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ZMARTWYCHWSTANIE 
Chrystus zmartwychwstał
dnia niedzielnego
On pokonał śmierć
i otworzył bramy 
do życia wiecznego
Strażnicy struchleli
(czekały ich baty)
bo w grobie ujrzeli
 porzucone szaty
w obawie przed karą
uknuli plan taki
że kiedy zasnęli 
to uczniowie Jego 
ciało z grobu wzięli
Alleluja niech brzmi
w każdej polskiej chacie
bo Jezus zmartwychwstał
dla ciebie też bracie
Baranek Wielkanocny
to symbol radości
zmył grzech świata
całej ludzkości

Wiosenny ranek i świat słoneczny,

koszyk pisanek i stół świąteczny,

zając z paczkami cicho się skrada

i dyngusowy deszczyk już pada.

Świat cały śpiewa na Zmartwychwstanie

„Niech radość w sercach długo zostanie”...

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

Wójt Gminy Klimontów
Ryszard Adam Bień

wraz z pracownikami UG

oraz 
Rada Gminy w Klimontowie
na czele z Przewodniczącym 

Rady Janem Rębaczem

RADOSNEGO ALLELUJA!!!

Serdeczne życzenia miłych, spokojnych, zdrowych 
Świąt Wielkiej Nocy

pełnych optymizmu i nadziei spotkań
w rodzinnym gronie,

wiary umocnionej
Zmartwychwstaniem Pańskim, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa
- wszystkim Mieszkańcom naszej gminy,

a także miłym Gościom
składają

W sobotnie przedpołudnie 16 marca br. po raz pierwszy Gmina Klimontów wraz 
z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie zorga-
nizowała I Śniadanie Wielkanocne, uroczyste spotkanie popularyzujące tradycje i oby-
czaje lokalne.

Jedenaście Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy zaprezentowało swoje pal-
my wielkanocne. Prezentowane palmy były przecudne, a stoły przygotowane przez człon-
kinie KGW uginały się od pyszności. Śniadanie wielkanocne nie mogło się obyć bez tra-
dycyjnego białego barszczu z jajkiem i kiełbasą. 

Podczas Śniadania Wiekanocnego mogliśmy podziwiać także wystawę robótek ręcz-
nych z motywem wielkanocnym zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Razem dla Za-
krzowa”. 

Fotoreportaż oraz relację ze spotkania przedstawiamy na stronach 6-7.
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W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbyła 
się 19 marca kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież za-
pobiega pożarom” na szczeblu gminnym. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Klimontów wyłonie-
ni w eliminacjach szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało powołane 
jury w składzie: Ryszard Adam Bień – przewodniczący, Małgorzata Kozieł–Karbownik 
– sekretarz, Dariusz Zimnicki i Krzysztof Dywan – członkowie.

Młodzież w trzech grupach wiekowych tj. szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła po-
nadgimnazjalna odpowiadała w formie testowej na pytania o tematyce przeciwpożarowej. 
Po sprawdzeniu wszystkich prac przez jury ogłoszono wyniki turnieju, które przedstawia-
ją się następująco:

W I grupie wiekowej (szkoła podstawowa):
1. Emilia Figacz – Szkoła Podstawowa w Goźlicach
2. Jakub Adamczak – Szkoła Podstawowa w Goźlicach
3. Dominika Gronek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie
W II grupie wiekowej (gimnazja):
1. Anna Kilarska – Gimnazjum w Klimontowie
2. Kacper Bielecki – Gimnazjum w Klimontowie
3. Elżbieta Piętka – Gimnazjum w Klimontowie
W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Agnieszka Bernyś – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
2. Danuta Wołoszyn – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
3. Paulina Rutkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział 

w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali uhonorowa-
ni pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gmi-
ny w Klimontowie.

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w programie Szkoła z klasą 2.0 Program skie-
rowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Pol-
ski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umie-
jętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych 
technologii. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpo-
wiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Dotychczasowe edycje Szkoły z klasą 2.0 pokazały, jak ważna i potrzebna jest dyskusja 
na temat nowych technologii w szkole. Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania 
nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego oni sprawują pieczę nad naszą pracą. 
W programie uczestniczyć mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów eduka-
cyjnych. Naszym koordynatorem jest p. Barbara Bień – jej zadaniem jest opieka nad ca-
łością działań w szkole. W ramach programu uczniowie wykorzystują nowoczesne techno-
logie informacyjne na zajęciach, a także prowadzą bloga „Gimnazjaliści z Klimontowa”. 
Uczniowie systematycznie aktualizują swoje wpisy, nad którymi czuwa opiekun bloga p. 
Iwona Juda. Wszystkich zainteresowanych życiem naszej szkoły zapraszamy na naszego 
bloga www.blogiceo.nq.pl/gimblog1/. Uczniowie zdobyli już pierwsza odznakę „działamy 
z TIK” przyznawaną za umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w praktyce. 
„Gazeta Wyborcza” cyklicznie informuje opinię publiczną o działaniach uczestników, pu-
blikuje wybrane materiały edukacyjne i wraz z portalem www.wyborcza.pl prowadzi cykle 
redakcyjne związane z programem.

Proponujemy czynny udział w programie Szkoła z klasą 2.0. To miejsce wymiany do-
świadczeń, ciekawych pomysłów. Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programo-
wej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty 
jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Program prowadzony jest przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko–Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerem programu jest Intel.

