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REDAKCJA: – Dla wielu mieszkańców na-
szej gminy nie jest Pan osobą anonimową 
dzięki swojej działalności samorządowej.

JAN RĘBACZ: – Rzeczywiście, w no-
wym, odnowionym samorządzie działam 
już piątą kadencję. W trakcie I i II kadencji 
– kiedy działały Zarządy Gminy – pełniłem 
w nich funkcję członka zarządu, w trakcie 
III kadencji byłem przewodniczącym Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 
a w kolejnej wybrano mnie wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy. W tej kadencji – po 
raz pierwszy – działam jako Przewodniczą-
cy Rady Gminy.

– Zacznijmy więc od podsumowania  
tego pierwszego roku w roli Przewodniczą-
cego Rady Gminy Klimontów.

– Ten rok był zarówno dla mnie, jak i po-
zostałych radnych, bardzo pracowity. Rada 
Gminy w tym okresie odbyła trzynaście se-
sji, na których przyjęto 98 uchwał o różnej 

tematyce. Rada uchwaliła budżet na 2007 r., 
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za rok 2006 oraz podjęła wiele uchwał 
niezbędnych do funkcjonowania gminy. Po-
dejmowaliśmy trudne, nieraz niepopularne 
decyzje, ale bardzo potrzebne dla gminy – 
chociażby reformowanie sieci szkół w celu 
poprawy ich kondycji finansowej. W sumie 
oceniam ten okres pozytywnie.

– Nowa Rada Gminy to także nowi rad-
ni. Czy fakt, że w tej Radzie jest więcej ko-
biet niż w poprzednich kadencjach wpływa 
w jakiś sposób na jakość prac?

– Relacje między radnymi są dobre, choć 
pierwszy rok po wyborach jest zawsze tro-
chę trudniejszy, bo następuje dopiero wza-
jemne poznawanie się. Wyborcy w ostatnich 
wyborach samorządowych wymienili dzie-
więcioro radnych – ośmioro jest radnymi po 
raz pierwszy. Zmienił się także Wójt Gmi-
ny. Zwykle po wyborach nie zanikają pewne 
podziały wynikające z sympatii lub człon-
kostwa w określonej partii politycznej, bądź 
z popierania swego kandydata na Wójta. Tak 
było i w naszej Radzie, ale z czasem te po-
działy się zacierają, a rolą Przewodniczące-
go Rady jest jednoczyć radnych wokół za-
dań, które przed nim stoją. Myślę, że moja 
osoba temu sprzyja, by łączyć a nie dzielić.

W tej kadencji panie w liczbie 5 radnych 
stanowią trzecią część Rady Gminy. Jest to 
pewnie najbardziej sfeminizowana gminna 
rada w województwie świętokrzyskim. My-

ślę, że ich obecność hamuje czasem panów 
radnych przed mocniejszymi i niecenzural-
nymi wystąpieniami, a tym samym pozy-
tywnie wpływa na jakość pracy Rady.

– Wybory przyniosły zmiany nie tylko 
na stanowisku Przewodniczącego Rady. 
Jak układa się współpraca z nowym Wój-
tem Gminy?

– Relacje między Przewodniczącym 
Rady a Wójtem Gminy są dobre. Na począt-
ku po obu stronach była pewna nieufność, 
która wynikała pewnie – jak już mówiłem 
– z określonych sympatii politycznych z 
kampanii wyborczej, czy popierania inne-
go kandydata na Wójta. Jako Przewodniczą-
cy Rady staram się wykonywać te zadania, 
które nakłada na mnie ustawa o samorzą-
dzie gminnym, statut czy regulamin gminy 
– a więc ogólnie rzecz biorąc organizować 
pracę Rady, przewodniczyć w sesjach oraz 
reprezentować Radę Gminy na zewnątrz.

– Koniec roku to także dobra pora do 
zapytania o priorytety na rok następny.

