rolników z naszej 
gminy zostało poszkodowanych - zostały spisane protokoły 
klęskowe. Ostatnio dokuczliwa staje się trwająca od dłuższe-
go czasu susza, a w świetle ostatnich wydarzeń modlimy się 
by nie nawiedziły nas kataklizmy przetaczające się nad Pol-
ską. Mimo trudności dziękujmy i cieszmy się z uzyskanych 
i zebranych plonów. Patrzymy z radością na dożynkowy ko-
rowód, na te wieńce dożynkowe tradycyjne i te współczesne 
jak na niezwykły festiwal pomysłów i pracy naszych miejsco-
wych twórców - kół gospodyń - tych dzieł sztuki. Wyrażają 
one piękno naszej klimontowskiej ziemi i są dziękczynieniem 
Bogu za jej owoce...”.

Jarmark na
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Podziękował również wszystkim zebranym – „Kończąc 
jeszcze raz dziękuję Wam rolnicy za waszą ciężką pracę. Życzę 
aby najbliższy rok przyniósł Wam i waszym rodzinom wiele 
radości oraz satysfakcji z jej wykonywania. Chcę serdecznie po-
dziękować starostom dożynek za ich obecność. Dziękuję przed-
stawicielom wszystkich sołectw, kołom gospodyń - za te mister-
ne wieńce dożynkowe. Dziękuję księżom, księdzu Henrykowi 
Hendzlowi za sprawowaną ofiarę mszy świętej w intencji na-
szych rolników. Podziękowania składam także na ręce tych, 
którzy włączyli się w przygotowanie dzisiejszego święta.” 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich: 
Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Rady Sejmiku Andrzej Swaj-
da, Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Master-
nak, Kierownik biura powiatowego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu Waldemar 
Maruszczak, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Do-
radztwa Rolniczego w Sandomierzu Piotr Lipiński.

Po części oficjalnej Kapela Klimontowska poprowadzi-
ła korowód z wieńcami dożynkowymi do stoisk, gdzie panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały własnoręcznie przy-
gotowanymi potrawami i wypiekami oraz owocami. Pod-
czas prezentacji wieńców oraz przemówień Komisja konkur-
sowa bacznie oceniała wieńce pod kątem regulaminowych 
wytycznych. Wyniki konkursu poznaliśmy 17 sierpnia. 

Jak co roku w budynku Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II od godziny 11:00 uruchomiono punkt poboru 
krwi. Tym razem zebrano 34 jednostki tego cennego płynu, 
co dało łącznie 15,3 litra krwi. W trakcie dożynek Stowa-
rzyszenie „Wspólne Dobro” zorganizowało loterię fantową 
na rzecz ratowania Zespołu Podominikańskiego. Cały do-
chód ze sprzedaży losów przekazano na ten szczytny cel. 

Biesiada Klimontowska rozpoczęła się około godzi-
ny 15:30 obok budynku LKS Klimontowianka. Uczestni-
cy jedli, pili i spędzali wspólnie czas przy akompaniamen-
cie Kapeli Klimontowskiej z GOK Klimontów, Zespołu Bie-
siadnego „Kalinia” z Nowych Kichar, Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Dwikozianie” z GOK Dwikozy oraz Sidus 
na Folkowo z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały gościom regionalne 
potrawy, takie jak pyzy, pierogi i zupa gulaszowa. 

W tym roku Biesiada Klimontowska w ramach Jarmar-
ku na Św. Jacka była współfinansowana z projektu „Dożyn-
ki Sołeckie tradycją kultywowaną i przekazywaną z pokole-
nia na pokolenie” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świę-
tokrzyskiej na rok 2017” finansowanego ze środków wła-
snych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

Koncerty na dużej scenie rozpoczął ukraiński zespół 
folkowy Czeremszyna. Następnie wystąpiła grupa EGO. 
Artysta tworzący prostą i przyjemną muzykę disco polo 
przyciągnął swoim występem mnóstwo fanów dobrej zaba-
wy. Gwiazdą wieczoru był zespół LILI. W jego skład wcho-
dzi trójka młodych, energicznych ludzi, tworzących mu-
zykę disco-dance z motywami klubowymi. Ich pierwszy 
utwór to „Bujam się”. Wieczór zakończył się zabawą z ze-
społem ProjektBand i DJ.