PAULINA GOŹDZIEWSKA KL. IID

Implant ślimakowy stwarza szansę na wejście w świat 
dźwięków dzieciom z całkowitą głuchotą, które były pozba-
wione słuchu od urodzenia. Osobom, które słyszały od uro-
dzenia, ale utraciły słuch z różnych przyczyn, daje szansę 
powrotu do świata dźwięków.

Implant jest rozwiązaniem dla dzieci, które nie mogą 
korzystać z resztek słuchowych i nie mogą rozwinąć pra-
widłowo mowy za pomocą aparatów słuchowych. To osią-
gnięcie medycyny i techniki jest wielką nadzieją dla dzieci 
z głębokim uszkodzeniem słuchu, które dzięki zastosowa-
niu tej nowoczesnej technologii mogą rozwijać mowę drogą 
słuchową. Samo wszczepienie implantu nie jest warunkiem 
wystarczającym do opanowania rozumienia mowy drogą 
słuchową. Nie ma gwarancji, iż dziecko po wszczepie prote-
zy słuchowej będzie rozumiało mowę otoczenia bez długo-
trwałej i systematycznej terapii. Wcześnie rozpoczęta i in-

ELIMINACJE GMINNE DO OTWP 2013 GIMNAZJUM – SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

POMÓŻMY USŁYSZEĆ ŚWIAT NIESŁYSZĄCYM
tensywnie prowadzona rehabilitacja mowy i słuchu pozwoli 
dziecku implantowanemu na wszechstronny jego rozwój.

Do ZPSW w Kielcach, gdzie mieszczą się szkoły dla 
dzieci z wadami słuchu, trafia coraz więcej dzieci implanto-
wanych. Specjaliści, surdopedagodzy i surdologopedzi pro-
wadzą nacisk na wychowanie w mowie dźwiękowej. Pro-
wadzony jest intensywny trening słuchowy, który pozwala 
nabywać nowe doświadczenia słuchowe, a w miarę ich na-
bywania dzieci z wadą słuchu reagują na dostarczane przez 
wszczep bodźce słuchowe i wykorzystują informacje do-
starczane tą drogą.

Dziecko implantowane zdobywając kolejne etapy edu-
kacji wymaga ciągłej opieki specjalistycznej, którą ofe-
ruje ZPSW – placówka, w której nie tylko logopedzi, ale 
wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej, gimnazjum, zsz 
i technikum są równocześnie specjalistami z zakresu pracy 

z dzieckiem z wadą słuchu. Należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy warto dziecko narażać na dodatkowe trudno-
ści? Czy nie lepiej od początku edukacji zapewnić mu naj-
lepsze warunki do rozwoju? Często pozostaje tylko żal, że 
najlepszy czas dla rozwoju mowy został stracony na naukę 
w placówkach niewystarczająco przygotowanych na pomoc 
dziecku z wadą słuchu. Tego czasu nawet najlepsi terapeuci 
nie są w stanie przywrócić. Dlatego mając dziecko z wadą 
słuchu warto dobrze przemyśleć miejsce jego edukacji.

W ZPSW w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 30 istnieje 
możliwość bezpłatnej konsultacji surdopedagogicznej i sur-
dologopedycznej oraz bezpłatnych, przesiewowych badania 
słuchu i mowy. Zainteresowanych rodziców prosimy o kon-
takt pod numerem 41 366 1867.

SURDOPEDAGODZY, LOGOPEDZI ZPSW
AGATA KARYŚ, IWONA CZARNECKA
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W miłej i radosnej atmosferze 4 marca spotkały się kobiety obchodząc swoje świę-
to. Wspólnie z panią Joanną Brzyszcz nasza biblioteka zorganizowała konferencję „Fi-
nanse kobiety, czyli jak być bogatą kobietą”, którą prowadziła pani Bogumiła Doro-
ta Szczepaniak. 

Zaproszone panie mogły dowiedzieć się jak inwestować w siebie i swój potencjał, jak 
stać się kobietą niezależną i mieć równe szanse z mężczyznami starając się o posadę. 

W spotkaniu wzięła udział także kosmetyczka pani Anna Kordyka, która wprowa-
dziła panie w tajniki zabiegów pielęgnacyjnych skórę. Opowiedziała jak dbać o siebie 
i swój wygląd oraz zaprosiła do salonu „EXCLLUSIVE” na zabiegi. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na nasze zaproszenie do biblioteki 
przybyło 50 pań.

EDYTA LESIAK–NAWROCKA

Tradycją już stały się spotkania turystyczne organizowa-
ne przez zaprzyjaźnione koła SKKT przy oddziale PTTK 
w Sandomierzu. Tym razem spotkaliśmy się w Wilczy-
cach na walentynkom złazie i pośpiewankowym wieczorze. 
Uczestnikami spotkania były: SKKT „Piechur” z Klimonto-
wa oraz SKKT z Wilczyc.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 15 lutego. Tym razem 
wędrowaliśmy osobno. Grupa z Wilczyc udała się w Dolinę 
Opatówki, a grupa z Klimontowa powędrowała z Rożek, mi-
jając po drodze przecudnie ośnieżony  las, by przejść przez 
Dacharzów i w niedługim czasie znaleźć się w Wilczycach.

Wszyscy trochę zmęczeni, ale zadowoleni czekaliśmy 
z niecierpliwością na wieczór. Bowiem to wtedy miała od-
być się oficjalna część spotkania. W sali gdzie mieliśmy się 
spotkać można było podziwiać galerię zdjęć ze wszystkich 
naszych turystycznych imprez.

