
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
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W sobotnie przedpołudnie 6 kwietnia br. na Rynku w Klimontowie odbył się Pierw-
szy Wielkanocny Kiermasz Klimontowski. 

Podczas kiermaszu można było podziwiać oraz zakupić wielkanocne ozdoby – 
wszystkie wykonane własnoręcznie. Rękodzielnicze przepiękne dzieła: baranki, pi-
sanki, kraszanki, stroiki świąteczne, palmy, i wiele innych przygotowali członkowie 
Kół Gospodyń Wiejskich z Szymanowic Dolnych, Krobielic, Klimontowa, Nawodzic, 
Nasławic, Konar i Konar Koloni oraz członknie Stowarzyszenia „Razem dla Zakrzowa”. 

Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Klimontów

Pierwszy wielkanocny 
kiermasz klimontowski

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 Czytelnikom składają:

Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
wraz z pracowniami UG Klimontów 

oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Robert Orłowski wraz z całą Radą

Rosamond 
Urszuli Sas Tarnawskiej

Kaczeńce
Twój płacz niewypłakany, mój żal niewyżalony,
Nasze drogie kaczeńce, mój sen i las zielony.
Tęskni wierzba przydrożna, wiosną pachnie piwonia,
Zakochanej Urszuli gra samotna harmonia-
Upojonej miłością, cudownymi chórami,
Klimontowskich słowików natchnionych jaśminami.

Ach! Kaczeńce, kaczeńce  –
Na Urszuli sukience.
I na sukni ślicznej wiosny,
Kaczeńce i strumyk radosny.
W odbiciu błękitnej wody,
„Stał dworek i panicz młody”.
W marzeniu Złotej Lipy –
Kwiat szczęścia miłością spowity.
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Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski z rąk Wicewojewody 
Świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego odebrał 21 marca br. 
promesę.

Środki przeznaczone zostaną na usuwanie drogowych skutków 
klęsk żywiołowych w naszej gminie – przebudowę drogi gminnej Pę-
chów – Kolonia Pęchów na odcinku blisko 820 m.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Wójt Gminy Klimontów 
Marek Goździewski odebrał 7 marca br. z rąk Wiceministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierza Kuberskiego dwie promesy 
w ramach rządowych programów „Maluch+” oraz „Senior+”.

Otrzymana dotacja w ramach programu „Maluch+” w kwocie 342 
373,00 zł oraz wkład własny 121 446,33 zł zostaną przeznaczone na 
adaptację obiektu obecnego przedszkola dla potrzeb żłobka dla dzie-
ci do lat 3. Utworzonych zostanie 13 nowych miejsc. W ramach inwe-
stycji planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z utwo-
rzeniem żłobka oraz jego doposażeniem, funkcjonowaniem w okresie 
od 1.09.–31.12.2019 r.

Dotacja w ramach programu „Senior+” w kwocie 299 619,69 zł oraz 
wkład własny 190 474,15 zł zostaną przeznaczone na utworzenie Dzien-

informuje

Promesy w ramach Programów rządowych

fot. Urząd Wojewódzki w Kielcach

Płatności bezPośrednie 2019
Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 

składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosek Plus dostępnej poprzez 
stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Ponieważ sama aplikacja i forma składania wniosku to wciąż nowość w stosunku do lat ubie-
głych, zachęcamy do skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków, udzielanej przez naszych 
doradców rolniczych, którzy dostępni są na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Wypełnianie e-wniosków w UG Klimontów – Urząd Stanu Cywilnego, ul, Krakowska 15 we wtor-
ki od godz. 9:00. W celu złożenia wniosku niezbędne są cztery ostatnie cyfry konta bankowego 
i ostatnia kwota dopłaty z 2018.

nego Domu Senior+, na parterze budynku po byłej mleczarni przy ul. 
Opatowskiej, czynnego 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) po 8 
godzin dziennie, który ma objąć wsparciem 15 osób z terenu gminy Kli-
montów w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. 

Chcemy umożliwić seniorom korzystanie z infrastruktury pozwalają-
cej na aktywne spędzanie wolnego czasu, na zaktywizowanie i zaanga-
żowanie w życie społeczności lokalnej. Dzienny Dom Senior + umożliwi 
korzystanie z przygotowanej dla seniorów oferty prozdrowotnej obej-
mującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturo-
wej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Pragniemy zapewnić osobom przeby-
wającym w Dziennym Domu Senior + wsparcie oraz pomoc adekwatną 
do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

INFORMUJEMY
W pierwszym kwartale 2019 r. Gmina Kli-

montów  zakończyła realizację operacji pn. 
„Przebudowa targowiska w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich pod 
nazwą „Mój rynek”. 

Inwestycja została zrealizowana z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Wartość inwestycji –  2 268 531,52 zł. 

Kwota dofinansowania – 995 420,00 zł.
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Przebudowy obiektów kultury 
w gminie klimontów

W Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały 28 lutego br. dwie 
umowy: pierwsza pomiędzy samorządem Województwa Świętokrzy-
skiego reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego oraz członków Zarządu Wojewódz-
twa: Marka Jońcę i Mariusza Goska a Gminą Klimontów reprezen-
towaną przez Marka Goździewskiego – Wójta Gminy Klimontów, 
przy kontrasygnacie Anny Sobolewskiej – Skarbnika Gminy oraz dru-
ga – z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie reprezentowanym 
przez Marcina Śledzia – Dyrektora GOK, przy kontrasygnacie Wiesła-
wy Dywan – głównej księgowej GOK.