św. jacka

ciąg dalszy na str. 10-11
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Drugi Dzień Jarmarku na św. Jacka roz-
począł się od meczu piłki nożnej żaków rocznik 2008 Or-
lik Klimontowianka Klimontów – Akademia Piłkarska Le-
cha Poznań z Gorzyc. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
5:4 dla drużyny Gości. Tuż po nim odbył się turniej 4 Dru-
żyn w Piłce Nożnej Oldboyów o Puchar Wójta Gminy Kli-
montów pomiędzy drużynami Zorza Tempo Pacanów, Alit 
Ożarów, AKS Busko-Zdrój, LKS Klimontowianka Klimon-
tów. Rozegrany mecz pomiędzy Klimontowianką a Alitem 
Ożarów zakończył się wynikiem 3:0 dla Klimontowianki. 
Następne spotkanie pomiędzy AKS Busko-Zdrój – Zorza 
Tempo Pacanów, pełne emocji i napięcia, zakończyło się re-
misem 1:1 i w rzutach karnych zwyciężyli zawodnicy AKS 
Busko-Zdrój wynikiem 5:4. Trzecim meczem, który został 
rozegrany na płycie boiska, był mecz pomiędzy reprezenta-
cjami Alitu Ożarów i Zorzy Tempo Pacanów, dając zwycię-
stwo zespołowi z Ożarowa 2:1. Ostatni mecz rozegrali go-
spodarze z AKS Busko-Zdrój i zwyciężyli 2:0. 

O godz.18:30 na scenie pojawił się zespół SIDUS – 
dziewczyny z Połanieckiego Centrum Kultury i Sztuki. 
Gwiazdą środowego popołudnia był Felicjan Andrzejczak 
z zespołem. Polski piosenkarz i muzyk, wokalista Budki Su-
flera w latach 1982-1983. To właśnie z nim zespół nagrał 
swój najsłynniejszy przebój „Jolka, Jolka pamiętasz…” oraz 
„Czas ołowiu” i „Noc komety”. W dorobku artysty znajdu-
ją się m.in. albumy „Czas przypływu”, „Zauroczenia”, „Na 
prowincji”, „Za ostatni grosz”, „Biegnę jak maratończyk”. 

W tym roku po długiej przerwie ponownie odbyły się 
Wybory Miss Jarmarku na św. Jacka. O tytuł Miss Jarmar-
ku 2017 rywalizowało 5 kandydatek. Dziewczyny w trak-
cie konkursu prezentowały się przed jury i publicznością 
cztery razy. Była to czytanie poezji, prezentacja mody, ta-
niec z przyjacielem, którym była maskotka. Ostatnią kon-
kurencją była konkurencja „przysłowia mądrością naro-
du”, polegająca na dokończeniu przeczytanej części przy-
słowia. O fachowy makijaż dziewczyn, zadbały specjalist-
ki z Salonu Fryzjerskiego i Gabinetu Kosmetycznego Exclu-
sive z Klimontowa. Po burzliwych obradach Jury przyzna-
ło Tytuł Miss Jarmarku 2017 Katarzynie Drożdżowskiej. 
W nagrodę otrzymała ona 500 zł od firmy Kon-Kar. Zdoby-
ła ona także tytuł Miss Publiczności, o którego przyznaniu 
zdecydowała wrzawa ludzi zebranych pod sceną zmierzo-
na przez  akustyka firmy CZAK MUSIC, Wojciecha Grusz-
czyńskiego. Za to wyróżnienie trafił do niej tablet ufundo-
wany przez firmę MATRIX. Tytuł I Wicemiss i 400 zł ufun-
dowane przez Dom Weselny „Darjo” powędrował do Pau-
liny Sierant, zaś II Wicemiss została Klaudia Grazda, któ-
ra otrzymała 300 zł – nagrodę ufundowaną również przez 
Dom Weselny „Darjo”. Każda z dziewcząt za uczestnictwo 
w wyborach odebrała nagrodę ufundowaną przez Exlusive 
– Salon fryzjersko-kosmetyczny. 

Po wyborach Miss Jarmarku na scenie wystąpił zespół 
RED LIPS. Znane utwory „To Co Nam Było”, „Czarne i Bia-
łe”, „Bez Reguł” zgromadziły liczną publiczność. Wspólna 
zabawa zakończyła się dyskoteką pod gwiazdami. 

Jarmark na
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Ostatni Dzień Jarmarku to Odpust na św. Jac-
ka, który rozpoczął się od uroczystej Mszy świętej odpusto-
wej w kościele pw. św. Jacka. Po mszy świętej, przy figurze 
św. Jacka, Wójt Gminy wręczył dyplomy i nagrody w kon-
kursie na najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Jury w skła-
dzie: Edyta Lesiak-Nawrocka – Dyrektor GBP w Klimon-
towie, Danuta Potocka – pracownik UG Klimontów, To-
masz Staszewski – artysta plastyk, przyznało dla wszyst-
kich reprezentacji wieńcowych wyróżnienia, natomiast do 
prezentowania Gminy Klimontów na Dożynkach Powiato-
wych w Dwikozach wytypowane zostało Sołectwo Nawo-
dzice. Tegoroczne wieńce charakteryzowały się precyzją 
wykonania, piękną, staranną formą i dekoracją oraz zna-
komitymi walorami estetycznymi. 