Spotkanie rozpoczęła pani Małgosia, witając przybyłych 
gości, a więc przedstawicieli PTTK w Sandomierzu, panią 
dyrektor Zespołu Szkół w Wilczycach, kierownika bibliote-
ki i członków kół turystycznych wraz ze swoimi opiekuna-
mi z Wilczyc i Klimontowa. Następnie uroczyście wręczo-
no legitymacje nowym członkom koła, wysłuchaliśmy wy-
kładu p. Marka i w końcu mogliśmy sięgnąć po śpiewniki, 
aby krzyknąć pośpiewankowy wieczór czas zacząć.

Przy dźwiękach gitar Kuby i Marka śpiewaliśmy rzew-
nie miłosne utwory (wszak to wieczór Walentynowy) jak 
również przepiękne, wesołe, radosne, turystyczne zwrotki 
naszych ulubionych piosenek.

Następnego dnia, tak jak zaplanowaliśmy poszliśmy 
zwiedzić usytuowany na wzgórzu malowniczy kościół 
w Jankowicach pw Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mo-
gliśmy skonfrontować zdobyte informacje z rzeczywisto-
ścią, bowiem poprzedniego dnia wysłuchaliśmy na ten te-
mat krótkiego wykładu połączonego z prezentacją przygo-
towanego przez Marka Juszczyka.

Spotkanie pomału dobiegło końca, a my już jesteśmy 
myślami przy kolejnym rajdzie, złazie, pośpiewance. My-
ślami wracamy do chwil spędzonych na wieczorze walen-
tynkowym, wspominamy przepyszną grochówkę, wyśmie-
nite wypieki, radosne miny naszych niestrudzonych i naj-

lepszych na świecie gitarzystów  i takie po prostu turystycz-
ne gawędy naszej braci. Znów pewnie się spotkamy gdzieś 
tam na turystycznym szlaku, przy dźwiękach jakże pięknie 
brzmiącej gitary.     Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM

AURELA KACZOR

WALENTYNKOWE SPOTKANIE TURYSTYCZNE W WILCZYCACH

FINANSE KOBIETY, 
CZYLI JAK BYĆ 

BOGATĄ...
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Edyta Lesiak–Nawrocka, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimon-
towie, zorganizowała wystawę „stroików 
wielkanocnych” w dniach 19–21 marca br. 
Na stołach czytelni zostały wyekspono-
wane przepiękne kolorowe pisanki, baran-
ki i kwiaty, a na podłodze w magicznym 
wazonie widnieją barwne wyniosłe palmy 
wielkanocne. Widoczne są także cudowne 
koszyczki z prześlicznymi pisankami, za-
jączkami, łabędziami i wianeczkami, któ-
re symbolizują romantyczną polską wiosnę. 
Wystawę w murach biblioteki reprezentuje 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach 
i Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa.”

»Na wodzie« jak pisał w „Popiołach” 
Stefan Żeromski zachwycając się tą pięk-
ną i malowniczą miejscowością w gminie 
Klimontów. Niewątpliwie piękno krajobra-
zu i niezwykle urokliwy pejzaż Nawodzic 
leżących w dolinie rzeki Koprzywianki 
oczarowały swym pięknem i bogatą histo-
rią wielkiego pisarza. Natomiast stare buko-
we i dębowe lasy urzekają swą urodą i za-
chęcają do udanych łowów zapalczywych 
myśliwych z Nawodzic i okolic. Być może 
dlatego na wielkanocnym stole jako symbol 
wiosny i bogactwa pojawił się uśmiechnię-
ty, uroczy i duży zajączek wykonany ze sty-
ropianu, oklejany zbożem, kaszą, kukury-
dzą i makiem, spowity wierzbowymi bazia-
mi i kolorowymi kwiatami.

Do pisania o stroikach wielkanocnych, 
inspiruje cudna wielka pisanka, wydmusz-
ka jaja strusia przybrana różową kokard-
ką i spowita wenecką koszulką niczym je-
dwabną tkliwą pajęczyną. Dostojny wygląd 
mają też urocze baranki wielkanocne wy-
piekane ze słodkiego ciasta, których szyje 
opasane są czerwonymi kokardkami i przy-
strojone zielonymi gałązkami barwinku, 
a po ich bokach widnieją purpurowe chorą-
giewki, symbolizujące zmartwychwstanie 
Pana Jezusa.

Zwiedzających wystawę stroików wiel-
kanocnych w bibliotece zachwycają prze-
śliczne kolorowe pisanki wykonane metodą 
szydełkową przez utalentowane członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich w Nawodzicach 
w osobach: Grażyna Mucha, Edyta Mich-
ta, Dorota Sajda, Bożena Siwak, Anna 

Smolarczyk, Elżbieta Golonka, Anna 
Bara, Anna Pawlik, Bożena Kopeć, Lucja 
Tomczak, Beata Żurek i Zofia Dziorek.

Zielono–szmaragdowy duży piękny 
wieniec wypleciony z barwinku i buksz-
panu, przyozdobiony kolorowymi kokarda-
mi, wiosennymi baziami i kwiatami ukazu-
je z dumą i przepychem barwny stół wielka-
nocny w Nawodzicach.

Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa” 
reprezentują urocze mieszkanki tego sołec-
twa: Krystyna Dywan, Janina Nowak, 
Danuta Nowak, Justyna Śmigała, Zofia 
Pawlik, Janina Berbeś, Barbara Bednarz, 
Wioletta Solpa, Maria Michalska, Iwona 
Gawron. W śnieżno–białych pięknych ko-
szyczkach wielkanocnych widnieją śliczne 
kolorowe pisanki, spowite złocistymi i sre-
brzystymi gwiazdkami i wiosennymi kwia-
tami. Ciekawe oczy zwiedzających wysta-
wę stroików wielkanocnych w bibliotece, 
zachwycają i urzekają swym pięknem i nie-
powtarzalną urodą cudowne szafirowe, błę-
kitne i różowe fiołki wykonane z magicznej 
kolorowej bibuły, które przecież wyglądają 
jak żywe. Dlatego zachwycają oczy i radują 
serce niczym słoneczne promienie miłości 
w dłoniach tajemniczej i uroczej wiosny.

W świątecznym nastroju pozostają 
śnieżno–białe łabędzie z czerwonymi dzio-
bami pływające po modrej wodzie wśród 
szmaragdowych traw i romantycznych bia-
łych lilii wodnych. Cudowne hiacynty fio-
letowe, różowe i białe; a nawet złocisto–zie-
lone spowite ciemno–zielonymi długimi li-
śćmi też wywołują miłe wrażenie na wi-
dzach. Szkoda, iż tych kolorowych zadzior-
nych kogutków nie widzi Robert Makłowicz 
niezrównany mistrz pachnącego rosołku na 
talerzu i wybornej morskiej ryby na patelni. 
Kogutki chociaż nie pieją to stół zakrzowski 
bardzo upiększają, a szczególnie zachwyca-
ją dzieci i młodzież zwiedzających wystawę 
w bibliotece. Wiosenne przebiśniegi to prze-
cież pierwsze wiosenne kwiaty, otulone bia-
łym puchem śniegu, promykami słonecznej 
miłości i szczęścia. Dlatego niech będą ser-
decznymi życzeniami miłych i radosnych 
Świąt Wielkiej Nocy i wesołym śpiewem na 
ustach w czasie porannej Rezurekcji.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

PISANKI WŚRÓD KSIĄŻEK
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ELŻBIETA CZAJKOWSKA

SEN
Sen nie chce przyjść

Ze stołu wieczora

Zgarniam okruchy dnia

Wsypuję garścią do ust duszy

Przetrawiam w myśli

Ten dzień skończony

Jutro z otwarciem powiek

Spłynie promykiem nowy

Coś przyniesie, więcej, mniej

Rozczaruje, nauczy, pochwali

I znów będzie wczorajszym

I przyjdzie sen co nie chciał

Przyjść, więc zasnę

Ostatni krzyk, pragnienie

Uleciało atramentem

Na papier w kratkę dni

Kosmaty sen spłynął

Jest najpiękniejszą łąką na świecie, cu-
downym wspomnieniem naszego dzieciń-
stwa i romantyczną poezją młodych lat. Dziś 
widziałem tę łąkę we śnie, leżącą wśród 
kwitnących starych sadów spowitą błękit-
nym strumykiem, nad którym pochylały się 
rosochate płaczące wierzby o zielono–złoci-
stych długich warkoczach sięgających do zie-
mi. Szmaragdowa łąka zatopiona wiosenny-
mi wodami, drżała z zimna i tęskniła za sło-
necznymi promykami miłości. W krainie 
czarów zakwitły już złociste kaczeńce otu-
lone zielonymi liśćmi pływającymi po przej-
rzystej lazurowej wodzie, którą piły spra-
gnione czerwone olchy i rogate stare wierzby 
o zielonych grzebieniach, potarganych przez 
majowy przelotny wiatr..

Ach! Moje ukochane złociste kaczeń-
ce, ulubione kwiaty niepoprawnych marzy-
cieli, fantastów, poetów, malarzy i zakocha-
nych wagarowiczów spacerujących wiosną 
po klimontowskich kwiecistych łąkach. 

Łąką z kaczeńcami jest jak dziewczy-
na wyśniona, tak bardzo w Tobie zakocha-
na, jedyna i wymarzona, niepowtarzalna 
w swym pięknie i urodzie, o której tak czu-
le i pięknie pisali wielcy i sławetni poeci: 
Adam Asnyk, Sergiusz Jesienin i Charles 
Pierre Baudelaire (wym. Bodler).

Arcydziełem w polskiej poezji jest nie-
wątpliwie „Łąka” Bolesława Leśmiana, 
pachnąca polnymi kwiatami i nostalgią za 
wielką miłością, która niczym królowa ser-
ca weszła przez okno do sypialni.

W swoim czasie kolega w pracy zadał mi 
podchwytliwe pytanie –  Co to jest miłość? 
Odpowiedziałem  słowami poety – „Miłość 
jest piękną poezją, której nigdy nie można 
zapomnieć”.

Nie można też zapomnieć niezwykle 
urokliwych góreckich  i zagajskich  łąk, po 
których spacerowaliśmy zakochani i ocza-
rowani pierwszą romantyczną miłością upo-
jeni gorącymi pocałunkami do utraty tchu.

Tajemnica majowych upojnych wieczo-
rów, słynne randki na Wistkach pachnących 
macierzanką, tajemnicą lubczyku i pięk-
nem zielonej ruty, to raj dla zakochanych, 
dla których tak cudownie śpiewają słowiki 
i drozdy i tak zniewalająco pachną błękitne 
fiołki, ulubione kwiaty Chopina i czarującej 
Mirki Terczyńskiej.

Wzruszające romantyczne nokturny-
,etiudy i mazurki Fryderyka Chopina naj-
większego polskiego pianisty i kompozy-
tora, powstały inspirowane wielką miłością 
i tęsknotą za ukochaną Ojczyzną.