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł 
na operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miej-
scowości Klimontów”, który zlokalizowany będzie na piętrze budynku 
po byłej mleczarni przy ul. Opatowskiej 23. 

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie na wniosko-
waną operację pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury 
w miejscowości Ossolin”, która zlokalizowany będzie w Ossolinie 
pod numerem 44 otrzymał dofinansowanie w kwocie 500 000,00 
zł. Zakresy prac obejmują między innymi wykonanie robót budow-
lanych (remonty budynków) oraz wyposażenie w przedmiotowych 
obiektach. 

W przebudowanych obiektach prowadzone będą zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i seniorów m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, 
wokalne, plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia rękodzielnicze, wo-
kalne, teatralne oraz warsztaty zielarskie dla seniorów oraz zajęcia ar-
tystyczne, nauka języków obcych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 
Ponadto zostanie utworzony Klub Seniora, którego działalność będzie 
obejmowała wiele obszarów od organizacji wycieczek poprzez różne-
go rodzaju zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania seniorów.

fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach

W grudniu oddano do użytkowania Otwarte Strefy Aktywności w miej-
scowościach: Borek Klimontowski, Klimontów, Ossolin, Zakrzów. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) Edycja 2018 – w miejscowościach: Borek Klimontowski, 
Klimontów, Ossolin, Zakrzów – Gmina Klimontów”, zrealizowano w ra-
mach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyj-
nej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) Edycja 2018 – Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt robót budowla-
nych: 497 026,67 zł, kwota dofinansowania: 183 800,00 zł.

Nadmieniamy, że Gmina Klimontów złożyła w lutym 2019 r. 
wniosek inwestycyjny na budowę małej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.

Nowa infrastruktura ma powstać w miejscowościach: Górki, Kli-
montów, Nasławice, Nawodzice.

Wniosek złożony ostał w ramach „Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”.

Całkowita wartość zadania: 288 792,14 zł.
Wnioskowane środki  z FRKF: 134 758,00 zł.

otwarte strefy aktywności już funkcjonują
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Kółko Rolnicze w Nawodzicach w partnerstwie z Gmi-
ną Klimontów od 4 lutego do 31 maja br. realizuje pro-
jekt „Klimontowska Palma Wielkanocna – tradycją kulty-
wowaną w czasie gminnego śniadania wielkanocnego” 
w ramach Projektu Grantowego „Aktywna społeczność lo-
kalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej” w ramach re-
alizacji LSR przedsięwzięcie 2.1.1 „Aktywizacja i integracja 
mieszkańców- łączymy pokolenia, wymieniamy doświad-
czenia, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu”. Środ-
ki na to zadania pochodzą z Programu Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 w ramach wdrażanej przez LGD 
Ziemi Sandomierskiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kie-
rowanego przez Społeczność Lokalną (LSR). Celem pro-
jektu są działania integrujące wielopokoleniowe grupy 
społeczne zamieszkujące obszar Gminy Klimontów. W ra-
mach zadania przeprowadzone zostały warsztaty trady-
cyjnego wyplatania palm wielkanocnych oraz warszta-
ty tradycyjnych potraw wielkanocnych. Podczas trwania 
warsztatów przeprowadzono prelekcję nt. popularyza-
cji wiedzy zachęcającej mieszkańców gminy do wzięcia 
udziału w realizowanych projektach z zakresu ochrony 
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Przeprowadzono konkursy na najładniejszą palmę wiel-
kanocną i najlepszą potrawę wielkanocną. Podsumo-
waniem projektu była organizacja Gminnego Śniadania 
Wielkanocnego podczas którego zorganizowano wysta-
wę palm i degustację potraw wielkanocnych.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Grant finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Sandomierskiej w ramach projektu grantowego „Aktywna społeczność lokalna na obszarze LGD Ziemi Sandomierskiej”.

KlimontowsKa 
Palma 

wielKanocna
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W październiku ub. roku w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. J. Ossolińskiego rozpoczęto realizację projek-
tu „E-dukacja w Gminie Klimontów” współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompeten-
cji kluczowych uczniów w zakresie TIK, kształtowanie 
postaw innowacyjności i kreatywności oraz podniesie-
nie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania 
TIK na lekcjach oraz w zakresie nauczania robotyki.

W grudniu zostały zakupione narzędzia TIK, których 
wykorzystywanie uatrakcyjni zajęcia, przyczyni się do 
wszechstronnego rozwoju uczniów oraz  umożliwi pro-
wadzenie warsztatów w sposób niestereotypowy. Dzię-
ki pozyskanym środkom zakupiono urządzenia najnow-
szej generacji, a tym samym baza dydaktyczna szkoły 
wzbogaciła się o 2 tablice interaktywne, 3 rzutniki mul-
timedialne, monitor interaktywny, 24 laptopy i 12 table-
tów wraz z oprogramowaniem, interaktywną podłogę, 
9 zestawów klocków Lego „Mindstorms Educations EV” 
do budowania robotów i inne. 

Kolejnym etapem związanym z realizacją projektu, 
będzie organizacja kursów doskonalących dla 52 na-
uczycieli, które odbywać się będą w okresie od stycznia 
do maja 2019 r.

W ramach  projektu od maja 2019 r. do kwietnia 2020 r. 
odbywać się będą warsztaty dotyczące programowa-
nia, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz robotyki 
dla 320 uczniów kl. I- VIII naszej szkoły. Wartość projektu 
wynosi 561 370,25 PLN.