O godz. 15:00 w klasztorze Podominikańskim w Klimon-
towie odbył się koncert muzyki poważnej „Ave Maryja w utwo-
rach kościelnych” w wykonaniu muzyków Filharmonii Świę-
tokrzyskiej. Artyści dali pokaz swoich niesamowitych zdolno-
ści, a publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. 

W tym samym czasie na Stadionie LKS Klimontowian-
ka odbywały się pokazy, gry i zabawy dla najmłodszych. 
W pierwszej kolejności młodsze i starsze dzieci mogły 
obejrzeć pojazdy strażaków. Każdy miał szansę wcielić się 
w rolę strażaka i polać wodą prosto ze strażackiego węża, co 
wywołało duże emocje wśród dzieciaków. Organizatorem 
pokazów była jednostka OSP z Klimontowa. 

Od godz. 16:00 przy scenie dzieciaki bawiły się oglądając 
spektakl CORALOWE MINIMINKI, biorąc udział w grach, 
zabawach i konkurencjach z mnóstwem nagród. Natomiast 
na boisku został rozegrany charytatywny mecz piłki noż-
nej pomiędzy drużynami Samych Swoich i LKS Klimonto-
wianka pod hasłem Pomagamy Justynie. Każdy zawodnik 
przekazał na ten cel 20 zł. Mecz zakończył się przewagą 4:2 
dla Samych Swoich. Jednak to nie wynik się liczył, a sama 
idea spotkania. Wójt Gminy Klimontów Marek Goździew-
ski w podziękowaniu za udział w spotkaniu wręczył dru-
żynom pamiątkowe puchary z napisem „Człowiek jest tyle 
wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” –  Jan Paweł II. 
Dziękuję Wam za wykazaną empatię, dobre serca i zaanga-
żowanie w niesieniu pomocy nieuleczalnie chorej Justynie, 
mieszkanki Naszej Społeczności. 

W trakcie Jarmarku na św. Jacka prowadzona była rów-
nież kwesta z inicjatywy grupy Sami Swoi, nadzorowana 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klimontowie. Fun-
dusze zbierano na zakup wózka inwalidzkiego dla chorej Ju-
styny, mieszkanki naszej gminy. Dziękujemy Darczyńcom, 
to dzięki ich wielkiemu sercu dla Justyny zostanie zakupio-
ny nie tylko wózek, ale także na urządzenie do rehabilitacji. 
Całą zebraną kwotę przekazano rodzicom Justyny.

O godz. 18:00 odbyły się prezentacje artystyczne Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Klimontowie w wykonaniu ze-
społów tanecznych „Gest” oraz „Gminnego Studio Piosen-
ki i Muzyki”. Gwiazdą czwartkowego wieczoru był Andrzej 
Rybiński, wokalista, gitarzysta, kompozytor znany z takich 
utworów jak „Nie liczę godzin i lat”, „Pocieszanka”, „Za każ-
dą cenę” czy „Kiedy lato wraca”. A na koniec na scenie poja-
wił się zespół Brathanki. Na scenie usłyszeliśmy znane i lu-
biane utwory zespołu, takie jak „Czerwone korale”, „Mamo, 
ja nie chce za mąż”, „Gdzie ten który powie mi”. Po kon-
cercie odbyła się licytacja obrazu przekazanego przez Emi-
la Dorosińskiego na rzecz Justyny, który ostatecznie został 
sprzedany za dwieście złotych p. Michałowi z Kielc.

Jak co roku Jarmark na św. Jacka zakończył się poka-
zem sztucznych ogni. Przepiękne fajerwerki cieszyły oczy 
uczestników.