Tylko na ukochanym Mazowszu i nad 
umiłowaną Wisłą  tak pięknie szumią roz-
rzewnione wierzby, a wiatr cudownie śpie-
wa i gra nieśmiertelne utwory Chopina spo-
wite złotymi nutami.

Grigor Vitez – wybitny poeta jugosło-
wiański, w wierszu zatytułowanym „Słu-
chając Szopena”  - tak pisał:

W te dawne godziny i paryskie noce,
Zraniony wygnaniem pragnął 

błogostanu..
Płakał serdecznie w swojej samotności
Nad biało – czarną taflą fortepianu.
To on dźwiękami pozaklinał  myśli,
Aby marzenia swe ujrzeć na jawie.
I jako dziecko biegał znów do Wisły,
A za nim gonił lekki wiatr po trawie.

(tłum. Zygmunt Stoberski)

ŁĄKA 
Z 

KACZEŃCAMI

„Kaczeńce nad wodą” – akwarela /2003 r./ – mal. Tomasz Staszewski

Bo tylko w Polsce ziemia pachnie chle-
bem, na którym ręce ukochanej Matki kre-
ślą znak Krzyża, a usta składają serdeczny 
pocałunek miłości.

Dlatego z takim wielkim umiłowaniem 
pisał o chlebie w swych romantycznych 
strofach Cyprian Kamil Norwid:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi Panie…
Niemniej jednak wielka tęsknota poety 

za ukochaną ojczyzną, samotność, cierpie-
nie i śmierć w przytułku dla ubogich im. Św. 
Kazimierza w Paryżu, zaś po jego śmierci 
spalenie wszystkich pamiątek, a szczegól-
nie rękopisów zawierających dzieła literac-
kie, nie była przecież największym drama-
tem w życiu polskiego wieszcza.

Wyjaśniam, iż największą tragedią w ży-
ciu wielkiego poety i dramaturga, a także ar-
tysty–malarza było niezrozumienie jego fi-
lozoficznej twórczości – autora takich utwo-
rów i arcydzieł w poezji polskiej jak: „Pió-
ro”, „Fortepian Szopena”, „Bema pamięci 
żałobny rapsod” – zwłaszcza w wykonaniu 
Czesława Niemena.

Norwid w swej proroczej twórczości na-
pisał: Syn minie pismo, lecz Ty wspomnisz 
wnuku…

I przypomniał o Nim największy Po-
lak – błogosławiony Jan Paweł II w czasie 
pierwszej wizyty do swej umiłowanej Oj-
czyzny, która wydała tylu wspaniałych có-
rek i synów.

Cześć i sława bohaterom, którzy za jej 
suwerenność oddali życie, a byli to żołnie-
rze Westerplatte i Armii Krajowej, żoł-
nierze Powstania Warszawskiego, zwycię-
scy pod Monte Cassino pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa oraz Ci wspa-
niali żołnierze, którzy za Polskę przelewali 
krew na wszystkich frontach świata.

To dla nich właśnie kwitną czerwo-
ne maki, błękitne fiołki i złociste kaczeń-
ce, cudowne polskie kwiaty, o których tak 
pięknie śpiewa Lech Stawski i niewidocz-
ne szare słowiki, których śpiewem w la-
sach Tucholskich zachwycał się król Wła-
dysław Jagiełło,

Cudownym śpiewem polskich słowików 
zachwycał się także niezastąpiony Krzysztof 
Klenczon, którego prześliczny głos wzrusza 
mnie, aż do bólu duszy. Tylko smutek w ser-
cu, tylko w duszy żal, gdy tak rzewnie śpie-
wają nasze ukochane słowiki:

„Hej słowiki, słowiki nie śpiewa bez was
 las,

Hej słowiki, słowiki wracajcie do swych
 gniazd.”

Niestety Krzysztof Klenczon zmarł 
śmiercią tragiczną w Stanach Zjednoczo-
nych i nie powrócił do swej ukochanej Oj-
czyzny, gdzie „Jesień idzie przez park”, nad 
szczytami Trzech Koron krąży piastow-
ski orzeł, a w szczerym polu stoi żołnierski 
brzozowy krzyż, który nie pamięta już kto 
pod nim śpi?

Na łące z kaczeńcami zobaczyłem ślicz-
ną dziewczynę o błękitnych oczach z zie-
lonymi warkoczami i wiankiem z polnych 
kwiatów na głowie. Powitałem ją wierszem 
mojego brata Janka pt. „Sen”, mówiącym 
kim była tajemnicza postać.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI
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W sobotnie przedpołudnie 16 marca br. po raz pierwszy 
Gmina Klimontów wraz z Gminnym Związkiem Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie zorganizo-
wała I Śniadanie Wielkanocne, uroczyste spotkanie popu-
laryzujące tradycje i obyczaje lokalne.

Spotkanie przebiegało w wiosennej scenerii sali ude-
korowanej okazałymi palmami wielkanocnymi, okoliczno-
ściowymi stroikami i bukietami kwiatów. Po krótkim po-
witaniu przybyłych gości Prezes GZRKiOR Janina Luzak 
ogłosiła konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. 

Jedenaście Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej 
gminy zaprezentowało swoje palmy wielkanocne. Prezen-
towane palmy były przecudne, a stoły przygotowane przez 
członkinie KGW uginały się od pyszności. Śniadanie wiel-
kanocne nie mogło się obyć bez tradycyjnego białego barsz-
czu z jajkiem i kiełbasą. 