– Jeżeli chodzi o priorytety na 2008 rok, 
to są nimi na pewno: uchwalenie nowego 
budżetu, ocenienie sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2007 r., dokończenie re-
formy sieci szkół w gminie, przygotowanie 
planu pracy Rady na 2008 r. oraz uchwale-
nie jak największej liczby uchwał, które uła-
twiłyby życie mieszkańcom naszej gminy.

– Patrząc z perspektywy roku piastowa-
nia stanowiska Przewodniczącego Rady, 
jakie działania uznałby Pan za najważniej-
sze dla mieszkańców naszej gminy?

– Uważam, że najważniejsze dla miesz-
kańców naszej gminy są działania w celu 
poprawy infrastruktury – budowa dróg, wo-
dociągów, kanalizacji, a także poprawa wa-
runków edukacji dzieci i młodzieży oraz 
bezpieczeństwo obywateli.

– Jak zamierza Pan spędzić święta?
– Ponieważ święta Bożego Narodzenia 

są świętami najbardziej rodzinnymi spędzę 
je z rodziną – żoną Grażyną, synami Jasiem 
i Piotrusiem oraz z najbliższymi – w domu 
rodzinnym w Nowej Wsi.

Korzystając z tej okazji, na zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia i każdy dzień No-
wego 2008 Roku chciałbym życzyć wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy drogocen-
nego zdrowia, wielu radości, ludzkiej dobro-
ci, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Gminy Klimontów
JANEM   RĘBACZEM

MOJ¥ ROL¥ 
JEST £¥CZYÆ 
A NIE DZIELIÆ

Wesołych Świąt!
Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!
A w Święta – niech się snuje kolęda,
I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką – pod świeczek łuną jasną,
Życzcie sobie – najwięcej: zwykłego, ludzkiego szczęścia.

Szczęścia, co radość daje,
miłości, co niesie pokój,
zdrowia, co rodzi wytrwałość,
wiary, co nadzieje prowadzi,
dni wypełnionych do końca,
nowych wschodów słońca
i niech więcej takich rzeczy 
Nowy Rok Wam użyczy.

Rada i Wójt Gminy
oraz pracownicy UG

PREMIERA 
na 70 rocznicê
Premiera sztuki pt. „Misterium Natury” 

w wykonaniu Amatorskiego Teatru „Aposto-
los” rozpoczęła 24 listopada br. – po Mszy św. 
celebrowanej  w kościele parafialnym p.w. św. 
Józefa przez ks. infułata Adama Nowaka oraz 
autora scenariusza i zarazem reżysera spekta-
klu, ks. Wojciecha Zasadę – obchody 70 rocz-
nicy utworzenia Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej w Klimontowie.

Z racji rozpoczęcia obchodów rocznicy, 
w kościele obok ołtarza umieszczone zosta-
ły dwa sztandary tego Stowarzyszenia, któ-
re zachowały się od 1938 r.

O PREMIERZE ORAZ UROCZYSTOŚCIACH ROCZNICOWYCH 
PISZEMY NA STRONIE 3.

fot. ks. Michał Majecki
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RODZINIE
zmarłego CZESŁAWA BZDYRY

wyrazy głębokiego współczucia 
składają 

pracownicy UG Klimontów

RODZINIE
ZMARŁEJ HELENY SZPAK

- MALARKI LUDOWEJ, DZIAŁACZKI KOŁA 
GOSPODYŃ WIEJSKICH i GMINNEGO

 OŚRODKA KULTURY
WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU 

SKŁADAJĄ
MIESZKAŃCY KLIMONTOWA

,,Łzy czas osuszy,
ból z czasem minie,
pamiętać będziemy zawsze”

Koleżance GRAŻYNIE KWAPIŃSKIEJ
oraz

Rodzinie ZYBAŁÓW

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA, MĘŻA, SYNA i OJCA
składają 