św. jacka

Patronat medialny nad jarmarkiem objęli: TVP Kielce, Głos Klimontowa, Tygodnik 
Nadwiślański, Echo Dnia, Super Korso, Radio Leliwa. 
SPonSorami tegorocznej imPrezy byli: Longin Bokwa – Kopalnie Dolomitu S.A. w San-
domierzu, Piotr Stępień – DACHY STĘPIEŃ, Paweł Chwałek – DK TRUCK - części do ciężarówek, 
Jerzy Cukrowski – Spływy Kajakowe u Słodkiego,  Paweł Kubik – FHU MATRIX, Łukasz Sarzyń-
ski – AUTO SERWIS, Dorota i Andrzej Goździewscy – FHU KON-KAR, Beata i Piotr Sudy – CYKADA 
Restaracja&Pensjonat, Dariusz Kubik – Dom Weselny DARJO, Paulina Oleś i Paweł Oleś – Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy GROSZEK, Anna Curyło i Joanna Kordyka – Exclusive Salon fryzjersko-
kosmetyczny w Klimontowie, Krzysztof Czerwiec – Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec Zdrój, 
FINES Operator bankowy Opatów, Cezary Luzak – PPHU KAROCEZA, Andrzej Zięba – ZUPH AND-
POL Ułanowice, Janusz Stasiak – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Sandomierska.
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Leonard Sas Tarnawski, potomek ziemiańskiej rodziny spod Lwowa, ostatnie lata ży-
cia spędził w Klimontowie. Był nauczycielem i księgowym w banku. Mało kto w miastecz-
ku znał jego arcyciekawą, bojową przeszłość. Opisał ją jego syn, ceniony regionalista, Stani-
sław Sas Tarnawski, w wydanej właśnie książce pt. „Hallerczycy”. 

naD złOtą Lipą
Pradziad autora po mieczu, Marcin Ignacy, był właścicielem tzw. Klucza Rumuńskiego – 

kilku wiosek na terenie dzisiejszej Ukrainy. Dzierżawił ponadto istniejący nadal Hotel Kra-
kowski we Lwowie, a także prowadził w tym mieście renomowaną restaurację. Syn Marcina, 
Izydor Sas-Tarnawski (1838-1919), ożeniony z Joanną Korczyńską, pełnił funkcję sekreta-
rza Urzędu Miejskiego w Przemyślanach, a prócz tego gospodarował w odziedziczonym po 
rodzicach majątku Pleników, nad rzeką Złotą Lipą. Stary, drewniany dworek w Plenikowie 
strawił ogień na początku ubiegłego wieku. W jego miejscu powstał nowy, murowany budy-
nek, którego część została przez dawnych właścicieli udostępniona dla potrzeb szkoły. 

Joanna z Korczyńskich Sas-Tarnawska była córką Aleksandra Korczyńskiego. Już jako 
student lwowskiego seminarium zakochał się on w Serafinie Dorożyńskiej i, by móc się z nią 
ożenić, zmienił wyznanie na grekokatolickie. Później był przez wiele lat proboszczem w Sa-
sowie (województwo tarnopolskie). 

Joanna w posagu ślubnym wniosła Izydorowi Tarnawskiemu m.in. wspaniałe skrzypce 
Stradivariusa, a sama nigdy nie rozstawała się z powieścią „Nad Niemnem” Elizy Orzeszko-
wej, w której odmalowane zostały losy rodziny Korczyńskich. 

wir zDarzeń
Dziedzicom Plenikowa urodziło się dziesięcioro dzieci. Leonard był najmłodszy z tego 

rodzeństwa. Przyszedł na świat w 1893 roku.  Ukończył siedem klas Wyższego Gimnazjum 
Klasycznego w Złoczowie. Tuż przed maturą został powołany do austrowęgierskiej armii. 
Wybuchła właśnie I wojna światowa i młody dziedzic spod Lwowa szybko trafił na front. 
Nim to jednak nastąpiło, pół roku przebywał na Węgrzech, gdzie odbywało się szkolenie re-
krutów. Madziarowie nie darzyli sympatią austriackiego wojska. Nie było mowy, by chłop 
na wsi sprzedał żołnierzowi choćby kawałek chleba, czy dzbanek mleka. Gdy którego razu 
kilku głodnych wojaków weszło w łan kukurydzy i zaczęło zrywać dojrzewające kolby, wła-
ściciel pola wyjął fuzję i zwyczajnie zastrzelił pięciu żołnierzy. By nie zadrażniać sytuacji, 
dowództwo wydało rozkaz zabraniający wyrządzania szkód rolnikom. 