ŚNIADANIE W

KGW Górki

KGW Przybysławice KGW Pęchów

KGW Wilkowice KGW Krobielice

KGW Beradz KGW Nawodzice
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Po degustacji nastąpiło ogłoszenie wyników konkur-
su. Komisja mając duży problem z wybraniem tej jedynej 
postanowiła wyróżnić wszystkie palmy. Podczas Śniada-
nia Wiekanocnego mogliśmy podziwiać także wystawę ro-
bótek ręcznych z motywem wielkanocnym zorganizowaną 
przez Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa”. 

W I Śniadaniu Wielkanocnym wzięli udział m.in. rad-
ni Gminy Klimontów: przewodniczący Rady Jan Rębacz, 
Gustaw Borycki, Ewa Gajewska, Edyta Michta, Wacław 
Gach, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, za-
stępca Wójta Adam Przybylski, ks. proboszcz Henryk 
Hendzel, dyrektor PSP Klimontów Elżbieta Czajkowska, 
prezes FFL SMK Stanisław Baska. Wszyscy uczestnicy 
uhonorowani zostali przez Wójta Gminy Klimontów pa-
miątkowymi dyplomami.        DANUTA POTOCKA

FOT. ELŻBIETA MAZUR

IELKANOCNE

Stowarzyszenie „Razem dla Zakrzowa”

KGW Zakrzów

KGW Byszów KGW Pokrzywianka

KGW Konary, Kolonia- Konary KGW Nowa Wieś

KGW Grabina
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Jak co roku, w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Kli-
montowie uroczyście obchodzono 22 lutego Dzień Języka Oj-
czystego. Z tej okazji odbył się apel. Młodzież szkolna prezen-
towała się wspaniale! Uczniowie klasy IIa pod opieką wycho-
wawczyni pani Barbary Bilskiej przygotowali część artystycz-
ną, a uczennice klasy IIc – konkurs językowy. W humorystycz-
nych scenkach rodzajowych, pokazujących życie szkolne, swo-
imi talentami aktorskimi popisywały się: Alicja Cichoń, Anna 
Kilarska, Aleksandra Gładysz, Elżbieta Piętka oraz uczenni-
ca klasy I – Klaudia Miller. Talentem wokalnym umilała czas 
Paulina Sierant. Całość poprowadził Damian Kaczorowski.

Swoją wiedzę i umiejętności językowe uczniowie mogli 
sprawdzić w konkursie pt. „Językowe supełki”. Szkolny quiz 
prowadziły uczennice klasy IIc: Olga Lipińska i Aleksandra 
Szypenbejl. Konkurs składał się z czterech rund: dwie pisemne 
i dwie ustne. W każdej rundzie brało udział 5 wybranych osób 
z każdej klasy, osoby nie mogły się powtarzać. Pracę uczestni-
ków oceniało jury w składzie: pani Dorota Kwapińska – prze-
wodnicząca oraz pani Katarzyna Korycińska i pani Anna Za-
jąc. Zwyciężyła klasa Ib, a nagrodą dla całej klasy była piątka 
z języka polskiego (była to ocena cząstkowa). Drugie miejsce 
zdobyła klasa IIa, trzecie klasa IIIa – drugie i trzecie miejsce 
zostało nagrodzone słodkościami. Po ogłoszeniu wyników głos 
zabrała p. dyrektor Małgorzata Kordyka, a następnie ucznio-
wie udali się do klas.

Obchody Dnia Języka Ojczystego to ciekawa lekcja kultury 
języka. Uczniowie uświadamiają sobie jak cennym elementem 
dziedzictwa kulturowego jest język ojczysty i  jak ważne jest 
jego pielęgnowanie, a także codzienna  dbałość o poprawność 
językową. Język to podstawowe narzędzie komunikacji społecz-
nej, a kultura mówienia to świadectwo wykształcenia, a także 
kultury bycia.

OLGA LIPIŃSKA, ALEKSANDRA SZYPENBEJL – KL. IIC

,,POLACY NIE GĘSI, 

SWÓJ JĘZYK MAJĄ… 

I ZNAJĄ”
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Kwiatowa Wróżka ma przed sobą pra-
cowity dzień.

Budzi się o świcie, żeby powitać 
wschód słońca. Ciekawe co się wydarzy? 
Myśli sobie fruwając po pięknym kwiato-
wym ogrodzie.

Najpierw musi skropić wszystkie barw-
ne kwiaty rosą. Ach! Jak dużo pracy – 
woła Kwiatowa Wróżka, ale warto było 
pracować bo teraz kwiaty tak pięknie lśnią 
w słońcu i pachną jak najdroższe francu-
skie perfumy.

Nagle zrobiło się ciemno i zaczął pa-
dać deszcz, ale po chwili zaczęło już świe-
cić słońce, a wysoko na niebie pojawiła 
się tęcza.

Kwiatowa Wróżka musi sprawdzić, czy 
wszystkie kolory są na swoim miejscu. Z za-
chwytem podziwia tez piękną kolorową tę-
czę na wiosennym niebie.

Kwiatowa Wróżka odwiedziła Pta-
sią Mamę, która wśród kwiatów założyła 
gniazdo i wychowuje trzy przeurocze ptasz-
ki. – „Kochana Wróżko, czy możesz mi po-
móż? Moje biedne maleństwa nie umieją 
jeszcze śpiewać” – mówi ze smutkiem Pta-
sia Mama.

Oczywiście, że spróbuję odpowiada 
jej Kwiatowa Wróżka i wśród pachnących 
kwiatów ćwiczyli całe popołudnie i wresz-
cie maluchy zaczęły przepięknie śpiewać. 