Zespół projektowy w składZie:
d. rogala, M. Miłek

E-dukacja 
w gminie 

klimontów

Ferie zimowe to dla uczniów naszej szkoły czas odpo-
czynku, a dla nauczycieli czas intensywnej pracy, pod-
noszenia swoich kwalifikacji oraz wzbogacania warszta-
tu pracy.

W związku z realizacją przez naszą szkołę projektu „E-
dukacja w Gminie Klimontów” od 21 do 24 stycznia br. 
odbył się pierwszy z zaplanowanych kursów doskona-
lących dla nauczycieli. Szkolenie prowadziła Anna Jóź-
wiak – pracownik firmy Stawil. Nauczyciele wzbogacili 
się o nowe doświadczenia, wypracowali ciekawe sce-
nariusze lekcji z użyciem nowoczesnych metod i narzę-
dzi TIK. Twórcza i intensywna praca została nagrodzona 
- pięćdziesięciu dwóch nauczycieli otrzymało zaświad-
czenia o ukończeniu kursu. 

M. Miłek, d. rogala

Ferie 
z TIK
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Panie z terenu gminy Klimontów świętowały 2 marca tegoroczny 
Dzień Kobiet w Hali Sportowej w Klimontowie. W uroczystości udział 
wzięli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Wójt Gminy Klimon-
tów Marek Goździewski, Przewodniczący Rady Gminy Klimontów wraz 
z Radnymi, Sołtysi Gminy Klimontów, Kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sandomierzu Wal-
demar Maruszczak, a przede wszystkim Panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich z Beradza, Byszowa, Borku Klimontowskiego i Byszówki, Dziewko-
wa, Grabiny, Górek, Goźlic, Klimontowa, Konar, Konar-Kolonii, Krobielic, 
Nasławic, Nawodzic, Nowej Wsi, Olbierzowic, Pęchowa, Pokrzywianki, 
Przybysławic, Szymanowic, Śniekoz, Wilkowic, Węgrc Szlacheckich, Za-
krzowa, Płaczkowic oraz Stowarzyszenia „Razem dla Zakrzowa”.

Życzenia dla wszystkich Pań złożyli kolejno: Wójt Gminy Klimon-
tów, Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie, Wojewoda Święto-
krzyski, Kierownik Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Kwiaty z rąk Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, Kierownika ARiMR, 
Radnych i Sołtysów powędrowały do Pani Wojewody i Pani Prezes 
Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Za otrzymane życzenia i kwiaty w imieniu 
wszystkich Pań podziękowały Radna Gminy Klimontów Monika Ci-
choń i Prezes GZRKiOR w Klimontowie Janina Luzak.

Spotkanie przebiegało przy wspólnym śpiewaniu znanych piosenek 
biesiadnych pod przewodnictwem KGW Szymanowice. Wszystkie Pa-
nie otrzymały również drobne upominki od Wójta Gminy Klimontów, 
Radnych Gminy Klimontów oraz Radnego Powiatowego. 

O część muzyczną spotkania zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie oraz zespół „Pokolenie” prezentując bardzo bogaty reper-
tuar. Wszystkie Panie zgromadzone na sali w tym dniu czuły się wy-
jątkowo. Przy wspólnym biesiadowaniu czas szybko mijał. Przez cały 
wieczór roznosiły się głosy zadowolonych uczestników i gości spotka-
nia. Miła atmosfera, jaka panowała podczas biesiady, pozwoliła miesz-
kańcom gminy na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. 
Dzień Kobiet połączony z zakończeniem karnawału upłynął w radosnej 
atmosferze przy muzyce i wyśmienitym poczęstunku, który po raz ko-
lejny potwierdził kulinarne zdolności Gospodyń z Gminy Klimontów.

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminny Klimontów, Związek 
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych przy wsparciu wszystkich KGW 
z Gminy Klimontów.

gminny dzień kobiet
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Rosamond

Piotrusiowi Ferensowi
w dowód uznania

talentu piłkarskiego

FutbOl

Piotruś to piłkarz wspaniały,
Przejdzie do światowej sławy.
Futbol kocha, gole strzela – 
I kibiców rozwesela…

Piękny fart w Krakowie miał,
W mieście królów nieźle grał.
Kopał piłkę w „KSZO Ostrowiec”.
Wielki talent i sportowiec.

W Sandomierzu grał jak z nut
Ale zgubił „złoty but”.
Żeby Tomek się nie smucił –
Do „Klimontowianki” wrócił!

Kiedy przejdzie do Milano - 
Pizzę będzie jeść co rano.
Wino, spaghetti, ślimaki,
A nie w mundurkach ziemniaki.

Czarny kawior, drogie wina,
Co wieczór inna dziewczyna.
Piotruś! Na autograf liczę- 
Za wiersz grosza nie policzę.

Klimontów 19-03-2019

Gminna Biblioteka w Klimontowie zakończyła 5 kwietnia br. realizację Programu Wielolet-
niego Kultura+Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 2011-2015”, wypełniając zobo-
wiązania umowy zawartej z Instytutem Książki. Program MKiDN miał na celu wzmocnienie 
potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz przekształcenie ich w nowoczesne cen-
tra dostępu do wiedzy i kultury.