Leonard Tarnawski nie przyznawał się do tego, że przeszedł całą niemal edukację gim-
nazjalną. Bał się awansować, bo powszechnie uważano, że szeregowcowi łatwiej jest prze-
żyć wojnę. Prawda jednak wyszła w końcu na jaw. Wiosną 1915 roku młody ziemianin do-
stał trzy tygodnie zwolnienia z zajęć wojskowych i polecenie, by w tym czasie przygotował 
się do egzaminu dojrzałości. Maturę zdał 18 maja 1915 roku w Wiedniu. Zaraz potem został 
mianowany sierżantem. Miał wówczas 22 lata i był jednym z najmłodszych podoficerów w 
macierzystym pułku. 

wOJna i niewOLa
Mniej więcej w tym samym czasie ruszyła włoska ofensywa przeciwko Austrii. Krwawe 

boje toczono w pięknej, alpejskiej scenerii. Włoscy snajperzy polowali przede wszystkim na 
oficerów, którzy z szablami w dłoni, prowadzili żołnierzy do walki. Ostrza z daleka błysz-
czały w słońcu i stanowiły znakomity cel. Straty w kadrze dowódczej z tego powodu były na 
tyle duże, że w końcu nakazano oficerom malować klingi czarną farbą. 

W pewnym momencie okazało się, że sierżant Tarnawski jest najwyższy stopniem spo-
śród pozostałych przy życiu członków całej kompanii. Chcąc nie chcąc musiał stanąć na cze-
le dwudziestu niedobitków. Cała grupa wpadła niebawem w ręce Włochów. Ci obeszli się z 
jeńcami bardzo dobrze. Być może spowodowane to było faktem, że niewiele wcześniej pod-
komendni Tarnawskiego opatrzyli rannych włoskich żołnierzy. Internowanym przetrans-
portowano na Sycylię i skoszarowano w krytych słomą barakach na obrzeżach Palermo. Au-
striackim jeńcom wypłacano nawet, przeliczany na liry, żołd. 

Młody Leonard, jako że biegle władał niemieckim i włoskim, został zatrudniony jako 
wojskowy tłumacz. Otrzymał osobny pokój do pracy w zabytkowej kamienicy przy jednej z 
głównych ulic największego miasta Sycylii. Niedługo potem otarł się o śmierć. Jak wielu in-
nych zapadł na malarię, która zbierała wówczas prawdziwie tragiczne żniwo. Życie uratowa-
ła mu seria bolesnych zastrzyków, będących wówczas zupełną nowością. Przed ich zaapliko-
waniem musiał wyrazić pisemną zgodę na eksperymentalną terapię. 

pOD narODOwym sztanDarem
Gdy wojna dobiegła końca, polscy jeńcy otrzymali możliwość wstąpienia do formującej 

się we Francji armii generała Józefa Hallera. Włosi pożegnali ich bardzo serdecznie, organi-
zując z tej okazji huczny piknik z wojskową orkiestrą. Okolicznościową mowę wygłosił je-
den z generałów. Jego słowa wywołały jednak konsternację wśród żołnierzy, bo wysoki ran-
gą dostojnik powiedział, że lepiej będą wspominać włoską niewolę, niż polskie wojsko we 
Francji. Te słowa okazały się prorocze. 

Gdy w Tulonie zeszli na ląd z pokładu statku, na którym przebyli Morze Śródziemne, 
Francuzi, na powitanie  zerwali im z ramion wojskowe dystynkcje z austriackich jeszcze 
mundurów. Dopiero później hallerczycy otrzymali słynne błękitne uniformy, od koloru któ-
rych wzięło się popularne określenie całej Armii Polskiej we Francji. Nie były to zresztą 
mundury nowe. Wcześniej należały do żołnierzy, którzy zmarli na tyfus. Parowa dezynfek-
cja odkaziła je wprawdzie, ale przy tym stawały się one po niej tak mocno wymięte, że naj-
lepszy krawiec nie był w stanie doprowadzić ich do porządku. 

Sierżanta Tarnawskiego wcielono do 42 Pułku Piechoty, który z Tulonu przeniesiony zo-
stał do twierdzy Belfort w Wogezach. Tam młody podoficer po raz drugi zapadł na mala-
rię. Po poprzedniej, „sycylijskiej”, jego organizm był już prawdopodobnie nieco uodpornio-
ny, bo tym razem znacznie szybciej zwalczył chorobę. W Belfort Leonarda awansowano na 
starszego sierżanta podchorążego. Został szefem wartowni. 

DO pOLski
Gdy podchorąży Józef Wiśniewski, służący w tej samej co Tarnawski kompani, nie wy-

konał rozkazu francuskiego oficera, i podczas apelu rzucił mu pod nogi swój pistolet, za karę 

zdegradowano go, a wraz z nim wszystkich jego kolegów. Leonard ponownie został sierżan-
tem. Sprzyjało mu jednak szczęście. Wkrótce został wezwany do sztabu, gdzie zapropono-
wano mu objęcie funkcji komendanta straży konwojowej pierwszego wojskowego transpor-
tu z Paryża do Warszawy. 