Mama była bardzo szczęśliwa i dumna 
ze swoich maleństw lecz musi szybko wra-
cać na kwiatową polanę ponieważ biedron-

KWIATOWA 
WRÓŻKA

ka obchodzi swoje pierwsze urodziny, więc 
musi przygotować tort ze świeczką.

Kwiatowa Wróżka wróciła już na polanę 
i przygotowała wspaniały tort przystrojony 
pachnącymi płatkami róż.

Biedroneczka jest zachwycona i szczęśli-
wa więc mówi – Ach! Dziękuję Ci za wszyst-
ko Kwiatowa Wróżko.

Zrobiło się późno i wszyscy poszli spać.
Jestem bardzo ciekawa co przyniesie mi 

nowy dzień? Czy znowu będę taka szczęśli-
wa – zastanawia się Kwiatowa Wróżka.

KASIA KOZŁOWSKA

KL. VB

Stanisław Rosamond Sas Tarnawski po raz kolej-
ny podzielił się z sympatykami poezji swoimi wierszami. 
„Tajemnica zwiastunką wszystkiego” to kolejny tomik po-
ezji, którego wiersze kryją wiele romantycznych chwil z ży-
cia autora, urzekają swoim pięknem i liryczną wirtuozerią.

Pan Stanisław wspomina w nich również o swoim rodzie 
– rodzie Tarnawskich herbu Sas, ich świetności i rodzin-
nych historiach, o tęsknocie za utraconym pięknem i uro-
kach rodzinnych stron w Plenikowie (przed II wojną świa-
tową tereny Rzeczypospolitej – Kresy Wschodnie).

Ten wyjątkowy tomik poezji poświęcony został pamię-
ci krewnych poety – stryja Bolesława Alojzego Sas Tarnaw-
skiego i Jego Wielkiej Miłości – hrabiny Marii Róży. Za-
wiłe i ciekawe losy rodziny Tarnawskich spisane są wier-
szem. Każda z przedstawianych postaci ma swoje szczegól-
ne miejsce w sercu i pamięci Pana Stanisława. Najważniej-
szą zdaje się być postać Brata poety – Janka, który zmarł 
w bardzo młodym wieku, pozostawiwszy jednak po sobie 
wiele pięknych wierszy.

Poezja pana Stanisława Sas Tarnawskiego – członka 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, znanego animato-
ra kultury, regionalisty, przewodnika po zabytkach Ziemi 
Sandomierskiej i lokalnego patrioty – jest od dawna znana 
mieszkańcom Klimontowa i okolic. Jego romantyczna du-
sza, sposób postrzegania świata oraz stosunek do drugiego 
człowieka sprawiają, że pan Stanisław jest szczególnie lu-
biany i ceniony w swoim środowisku. Uosabia wszystkie 
przymioty dawnej szlachetności i szarmancji, dobrego wy-
chowania. Jego wiersze mają niezwykłą wartość – odnajdu-
jemy w nich echa przebrzmiałych już czasów naszej naro-
dowej świetności połączonej z ukochaniem wolności oraz 
barwną historią polskich rodów szlacheckich, zatrzymaną 
w wierszach niczym w kadrze.

W najnowszym tomiku nie brakuje również wierszy 
o Klimontowie, o pięknie malowniczych stron i okolic mia-
steczka. Poeta z sentymentem i miłością odnosi się do tego 
szczególnego miejsca, z którym związał swoje życie – „..dla 
tej Ziemi żyję , kocham i umieram...”.

Okazją do osobistego spotkania z poetą będzie nie-
wątpliwie organizowane już niebawem (początek maja 

br.) spotkanie z autorem – wieczór poetycki, podczas któ-
rego zostaną przedstawione wiersze wydane w ostatnim 
tomiku.

W niedługim czasie ukaże się następny zbiór wierszy 
Pana Stanisława – zatytułowany „Łzy Chrystusa”.

Pragnę tylko wspomnieć, że Stanisław Sas Tarnawski za 
swoją działalność oraz osiągnięcia został nagrodzony tytu-
łem „Najlepsi z Najlepszych” Gminy Klimontów w kate-
gorii „Osobowość”.

(E.M.)

Jan Sas Tarnawski

S e n
Chodzę po cudnej krainie,
Marzę i kwiaty zrywam.
Tam wartko strumyk płynie
Ja dłonie w nim obmywam.

Widzę zielone drzewa 
I sady kwitną biało.
Wietrzyk rosę obwiewa,
A rosa spada śmiało.

Nucą ptaszki piosenkę,
Słowiki na skrzypcach grają.
Rozrywajcie moją mękę.
Wszyscy tutaj śpiewają.

Ach! Ziemio moja rodzinna,
Ach! Ziemio moja kochana
Tyś to ta sama nie inna,
Tyś to troskami zalana.

Ach! Ziemio czarna Matko,
Tyś przodków mych przyjęła.
Trumny ciosane gładko
Ciemną mogiłą objęła...

Od ciebie Ziemio rodzona 
Moi przodkowie pochodzą.
Tyś przez nas opuszczona,
Troski Twe we mnie godzą.

Szedłem przez moją krainę
Tak lekki, tak szczęśliwy.
Ujrzałem śliczną dziewczynę
Była nią wiosna i sen tkliwy.