Pierwsza część projektu to przebudowa budynku w latach 2011-2013. Kolejna część składo-
wa projektu to coroczny raport z utrzymania parametrów zadania i spełniania kryteriów Cer-
tyfikatu Biblioteka+. Przez kolejne 5 lat nasza biblioteka wywiązywała się z 35 pkt. kryteriów 
w/w certyfikatu.

Były to wymogi dotyczące aspektów: formalno-prawnych, lokalu i wyposażenia, infrastruk-
tury teleinformatycznej, systemu bibliotecznego, zbiorów, kadry i kontekstu społecznego.

Dzięki realizowanemu projektowi klimontowska biblioteka zmieniła swój wizerunek. Zmia-
nie uległa baza infrastrukturalna, co przyniosło za sobą nowe wyposażenie i funkcjonowanie 
obiektu. Zwiększona także została oferta dla mieszkańców gminy, czyniąc bibliotekę w Kli-
montowie nowoczesnym centrum kultury.

Projekt zakończony

inauguracja 
działalności kgw 
w nowym obiekcie

W nowo wybudowanym budynku Świetlicy 
Wiejskiej w Szymanowicach Dolnych odbyło 
się 23 lutego br. spotkanie inaugurujące dzia-
łalność Koła Gospodyń Wiejskich, połączone 
z obchodami Dnia Kobiet.

Spotkanie zorganizowali: przewodnicząca 
KGW w Szymanowicach Dolnych Iwona Mro-
czek, radny Gminy Klimontów Rafał Król oraz 
sołtys Szymanowic Dolnych Marian Ciach. 
Oprócz członków koła, zaproszone również 
zostały miejscowe seniorki, w tym najstarsza 
mieszkanka Szymanowic Dolnych Marianna 
Ciach.

Swoją obecnością zaszczycili nas również 
Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski 
oraz Zastępca Wójta Edward Przytuła wraz 
z małżonkami.

Na stole pojawiły się własnoręcznie wyko-
nane pyszności, wspaniałe mięsa i ciasta a za-
bawę umilała muzyka ludowa

iwona MrocZek
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W ramach ogólnokrajowych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie włączyli się do uczcze-
nia tego wydarzenia. Jednym z pomysłów na upamiętnienie tych lat, 
był projekt edukacyjny pt. „100 lat Niepodległej”. Projekt obejmował 
przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno - edukacyjnym. Działa-
nia projektu wspierała dyrektor szkoły Elżbieta Czajkowska i Barba-
ra Czuja.

cele projektu:
•	 zapoznanie	z	problematyką	odzyskania	 i	obrony	przez	Polskę	nie-

podległego bytu, 
•	 pogłębianie	wiedzy	na	temat	historii	„Małej	Ojczyzny”,
•	 budowanie	tożsamości	i	wspólnoty	narodowej,
•	 pielęgnowanie	postaw	patriotycznych,
•	 popularyzowanie	piękna	i	wartości	narodowej	kultury,
•	 kształtowanie	postaw	szacunku	do	historii	narodu	polskiego,
•	 rozwijanie	pozytywnego	stosunku	do	państwa	i	wspólnoty	narodów,
•	 wzmocnienie	poczucia	odpowiedzialności	obywatelskiej,
•	 kultywowanie	pamięci	 o	wydarzeniach,	 które	 zmieniły	 losy	naszej	

Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność,
•	 rozwijanie	kreatywnej	postawy,
•	 przekazanie	ważnych	przesłań	społeczności	szkolnej	i	lokalnej.

koMponenty projektu – ŻycZenia dla polski

W akcji wzięli udział uczniowie klas 4-6, którzy układali przepiękne 
życzenia dla Ojczyzny. Prace uczniów były starannie przemyślane i wy-
rażały miłość i dumę z kraju, który po ponad 100 latach niewoli stał się 
wolny. Wszystkie prace uczniów zostały zapisane i umieszczone na ga-
zetce.

A czego życzyli uczniowie z naszej szkoły swojej Ojczyźnie? Życzy-
li „by zawsze była wolna, silna, piękna, aby mogła się rozwijać w poko-
ju i dostatku”, „aby Polacy szanowali symbole narodowe i znali historię”. 
Dziękowali „za bohaterów, którzy wywalczyli o wolność naszej Ojczyzny, 
za piękne zakątki i za ojczysty język”. Wyrażali swoje pragnienia „by Ta co 
nie zginęła już nigdy nie nosiła kajdan niewoli”.

Projekt edukacyjny „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”
Miejsca bliskie nasZej paMięci

Uczniowie klasy 4a i 4c odbyli w wycieczkę  po regionie, którą sfinan-
sował Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski. 

Program wycieczki zakładał:
- objazd szlakiem poległych o wolność,
- odwiedzenie pomników poległych żołnierzy,
- wspomnienia o ludziach, którzy swe życie ofiarowali Ojczyźnie.
Uczestnicy wycieczki poznali historię naszej Małej Ojczyzny w rela-

cji nauczyciela historii  mgr Piotra Lipca.  Wyprawa została udokumen-
towana zdjęciami pomników i jest jednym z elementów Kącika Patrio-
tycznego naszej szkoły.

w hołdZie ojcZyźnie – urocZysta akadeMia

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości od-
była się7 listopada ub. roku. Akademia przede wszystkim miała przy-
pomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić refleksje. Część ar-
tystyczna, na tle dekoracji wykonanej przez mgr Urszulę Sadowską, 
wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń 1918 roku. Ucznio-
wie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, ukazując bohater-
stwo i ofiarność walczących o niepodległość. Największy nacisk położo-
no na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, 
stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę, by  każdy Polak mógł dziś  
z	dumą	zaśpiewać	„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”.