Transport składał się z 50 wagonów wypełnionych mundurami, bielizną i żywnością. 
Niemcy nie zgodzili się, by przejechał przez ich terytorium. Jego trasa była więc bardzo okręż-
na – wiodła przez Włochy, Austrię i Czechy. Podróż trwała kilka tygodni. W październiku 
1919 roku, po licznych perypetiach, skład dotarł szczęśliwie do stolicy odrodzonej Polski. 

Sierżant Tarnawski otrzymał przydział do 42 Pułku Piechoty w Białymstoku. Wcześniej 
jednak dowództwo wysłało go na dwutygodniowy urlop. Udał się w rodzinne strony. W 
Plenikowie zapanowała nieopisana radość. Rodzina otrzymała uprzednio urzędową wiado-
mość, że Leonard poległ. Zamówiono już nawet mszę za jego duszę. Powrotu syna z wojny 
nie doczekał, niestety, Izydor Tarnawski, który zmarł miesiąc wcześniej. 

epiLOg
18 maja 1920 roku Leonard został przeniesiony do rezerwy. Na krótko. Już po miesiącu 

znowu otrzymał powołanie do Wojska Polskiego i przydział do 19 Pułku Piechoty w Modli-
nie. Podczas słynnej Bitwy Warszawskiej brał udział w walkach na przedpolach stolicy. Po 
wojnie polsko-bolszewickiej dowództwo proponowało mu podjęcie nauki w szkole oficer-
skiej. Nie skorzystał z tej propozycji. Trzeba było zająć się sprawami rodzinnego majątku. Po 
krótkim wypoczynku w rodowym dworku podjął studia na Wydziale Prawa i Filozofii, a póź-
niej na Wydziale Przyrodniczo-Matematycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

W 1938 roku poślubił Annę Kuderemską z Gołogór w powiecie złoczowskim. Kiedy 
nocą z 30 na 31 marca 1944 roku wioskę napadła bojówka UPA, cała rodzina cudem uszła z 
życiem. W Gołogórach zniszczone zostały wówczas wszystkie polskie zagrody, a napastni-
cy zamordowali blisko 30 osób. 

Tarnawscy z pięcioletnim synem Janem lasami doszli do Złoczowa, oddalonego o 20 ki-
lometrów od ich domu. Tam, razem z grupą innych Polaków, których spotkał podobny los, 
wsiedli do pociągu i, po długiej podróży, dotarli do Tarnobrzega. Na kilka lat związali się z 
Grębowem, gdzie Leonard pracował w Liceum jako nauczyciel matematyki i fizyki. Był tak-
że sekretarzem Zarządu Gminy. W 1951 roku, niedługo po narodzinach drugiego syna, Sta-
nisława, cała rodzina przeniosła się do Klimontowa. 

W miasteczku nad Koprzywianką Leonard Tarnawski mieszkał do śmierci. Zmarł 9 
stycznia 1965 roku. 

Rafał Staszewski

Jeden z „błękitnych”
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Udział w projekcie jest bezpłatny!
Najbliższy nabór wniosków rekrutacyjnych 

od 16 do 27 października 2017  r.

Do�nasowanie projektu z UE: 4 082 533,05  zł
www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych 
przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Projekt jest realizowany na terenie powiatów:
Powiat buski, gminy: Stopnica, Solec- Zdrój, Pacanów, Wiślica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, 

Powiat ostrowiecki, gminy: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów,
Powiat opatowski, gminy: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice, 

Powiat sandomierski, gminy: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy,
Powiat staszowski, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica,

Powiat kazimierski, gminy: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce, 
Powiat pińczowski, gminy: Złota, Michałów, Działoszyce.

W ramach projektu mieszkańcy w/w gmin mogą ubiegać się o 
wsparcie doradczo-szkoleniowe,

dotację inwestycyjną do  25 000,00 zł 
i wsparcie pomostowe do 21 600,00 zł 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
realizuje projekt do�nansowany z Funduszy Europejskich pn.

DODATKOWE INFORMACJE:

fundacja@opiwpr.org.pl 
www.opiwpr.org.pl

www.dotacjenastart.pl

Ośrodek Promowania 
Przedsiębiorczości 
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 00

Biuro terenowe 
w Busku – Zdroju
ul. Kościuszki 60, pok. 103
28-100 Busko-Zdrój, 
tel. / fax 41 378 13 16

www.facebook.com/FundacjaOPP

ogłoSzenie
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) 
oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) 
i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr 
XXVII/268/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt gminy klimontów 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości grun-
towej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako 
działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000 ha (terminy poprzednich 
przetargów: 31.07.20153, 23.11.2015, 22.02.2016)

	księga wieczysta KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejo-
nowym w Sandomierzu;

	teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na-
tomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwa-
lonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. 
Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudo-
wy mieszkaniowej i zagrodowej (uwaga: Studium nie jest ak-
tem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawa-
nia decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego);

	nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych 
w jej rozporządzaniu.

1) cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 600,00 zł 
(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).

2) Wadium wynosi: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdzie-
siąt złotych).

3) Gmina Klimontów  sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie 
danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgrani-
czenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny 
koszt.

4) Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku 
o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zy-
smana 1, pokój nr 7.

Szczegółowe informacje na temat warunków 
przystąpienia do przetargu 

zamieszczone są na stronie internetowej 
Urzędu gminy w klimontowie: 

 http://klimontow.pl/przetarg-ustny- nieograniczony-21/

Wójt gminy klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Konary jako działka nr ewid. 148 o powierzchni 0,36 ha
	księga wieczysta KI1S/000018809/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
	teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-

ny Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie oznaczonym symbolem: „RP – tereny upraw polowych”
	nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu
cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 614,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 00/100)
Wadium wynosi: 661,00 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)
Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu gminy w klimontowie, ul. zysmana 1, pokój nr 7.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803 ze zm.), które spełniają wa-
runki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość 
rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku 
rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ar. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową 
i wpłacą do dnia 20 października 2017r, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto – NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr ra-
chunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.

termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa 20 października 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat warunków przystąpienia do przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu gminy w klimontowie: http://klimontow.pl/przetarg-ustny- ograniczony-2/
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Na boisku wielofunkcyjnym Orlik w Klimontowie 
w ramach ogólnopolskiego „Dnia Sportu Na Orliku”, od-
był się 9 września br. turniej rangi wojewódzkiej w nowej 
dyscyplinie sportu – speedballu. Zawody były rozgrywane 
w dwóch kategoriach z podziałem na chłopców i dziewczę-
ta zaś o miejsca na podium decydowała liczba i kolejność, 
a także wygranie meczów w swojej grupie. 

W turnieju wzięło udział ponad 20 zawodników i za-
wodniczek z terenu Gminy Klimontów i okolic, zaś zawody 
rozegrane zostały w systemie gier „pucharowym” zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Naszą gminę reprezentowa-
ła SP Nawodzice oraz SP w Gorlice.

Drużyna dziewcząt wygrała wszystkie mecze w swo-
jej grupie i w finale zagrały zawodniczki Marta Dąbrow-
ska oraz Marta Pieniek, tu lepsza zawodniczka okazała się 
ta pierwsza, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Natalia 
Ormowska – wszystkie zawodniczki reprezentowały z SP 
Nawodzice.

Chłopcy z Nawodzic wywalczyli: pierwsze miejsce za-
jął najlepszy zawodnik turnieju Jakub Rębacz, a trzecie – 
Wiktor Orłowski, a rozdzielił ich zajmując drugie miejsce 
zawodnik z SP Goźlice – Kacper Moskal. 

Radość ze wspaniałego występu była tym większa, 
iż poziom turnieju był bardzo wysoki, co dobrze rokuje 
na udział w następnych tego typu zawodach sportowych. 
O bardzo dobrym przygotowaniu dzieci i młodzieży z Na-
wodzic świadczy zdobycie przez nich największej liczby 
punktów. 

Za wygraną w I turnieju speedball dzieci otrzymały pa-
miątkowe dyplomy dla szkół, w tym miejscu trener zwy-
cięskich Nawodzic Szczepan Ewiak oraz Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej w Nawodzicach składają podziękowania Wój-
towi Markowi Goździewskiemu za udostępnienie pojazdu 
i dowóz dzieci na miejsce zawodów. 

Trener zwycięskiej drużyny, nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Nawodzicach Szczepan Ewiak życzy dalszych 
sukcesów młodym sportowcom i dziękuje im za ich trud 
i wysiłek poświęcony na treningi przygotowujące ich do za-
wodów 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 Szczepana Ewiaka.

W Gimnazjum nr 29 przy ulicy Aleksandry 17 w Krakowie odbyły się w dniach 23-24 
września br. II Mistrzostwa Polski w Speedballu, z udziałem zawodniczek i zawodników, 
którzy wcześniej uzyskali kwalifikacje wygrywając w swoich województwach. Do zawo-
dów zgłosiło się ponad 100 uczestników i uczestniczek ze wszystkich województw, a tylko 
w pierwszym dniu zawodów zostało rozegranych ponad 200 meczy.