Koleżanki i Koledzy 
z UG Klimontów oraz OPS Klimontów

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary – jako samorząd 
polityczny, dobrowolny, o celach niezarobkowych – zosta-
ło utworzone 15 marca 2007 roku. W jego skład weszło 17 
członków, w większości są to rodzice dzieci uczących się 
w tutejszej Szkole Podstawowej oraz mieszkańcy wsi: Ko-
nary, Kolonii Konary, Pokrzywianki. Prezesem Stowarzy-
szenia został wybrany Józef Mazur, wiceprezesem Janina 
Luzak, skarbnikiem Bożena Puto. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Re-
jonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego. Cele zrzeszenia, opierającego swo-
ją działalność na pracy społecznej członków, to po pierw-
sze wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwo-
ju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Konary, 
Kolonia Konary, Pokrzywian, a po drugie  wspieranie de-
mokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w śro-
dowisku lokalnym. Kontrolę nad całokształtem działalno-
ści Stowarzyszenia sprawuje powołana w tym celu Komi-
sja Rewizyjna w składzie: Teresa Wójcik, Leszek Zybała 
i Jadwiga Smykiel. 

Jednym z głównych celów, jakie realizuje obecnie sto-
warzyszenie jest prowadzenie Szkoły Podstawowej na za-
sadach przewidzianych prawem. Jak wiadomo, placówce 
tej groziła likwidacja, ale dzięki staraniom członków sto-
warzyszenia szkoła nadal funkcjonuje i obecnie liczy 39 
uczniów (klasy 0-VI), zatrudniając 14 nauczycieli z wy-
kształceniem wyższym. 

We wrześniu odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkol-
nego 2007/2008. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, na-
stępnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Teodora Baran–Ko-
smacińska, a także przybyli goście, m.in.: Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień oraz Dyrektor Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II Małgorzata Kordyka. 

W placówce obchodzono także Dzień Nauczyciela, 
a podczas tej uroczystości zaszczycił nas obecnością po-

WIEŚCI Z KONAR...

W Szkole Podstawowej w Jur-
kowicach odbyła się 6 grudnia uro-
czystość rozdania nagród dla 
szkół, które zwyciężyły w kon-
kursach II edycji programu edu-
kacyjnego „Zbieramy, segreguje-
my, przetwarzamy odpady”. Pro-
gram został ogłoszony przez Eko-
logiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki w grudniu 2006 
roku. Do programu przystąpiło 55 
szkół z 11 gmin z terenu działalno-
ści związku. 

Nauczyciele i uczniowie Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
J. Ossolińskiego w Klimontowie 
pracowali przez cały rok, realizu-
jąc regulaminowe konkursy i pra-
ce, a przede wszystkim koncen-
trowali się na zadaniach pogłę-
biających świadomość ekologicz-
ną. W ramach form obowiązko-
wych i dodatkowych zrealizowano 
konkursy plastyczne pod tytułem: 

„Czysta Ziemia” oraz „Śmie-
ci mniej – Ziemi lżej”, uczniowie 
wykonali i przygotowali program 
artystyczny i dekoracje na Dzień 
Ziemi. Sadzili drzewka w ogród-
ku szkolnym, wykonali stroje na 
pokaz mody ekologicznej, uczest-
niczyli w sejmiku ekologicznym, 
brali udział w wycieczce do Jan-
czyc, gdzie mogli zapoznać się 
ze specyfiką funkcjonowania za-
kładu utylizacji odpadów. Szko-
ła brała udział w ogólnopolskiej 
akcji „Sprzątanie Świata – Pol-
ska 2007”. Uczennice klasy VIc 
Anna Bokwa, Małgorzata Kilar-
ska, Marta Kilarska i Aleksan-
dra Mazur przygotowały albumy 
promujące walory krajobrazowe 
naszej gminy. Albumy te wpłynę-
ły na wysoką ocenę samodzielnej 
pracy uczniów. W programie edu-
kacji ekologicznej uczestniczyło 
około 400 uczniów naszej szko-