wielkie sZkolne śpiewanie pieśni patriotycZnych i Żołnierskich

Na sali gimnastycznej odbył się 9 listopada niecodzienny koncert. 
Uczniowie klas 4-6 skupieni wokół ogniska, wśród leśnej scenerii, wy-
konanej przez mgr Annę Kubik, śpiewali pieśni patriotyczne i żołnier-
skie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:11 odśpiewaniem hymnu 
narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” 
i odczytaniem najpiękniejszych życzeń dla Polski. Podczas koncertu 
uczniowie poznali rolę i znaczenie pieśni, które powstawały najczęściej 
w trudnych, dla naszego narodu, momentach. Łączyły naród, zagrze-
wały do walki i dawały radość, wiarę oraz nadzieję na lepsze jutro. Kon-
cert  pieśni patriotycznych (przygotowany przez Samorząd Uczniowski 
i koordynatorów projektu „100 lat Niepodległej”) stanowił piękną lek-
cję historii. Rozbudził w nas miłość do Ojczyzny i utrwalił wspomnienia 
o ludziach, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.

happening pod hasłeM „100 lat Niepodległej”
Kolorowy, pełen radości przemarsz uczniów i nauczycieli Publicz-

nej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego zakończył obchody 
100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to wspólna 
akcja uczniów klas 4-8 i uczniów klas gimnazjalnych. Na rynku Klimon-
towa uczestnicy happeningu wyrażali dumę i podziw dla wolnej, nie-
podległej Ojczyzny za pomocą transparentów i pieśni patriotycznych 
prezentowanych przed społecznością lokalną.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone działania wywarły ogrom-
ny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich  
wśród naszych uczniów. Może nie od razu, bo do patriotyzmu trzeba 
dojrzeć, ale być może zaowocuje to w przyszłości. Z pewnością jako 
dorośli obywatele będą nieraz wspominać, jak świętowali 100 lat Nie-
podległej,  a refleksje i doznania estetyczne (dzięki gazetkom wykona-
nym przez koordynatorów),  przekażą kolejnym pokoleniom.

Dziękujemy nauczycielom i Wójtowi Gminy Klimontów za współpra-
cę i pomoc  w realizacji w/w zadań.

koordynatorZy projektu:
Mgr joanna haMerska, Mgr ewa kędZierska, Mgr danuta kowalska
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W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się XI Gala Świętokrzyskiej 
Victorii. Wśród nominowanych do tej nagrody w kategorii osobowość 
już po raz drugi znalazł się Rafał Staszewski z Ossolina - sekretarz re-
dakcji „Tygodnika Nadwiślańskiego” oraz aktywny społecznik działają-
cy na rzecz upowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa kultu-
rowego.

Rafał Staszewski Jest pomysłodawcą i organizatorem Pikniku Histo-
rycznego w Ossolinie, połączonego z galą „Kryształowego Berła” – na-
grody dla gwiazd polskiego kina za wybitne role w filmach historycz-
nych i kostiumowych. Otrzymali ją do tej pory: Jerzy Zelnik, Olgierd 
Łukaszewicz, Emilia Krakowska, Wiktor Zborowski, Leszek Teleszyń-
ski i Magdalena Zawadzka. Duże zainteresowanie towarzyszy również 
„Świętokrzyskiej Pasterce w Ossolinie”, którą Rafał Staszewski od kilku 
lat współorganizuje. Do XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Osso-
linie przybywają wówczas tłumy gości, a uroczystość  prezentowa-
na jest w najważniejszych polskich serwisach informacyjnych. Z ini-
cjatywy Rafała Staszewskiego do kaplicy sprowadzona została ziemia 
z miejsc związanych z życiem, działalnością i nauczaniem Jezusa Chry-
stusa. Nagrana została również świąteczna piosenka promująca osso-
lińską Pasterkę.

Rafał Staszewski zainicjował ponadto akcję ratowania zabytkowych 
nagrobków na liczącym ponad 200 lat cmentarzu parafialnym w Goź-
licach. 

Zawodowo Rafał Staszewski jest dziennikarzem specjalizującym 
się w tematyce regionalnej, opublikował kilka tysięcy artykułów pro-
mujących region świętokrzyski, a w szczególności jego historię. Jest 
laureatem „Złotego Pióra” – nagrody marszałka województwa świę-
tokrzyskiego oraz wyróżnienia „Mater Verbi”, otrzymał również Świę-
tokrzyską Nagrodę Kultury II stopnia oraz dwukrotnie „Dyliżans” – 
najważniejszą nagrodę w polskim country za teksty utworów, które 
wybrane zostały piosenkami roku. Piosenki jego autorstwa kilkakrot-
nie nagradzane były również na Międzynarodowym Festiwalu Piknik 
Country w Mrągowie. 

Tegoroczną Galę Świętokrzyskiej Victorii  uświetnił koncert Alicji 
Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Laureatami nagrody zostali: oj-
ciec Edward Stradomski – opat archi opactwa cystersów w Jędrzejo-
wie, gmina Strawczyn oraz działające na rynku od ponad stu lat Wy-
dawnictwo „Jedność”. 

rafał staszewski 
z nominacją 
do Victorii 

świętokrzyskiej

fot. Urząd Marszałkowski w Kielcach

Wiceminister Anna Krupka przebywając na terenie Gminy Klimon-
tów odwiedziła 31 marca br. LKS Klimontowiankę, gdzie przekazała pił-
ki wiceprezesowi Romanowi Żurkowi. 