TAJEMNICA ZWIASTUNKĄ WSZYSTKIEGO...
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W gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimonto-
wie odbyła się 6 marca III edycja powiatowego konkursu 
„Mistrz Sudoku Ziemi Sandomierskiej”. Konkurs miał na 
celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzie-
ży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywa-
nia, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi eta-
pami rozumowania. Gimnazjaliści biorąc udział w konkur-
sie prezentowali swoje umiejętności oraz podejmowali do-
datkowe działania mające na celu dodatkową pracę na rzecz 
swojego rozwoju.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Małgorza-
ta Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Ryszard 
Adam Bień – Wójt Gminy Klimontów.

W konkursie wzięło udział 16 uczestników z 6 szkół: 
Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Sandomierzu, Gim-
nazjum w Zawichoście, Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Zawichoście, Publicznego Gimnazjum w Ło-
niowie, Gimnazjum w Koprzywnicy oraz Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II  w Klimontowie. Zadaniem każdego 
uczestnika było rozwiązanie trzech diagramów łamigłów-
ki. Mistrzem Sudoku Ziemi Sandomierskiej została osoba, 
która poprawnie wykonała to zadanie w jak najkrótszym 
czasie.

Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Gawlik, 
Edyta Lesiak–Nawrocka (pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej) oraz Małgorzata Kaczmarczyk (bibliotekarz 
biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego 
w Klimontowie) ogłosiła wynik: Mistrzem Sudoku Ziemi 
Sandomierskiej została Klaudia Tkaczyk, uczennica gim-
nazjum w Łoniowie

Wyróżnienia natomiast powędrowały do: Jarosława 
Owczarka – II miejsce (Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Zawichoście), Katarzyny Janik – III miejsce 
(Gimnazjum w Zawichoście), Kamila Mordki – wyróżnie-
nie(Gimnazjum w Koprzywnicy).

Czas oczekiwania na wyniki, umiliły uczestnikom 
oraz zaproszonym gościom artystyczne występy naszych 
uczniów. Goście mogli obejrzeć szkołę oraz nawiązać nowe 
znajomości z innymi uczniami. Za organizację tego przed-
sięwzięcia odpowiedzialne były: p. Barbara Bzdyra, p. 
Katarzyna Korycińska oraz p. Iwona Juda.

Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Klimontów, Nadwi-
ślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Gminna Komi-
sja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Da-
nuta Równiak – Aviva, Gimnazjum im. Papieża Jana Paw-
ła II w Klimontowie. Dziękujemy opiekunom za przygo-
towanie uczniów do konkursu sudoku. Zapraszamy na IV 
edycję „Mistrza Sudoku Ziemi Sandomierskiej’’ w przy-
szłym roku!

I.J.

III EDYCJA POWIATOWEGO  KONKURSU SUDOKU

„MISTRZ SUDOKU ZIEMI SANDOMIERSKIEJ”
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

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

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

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

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

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 851-31-00,  fax: 15 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

II Wojewódzki Konkurs 
„Katyń – Pamiętajmy”

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM: MAŁGORZATA MUZOŁ – ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR 

OŚWIATY  oraz RYSZARD ADAM BIEŃ – WÓJT GMINY KLIMONTÓW

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie ma zaszczyt zaprosić uczniów 

gimnazjów województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w Konkursie „Katyń – 

Pamiętajmy”. Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych 

oraz poszerzenie wiedzy i wrażliwości na temat II wojny światowej i zbrodni katyńskiej oraz 

pamięci o pomordowanych Polakach poprzez wykonanie pracy plastycznej, literackiej lub 

pamiątkowej kartki zgodnie z hasłem konkursu:  „Katyń –Symbol cierpienia Narodu. Wy tam 

zostawiliście Duszę Polski!”.

Bardzo prosimy nauczycieli o rozpowszechnienie wśród uczniów naszego zaproszenia 

i zgłoszenie Waszych szkół do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły: http://www.

gimnazjum.klimontow.pl/

KOORDYNATORZY KONKURSU: NAUCZYCIELE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE

ZAPROSZENIE
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie

ma przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych z powiatu sandomierskiego
do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej pt.: 

„SONGOWANIE W NASZEJ SZKOLE”, 
który odbędzie się 8 maja 2013 roku o godz.10.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie

Serdecznie zapraszamy
KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

ICH RODZIN ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

czynny w każdy wtorek godz.1220–1620

tel. 15 866 1006 (wew. 11) lub 15 866 1774

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

W ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym na rok 2013 pod nazwą 

„Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu” 
od 4 marca do 30 listopada 

LKS Klimontowianka kontynuuje zajęcia karate kyokushinkai Sekcji Hanshi. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałek oraz piątek od godziny 1700 

na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. 
Trenigi prowadzone są w dwóch grupach: dla początkujących i średnio 

zaawansowanych. Serdecznie zapraszamy – zapisy podczas każdych zajęć.
  Zarząd LKS Klimontowianka oraz Główny instruktor Zbigniew Mazur
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 Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień
Komitet Organizacyjny

         zapraszają    

 w dniu 21.IV.2013 r. na Uroczystości Rocznicowe
upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej

oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
które odbędą się 

w Parku Katyńskim „Pamięć i Honor” w Byszowie

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI

1430 Program okolicznościowy  w wykonaniu młodzieży Gimnazjum 
             im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
1500 Uroczysta Msza św.

1545 Złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku Ofiar Katyńskich
            i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
1625 Wiązanka Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Zespołu „Wiarus”

1700 Poczęstunek

 Uroczysty ton rocznicy upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej
i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

nada oprawa muzyczno-wokalna Zespołu „Wiarus”