Województwo świętokrzyskie reprezentowało dwoje zawodników z Nawodzic – Jakub 
Rębacz i Marta Dąbrowska – których opiekunem był Szczepan Ewiak oraz jeden zawodnik 
z Goźlic – Kacper Moskal – którego opiekunem był Krzysztof Dywan.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach, tj. gra pojedyncza (jeden 
na jeden) oraz super-solo, zaś cały turniej został rozegrany w systemie pucharowym, każ-
dy z każdym zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w speedball. Dodatkowo obowiązy-
wał podział na kategorie wiekowe, z czego w kategorii Junior U13 zostało wyodrębnionych 5 
grup. To właśnie w tej kategorii zadebiutowali nasi zawodnicy – m.in. Jakub Rębacz ze Szko-
ły Podstawowej w Nawodzicach.

Po emocjonujących i zaciętych pojedynkach, walki punkt za punkt, Jakub Rębacz wy-
walczył aż dwa tytuły: Mistrza Polski w kategorii super-solo, w której to musiał pokonać po-
nad 20 zawodników z całego kraju oraz Wicemistrza Polski w grze singlowej, docierając do 
finału bez straty żadnego meczu.

Należy nadmienić, iż w Mistrzostwach w Speedballu bardzo dobrze wypadła zawod-
niczka Marta Dąbrowska, z tej samej szkoły co Jakub, uzyskując ostatecznie 4 miejsce w su-
per-solo oraz 9 w singlu w kategorii żeńskiej Junior U13. Trenerem obydwojga zawodników 
jest Szczepan Ewiak, na co dzień nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nawodzicach.

Warto dodać, iż dzięki wygranej w tak prestiżowych mistrzostwach zawodnika z Nawo-
dzice, gmina Klimontów będzie miała prawo organizacji zawodów kwalifikacyjnych woje-
wództwa świętokrzyskiego do Mistrzostw polski w roku 2018.

Więcej informacji o tej dyscyplinie sportu można uzyskać na stronie Speed-ball polska 
oraz na facebooku trenera Szczepana Ewiaka, gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z turnieju.

sp nawodzice najlepsze w klasyfikacji 
do mistRzostw polski w speedballu

jakub Rębacz mistRzem oRaz wicemistRzem polski w speedballu
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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

Młodzi adepci piłki nożnej przebywali od 31 lipca do 4 sierpnia 
na obozie sportowym w Zamościu. Łącznie w obozie wzięło udział 
47 uczestników, którzy mimo młodego wieku profesjonalnie pode-
szli do treningów. Organizatorem wyjazdu dzieci na obóz był Wójt 
Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski. 

Pierwszego dnia młodzi zawodnicy wzięli udział w treningu na 
boisku Hetmana Zamość, później przyszedł czas na zaaklimatyzo-
wanie w ośrodku oraz zwiedzanie pięknej starówki urokliwego mia-
sta pełnego zabytków i twierdz okalających centrum miasta. W ko-
lejnych dniach zwiedziliśmy Roztoczański Park Narodowy, wędro-
waliśmy ścieżką edukacyjną na Bukową Górę, Twierdzę Zamość, 
Arsenał oraz jedyne w tej części Polski ZOO, gdzie dzieci mogły po 
raz pierwszy w życiu zobaczyć m.in. takie zwierzęta jak: lwy, tygry-

obóz spoRtowy zamośĆ 2017
sy, żyrafy, zebry, hipopotamy, małpy, surykatki, strusie, węże, papu-
gi i wiele innych gatunków zwierząt. 

Pozostały czas młodzi zawodnicy z chęcią i zapałem przykładali 
się do codziennych treningów piłkarskich. Trenerami i opiekunami 
grupy byli: Krzysztof Dywan, Tomasz Szmuc, Karol Borycki, Hele-
na Gronek oraz rodzice dzieci będących na obozie. Wszystkie dzie-
ci z uśmiechem na twarzy wróciły do Klimontowa i z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejne zmagania sportowe. 

W imieniu wszystkich uczestników obozu chcemy podziękować 
sponsorom wyjazdu: p. Markowi Goździewskiemu – Wójtowi Gmi-
ny Klimontów, pp. Beacie i Piotrowi Sudym – Restauracja Cykada, 
pp. Magdalenie i Mariuszowi Zarodom – Apteka Rodzinna oraz ro-
dzicom, będącym na obozie za pomoc przy opiekowaniu się dziećmi.
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