W słowach skierowanych do zebranych powiedziała, że Gmina Kli-
montów podejmuje wiele inicjatyw popularyzujących sport. W ostat-
nim czasie dzięki dofinansowaniu z ministerstwa sportu powstało tu 
5 aktywnych stref rekreacji, z których mogą korzystać zarówno dzieci, 
młodzież, jak i osoby w starszym wieku. Są to m.in. plenerowe siłow-
nie, place zabaw i strefy relaksu. Pani Wiceminister odwiedziła także 
klimontowską jednostkę Ochotniczej Straż Pożarnej w Klimontowie. 

W wizycie roboczej udział wzięli: Anna Krupka – Wiceminister Spor-
tu i Turystyki, Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Święto-
krzyskiego, Piotr Lipiński – Prezes Zarządu Gminnego PIS, Marek Goź-
dziewski – Wójt Gminy Klimontów.

fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

niesPodziewana wizyta
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PsP klimontów górą

W SP w Obrazowie odbył się 13 lutego br. Powiatowy Turniej Teni-
sa Stołowego dziewcząt i chłopców klas VII, VIII oraz III gimnazjum, do 
którego przystąpiły szkoły z powiatu sandomierskiego, m. in: z Goźlic, 
Kleczanowa, Samborca, Sulisławic, Łoniowa, Niedźwic, Nawodzic oraz 
organizatora turnieju – SP w Obrazowie. Tegoroczny turniej cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem młodzieży – zgłoszono aż 12 drużyn 
chłopców i 9 drużyn dziewcząt. Rywalizowano w dwóch kategoriach 
tj. grze pojedynczej (singiel) oraz grze podwójnej (debel), zaś turniej 
rozegrany został systemem pucharowym zgodnie z przepisami ITTF.

Podwójne zwycięstwa odnotowała jako jedyna z całego powiatu 
SP w Nawodzicach, dzięki pierwszym miejscom drużyny dziewcząt w 
składzie: Gabriela Sajda, Marta Bieniek i Natalia Orłowska oraz dru-
żyny nr 1 chłopców w składzie: Bartosz Walicki, Jakub Rębacz, Wiktor 
Orłowski, a także drugim miejscom drużyny nr 2 chłopców w składzie: 
Piotr Olechowski, Patryk Zieliński, Daniel Bara oraz dziewcząt w skła-
dzie: Juda Natalia, Ambroziak Anna – dzięki czemu szkoła awansowa-
ła do dalszego etapu rozgrywek czyli do półfinału województwa świę-
tokrzyskiego w tenisie stołowym, deklasując swoich rywali.

Kilka dni wcześniej – 5 lutego br. – również w Powiatowym Turnie-
ju Tenisa Stołowego do klas VI, który odbył się w SP nr 1 w Sandomie-

nawodzice najlePsze
rzu dziewczęta z Nawodzic: Anna Malczyk, Aleksandra Malczyk oraz 
Weronika Zielińska wywalczyły trzecie miejsce, zaś chłopcy: Bartosz 
Wąsik, Wojciech Niedźwiedź i rezerwowi Hubert Smolarczyk i Jakub 
Szymański wywalczyli drugie miejsce w powiecie, awansując tym sa-
mym również do półfinału województwa świętokrzyskiego w tenisie 
stołowym.

Jeszcze wyższym osiągnięciem mogli pochwalić się uczniowie kl. VIII 
SP w Nawodzicach, którzy 26 marca br. zajęli I miejsce w półfinale wo-
jewództwa świętokrzyskiego w drużynowym tenisie stołowym chłop-
ców, jaki odbył się w Mominie. Zawodnicy z Nawodzic pokonali między 
innymi drużyny z Boleszyna, Mominy, Starachowic, Janika i Kunowa, 
awansując tym samym do mistrzostw województwa świętokrzyskiego 
w drużynowym tenisie stołowym.

Dyrektor SP w Nawodzicach Beata Orłowska-Gabrek oraz trener 
Szczepan Ewiak wszystkim uczestnikom życzą dalszych sukcesów i są 
dumni ze swoich podopiecznych. Podziękowania należą się również 
Wójtowi Gminy Klimontów Markowi Goździewskiemu za udostępnie-
nie busa na zawody sportowe.

O przebiegu turnieju można również przeczytać na facebooku trene-
ra Szczepana Ewiaka – gdzie można zobaczyć opis i zdjęcia z turnieju.

Uczniowie PSP w Klimontowie wzięli udział 1 marca br. w zawo-
dach narciarskich o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
w Drużynowym Slalomie Równoległym Szkół Podstawowych. Zawody 
odbyły się na stoku w Konarach, a rozgrywane były drużynowo w kate-
gorii dziewcząt i chłopców. 

Naszą szkołę reprezentowa-
ły: drużyna dziewcząt – Michali-
na Czarnecka, Natalia Bryła, Lena 
Szymczak, Oliwia Bryła i Aleksan-
dra Bogdańska – która zajęła II 
miejsce oraz drużyna chłopców – 
Ignacy Pawłowski, Hubert Troja-
nowski, Filip Dziorek, Michał Pa-
procki, Filip Lipiński oraz Jakub 
Ciach – która zajęła III miejsce.