ły wraz z wychowawcami, którzy 
w programach wychowawczych 
sukcesywnie realizują edukację 
środowiskową i ekologiczną. Nie 
sposób wymienić wszystkich za-
dań, jednak warto podkreślić, że 
w szkole od kilku lat odbywają się 
Gminne Turnieje Matematyczno–
–Przyrodnicze dla uczniów klas V 
ze wszystkich szkół z terenu gmi-
ny, konkursy wiedzy ekologicznej, 
uczniowie tworzą hasła, gazetki, 
piszą wiersze i opowiadania o te-
matyce ekologicznej. W klasach V 
i VI uczestniczą w zajęciach kół 
ekologicznych i przyrodniczych. 
Wszystkie prace związane z prze-
prowadzeniem programu eduka-
cyjnego w naszej szkole odbywa-
ły się pod okiem organizatorów: 
Ewy Kędzierskiej, która opraco-
wała także sprawozdanie z reali-
zacji wszystkich zadań oraz Zofii 
Kryszczyńskiej i Jana Prokopa. 

Mikołajkowe Nagrody

Na zebraniu KGW w Beradzu, które odbyło się 21 listo-
pada, po burzliwej dyskusji reaktywowano koło powołując 
nowy Zarząd, w skład którego wchodzą:
• przewodnicząca – Wiesława Kaczkowska
• sekretarz – Ewa Dawiec
• skarbnik – Iwona Chmielewska

Zobowiązano Zarząd do pozyskania środków finanso-
wych na potrzeby niezbędne do działalności koła. Najpilniej-
szym zadaniem koła jest wyposażenie pomieszczenia zajmo-
wanego przez KGW w budynku remizy OSP w Beradzu.

Dzięki zaangażowaniu tak du-
żej ilości uczniów nasza szko-
ła zajęła pierwsze miejsce w gmi-
nie i otrzymała z rąk Władysła-
wa Brudka – prezesa Zarządu 
EZGDK oraz Leszka Wołowca 
– członka Zarządu wspaniałe na-
grody: telewizor 32-calowy oraz 

...i BERADZA

kamerę i mikroskop do pracow-
ni przyrodniczej. Telewizor zdo-
byliśmy za ilość zebranych surow-
ców wtórnych. Wśród wszystkich 
55 szkół zajęliśmy trzecie miejsce 
– wyprzedziły nas tylko gimnazja 
z Baćkowic i Bogorii. 

ORGANIZATORZY

Nagrody odebrali uczniowie wraz z p. Dyrektor i organizatorami programu. 

seł Jarosław Rusiecki. Na tę okazję uczniowie klas IV–VI 
z pomocą nauczycieli Moniki Bajak i Iwony Stolińskiej 
przygotowali akademię: dzieci recytowały wiersze, śpiewa-
ły piosenki, zadbały także o odpowiednią oprawę plastycz-
ną. Inne ważne wydarzenia z życia szkoły to apel z oka-
zji Święta Niepodległości, a także pasowanie uczniów klas 
pierwszych. Pierwszaki wraz ze swoją wychowawczynią 

Joanną Ozdobą zorganizowały część artystyczną i złożyły 
uroczyste ślubowanie.

Szkoła na swoje utrzymanie otrzymuje dotację z Urzędu 
Gminy, subwencja pochodzi od Ministra Oświaty. W przy-
szłości planowane jest utworzenie przedszkola. Mamy na-
dzieję, że pod opieką stowarzyszenia Szkoła Podstawowa 
w Konarach będzie istniała nadal. 

A korzystając z okazji, tą drogą składamy serdeczne po-
dziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się i wło-
żyli wiele wysiłku, aby nie dopuścić do likwidacji naszej 
placówki.                  MONIKA BAJAK

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych
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Premiera sztuki pt. „Misterium Natury” odbyła 
się 24 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klimontowie. Była ona poprzedzona Mszą św. 