W trakcie zawodów drużyno-
wych odbyły się również zawody 
indywidualne w slalomie równole-
głym. Najszybszym zawodnikiem 
z naszej szkoły okazał się Ignacy 
Pawłowski, który zajął IV miejsce 
w kategorii klas V-VIII.

Opiekunami naszej szkoły byli: 
Paweł Saniawa, Zdzisław Nowa-
kowski oraz Krzysztof Dywan. Or-
ganizatorami wyjazdu byli Wójt 
Gminy Klimontów oraz Dyrek-
tor PSP w Klimontowie. Wójtowi 

serdecznie dziękujemy za dowóz 
wszystkich uczniów na stok w Ko-
narach oraz wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego.

Gratulujemy wszystkim uczniom 
udziału i sukcesów w zawodach.
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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 
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 przesyłać na adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

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

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

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

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

15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA bIbLIOTEKA PUbLICZNA
w Klimontowie  505-411-738

OśRODEK POMOCY SPOłECZNEj  15 866-17-74

GMINNY OśRODEK KULTURY    601-760-862
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Na hali sportowej im. Jana Pawła II w Klimontowie odbył się w sobotę 17 lutego „II Turniej Pił-
ki Nożnej ku pamięci Sebastiana Koguta”. Rywalizację w grupach prowadziło 8 drużyn: Sami 
Swoi 1, Sami Swoi 2, KSZO Ostrowiec, Hetman Włoszczowa, Zryw Zbigniewice, FC Goźlice, Cykada 
i Oldboys Klimontów.

W trakcie turnieju odbyło się 14 meczy drużynowych, mecz pokazowy grup młodzieżowych 
„Klimontowianki Klimontów” zorganizowany przez trenera Karola Boryckiego, a także występ 
zespołu tanecznego GEST IV z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie pod opieką instruk-
tor Katarzyny Serafin. Pouczającą prelekcję na temat szkodliwości picia alkoholu i zażywania 
narkotyków wygłosił spiker zawodów Tomasz Ferens. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna Sami Swoi 1, drugie drużyna Sami Swoi 2, trzecie – Cykada, 
czwarte miejsce zajęła drużyna Zrywu Zbigniewice. Puchary w poszczególnych kategoriach 
otrzymali: Króla Strzelców – Michał Mikosa, Najlepszy Bramkarz – Patryk Majchrowski, Najlep-
szy Piłkarz – Konrad Stępień. Uroczystego wręczenia pucharów dokonał Zastępca Wójta Gmi-
ny Klimontów Edward Przytuła. W turnieju udział wzięło 86 osób, w trakcie całego dnia halę 
odwiedziło około 160 kibiców.

W międzynarodowym turnieju piłkarskim na Słowacji, jaki odbył się 31.01-03.02.br. uczestni-
czyło w trzech kategoriach wiekowych 103 zespoły z 7 krajów: Polski, Słowacji, Chorwacji, Wę-
gier, Ukrainy, Białorusi i Słowenii. Nasze drużyny reprezentowali: rocznik 2006 – Mikołaj Bień, 
Dawid Ura, Bartek Żuk, Bartek Śledź, Igor Żyłowicz, Jakub Janik, Michał Bieniek, Kacper Mo-
skal, Antek Figacz, Dominik Skurski; rocznik 2008 – Julia Forc, Amelia Kończak, Mateusz Au-
gustyn, Dominik Szymański, Jakub Bogdański, Jakub Kosiarski, Miłosz Forc, Kacper Nowa-
kowski, Jakub Szaniawski; rocznik 2009 – Michał Sudy, Igor Adamczyk, Antoś Flisek, Olaf 
Żyłowicz, Hubert Bieniek, Tomasz Szymański, Miłosz Zaroda, Sebastian Janik, Jakub Koń-
czak. Z pośród 30 drużyn w danej kategorii wiekowej zespoły UKS Klimontowianka Klimontów 
w swoich kategoriach wiekowych zajęły odpowiednio miejsca: rocznik 2009 – 7 miejsce; rocz-
nik 2008 – 10 miejsce oraz rocznik2006 – 20 miejsce.

Podczas turnieju nie brakowało emocji, zaangażowania oraz pięknych akcji i bramek. Walka 
była zacięta, każdy uczestnik dał z siebie wszystko! Był to pierwszy zagraniczny wyjazd naszych 
zawodników. Duma nas rozpiera, chłopcy jesteście NAJLEPSI!!! 

Szczególne podziękowanie składamy wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w wyjeździe 
i służyli pomocą w różnych sytuacjach – a byli to: Maria Bilska, Danuta Pawlik, Helena Gronek, 
Agnieszka i Zbigniew Szymańscy, Magdalena i Mariusz Zaroda, Małgorzata i Wojciech Ży-
łowicz, Anna i Marcin Bogdańscy, Daniel Adamczyk, Anna Augustyn, Beata i Piotr Sudy, To-
masz Bogdański, Emil Nowakowski, Ilona Kosiarka.

Dziękujemy także sponsorom wyjazdu, którymi byli: Wójt Gminy Klimontów Marek Goź-
dziewski, Klimontowianka Klimontów, UKS Orlik Klimontów, Apteka Rodzinna Magdalena 
i Mariusz Zaroda, Restauracja Cykada Beata i Piotr Sudy, DANMASTER Daniel Adamczyk, Fir-
ma	Handlowo-Usługowa	 „Viktor”	Mieczysław Cichoń,	 Firma	Usługowo-Handlowa	 „Kon-Kar”	
Andrzej Goździewski.

Trenerami zespołów byli: Krzysztof Dywan, Karol Borycki i Wojciech Żyłowicz.

Turniej Beniaminek Krosno CUP co roku ściąga najlepsze drużyny z kraju i zagranicy. Bio-
rąc udział w tych zawodach udowodniliśmy tym samym, że nie tylko duże kluby potrafią grać 
na najwyższym ogólnopolskim poziomie, ale również małe miejscowości, jaką jest Klimontów. 
Chłopcy otrzymali bardzo duże pochwały od innych drużyn, które były pełne podziwu dla na-
szego zespołu.

Oto zwycięzcy grupy BRĄZOWEJ. Jesteśmy z was dumni chłopcy. Szczególnie jeśli zobaczy-
my kogo zostawiliśmy w tyle – a w grupie BRĄZOWA grali oprócz PSP Orlik Klimontów (zwy-
cięzcy grupy) także: Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, Czarni  Kraków, Cracovia Kraków i KS Zako-
pane. Najwięcej bramek zdobyli: Jakub Kończak – 4, Kacper Nowakowski – 3, Michał Sudy – 2, 
Igor Adamczyk – 2. 

Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.
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GŁOS KLIMONTOWA

Pełen ciepła i radości koncert świąteczno-noworoczny to tradycyjne 
wydarzenie artystyczne organizowane co roku na początku stycznia 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie.

Jak zawsze dopisała publiczność, dwa koncerty uzdolnionych ar-
tystów z naszego Ośrodka obejrzało 11 stycznia około 500 widzów, 
wśród nich Wójt Gminy Klimontów – Marek Goździewski z żoną Agatą 
oraz przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie – Robert Orłowski.

W niezwykle barwnej i wręcz magicznej scenografii wspania-
le brzmiały najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z Gminnego Studio Piosenki i Muzyki a układy taneczne zespo-
łów „GEST” według choreografii Katarzyny Serafin były dopełnieniem 
świąteczno-noworocznej atmosfery.

Wzruszona publiczność długo oklaskiwała wykonawców, warto do-
dać że na scenie wystąpiło ponad 120 tancerzy i wokalistów. Orga-
nizatorom udało się połączyć przyjemne z pożytecznym ponieważ 
wśród widowni pojawili się wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, tym samym mamy swój udział w 27 finale tego szczytne-
go przedsięwzięcia. Na zakończenie wszystkim artystom „Mikołajkowe 
paczki” wręczyli Wójt – Marek Goździewski wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy – Robertem Orłowskim.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować osobom któ-
re przyczyniły się do realizacji tak wspaniałego widowiska: reżyseria 
i wokale – Marcin Maziarz, światło – Darek Madej, dźwięk – Adam Ko-
walski, scenografia – Dariusz Chmielowiec, choreografia – Katarzy-
na Serafin oraz Mamom dzieci uczestniczących na zajęcia do GOK Kli-
montów za przygotowanie artystom posiłku.

tradycyjny bal karnawałowy

jak co roku...

W niedzielę 24 lutego br. już od godz. 15:00 
w Sali Widowiskowej GOK w Klimontowie za-
częły pojawiać się pierwsze dzieci zaproszo-
ne przez Wójta Gminy Klimontów, wytypo-
wane przez Dyrektorów Szkół z naszej gminy 
na Wielki Bal Karnawałowy. Punktualnie od 
godz. 15.30 w barwnej i pełnej światła sceno-
grafii nawiązującej do baśni Braci Grimm „Kró-
lowa Śniegu” Wójt Gminy Klimontów Marek 
Goździewski oficjalnie przywitał wszystkie 
dzieci, nauczycieli i opiekunów, po czym dał 
sygnał do rozpoczęcia zabawy karnawałowej.

W Balu uczestniczyło blisko 140 uczestni-
ków, którzy bawili się przy akompaniamencie 

zespołu	„VARIAX”	do	późnych	godzin	wieczor-
nych. Organizatorzy przygotowali dla dzie-
ci	szereg	niespodzianek:	m.in.	„szwedzki	stół”	
zastawiony słodyczami, owocami i napojami, 
w	 krainie	 łakomczuchów	 na	 „głodomorków”	
czekał poczęstunek, był szereg konkursów 
i	 zabaw	 z	 nagrodami,	 m.	 In.	 „tańczące	 balo-
ny”,	 „kukułcze	 jajo”,	 „wirujący	 kapelusz”,	mu-
mia	egipska”,	zabawy	z	chustami	animacyjny-
mi – w których udział wzięły wszystkie dzieci 
zaproszone na bal. Każde dziecko na koniec 
otrzymało paczkę ze słodkimi upominkami. 

Całe przedsięwzięcie zrealizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Klimontowie, który w imie-

niu organizatorów pragnie serdecznie podzię-
kować dyrektorom szkół, nauczycielom, opie-
kunom i rodzicom. Tak wspaniały bal mógł się 
odbyć dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Za nieodpłat-
ną oprawę muzyczną dziękujemy zespołowi 
„VARIAX”,	 DJ	 i	 wszystkim	 osobom,	 które	 po-
magały w sprawnej organizacji tej wspaniałej 
imprezy.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia rela-
cji na stronę telewizji internetowej TV Sando-
mierz/moc atrakcji dla dzieci w Klimontowie 
https://www.sandomierztv.pl/wiadomosci
/253,wysmienita-zabawa-w-klimontowie.