celebrowaną o godz. 17 w kościele parafialnym p.w. św. Jó-
zefa przez ks. infułata Adama Nowaka oraz autora scena-
riusza i zarazem reżysera spektaklu, ks. Wojciecha Zasa-
dę. Eucharystię sprawowano w intencji byłych i obecnych 
aktorów teatru oraz członków Akcji Katolickiej, którzy 
w ten właśnie sposób rozpoczęli obchody 70. rocznicy jej 
utworzenia w Klimontowie. Wznowienie działalności Para-
fialnego Oddziału Akcji Katolickiej, po przymusowej prze-
rwie w czasie II wojny światowej i latach rządów komuni-
stycznych, nastąpiło 27 maja br. Z racji rozpoczęcia obcho-
dów rocznicy, w kościele obok ołtarza umieszczone zostały 
dwa sztandary tego Stowarzyszenia, które zachowały się od 
1938 r. Warto nadmienić, że przedwojenna Akcja Katolic-
ka skupiała w swoich szeregach w Klimontowie ponad 150 
członków, a napis umieszczony na jednym ze sztandarów 
do dzisiaj świadczy o pełnieniu przez nich zaszczytnej służ-
by: „Pro Christo et Patria” (dla Chrystusa i Ojczyzny). 
Wielkie zasługi w organizowaniu i prowadzeniu przed-
wojennego Stowarzyszenia miały Siostry ze Zgromadze-
nia Najświętszego Imienia Jezus, zwane wtedy Marylkami. 
Spośród nich największą aktywnością i poświęceniem wy-
różniała się s. Urszula (Maria Herman), która w tamtych 
czasach była prawdziwą bohaterką Klimontowa.

Po Mszy św. wszyscy zaproszeni goście, na czele z wój-
tem Ryszardem Bieniem i zastępcą wójta Adamem Przy-
bylskim udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Przed 
premierą głos zabrał prezes Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej Andrzej Darowski, który przedstawił historię 
oraz kierunki działania reaktywowanego w Klimontowie 
Stowarzyszenia. Po jego wystąpieniu, reżyser spektaklu ks. 
Wojciech Zasada podziękował wszystkim wspierającym go 
w pracy przy realizacji nowej sztuki teatralnej oraz wpro-
wadził w jej kulisy. Scenariusz do przedstawienia pt. „Mi-
sterium Natury” powstał w oparciu o poetycki tomik, (któ-
rego autorem jest sam reżyser spektaklu), wydany w 2005 r. 
pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo Diecezjalne 
w Sandomierzu. Księdzu Wojciechowi nową sztukę pomo-
gła wyreżyserować Dorota Kwapińska, montaż multime-
dialny przygotował Artur Bilski, realizacji dźwięku doko-
nał Jan Duda, a nad oświetleniem czuwał Marcin Śledź. 
Kostiumy dla aktorów zostały uszyte przez Barbarę Bilską 
i Małgorzatę Darowską, a oddającą  piękno natury sce-
nografię przygotowała Anna Ferens. Zespół aktorów bar-
dzo się zmienił od ostatniego występu teatru; dla niektó-
rych z nich właśnie ta premiera była teatralnym debiutem. 
Oto nazwiska wszystkich w kolejności alfabetycznej: Ma-
teusz Bilski, Anna Berbeś, Paulina Bobońska, Barbara 
Borowska, Anna Borys, Karol Burek, Agata Ciach, Ali-

PREMIERA 
„APOSTOLOS”

cja Cichoń, Aneta Czarnecka, Julia Darowska, Aleksan-
dra Gładysz, Joanna Krakowiak, Patrycja Kwaśniew-
ska, Sandra Kwiecińska, Karolina Markot, Aleksandra 
Mazur, Edyta Mazur, Patryk Nowakowski, Anna Soja, 
Marcin Soja, Agata Szczepanowska, Jacek Szczepanow-
ski, Wojciech Trojanowski, Karolina Wiatrowska.

Tematem wiodącym nowej sztuki jest przemijanie, któ-
re dotyka każdego z nas, bo już od pierwszej chwili naszych 
narodzin jesteśmy naznaczeni jego piętnem. Często jednak 
świadomie od niego uciekamy, albo też odczytujemy w nim 
tylko przykre doznania. Nikt z ludzi nie jest w stanie ocalić 
od bezlitosnego procesu przemijania ani jednej małej chwi-
li ziemskiego życia. Jeden z aktorów w sposób bardzo suge-
stywny zwraca się do publiczności:

„popatrz jak szybko upływa czas
jeszcze wczoraj byliśmy tacy młodzi (…)”.

Nasze przemijanie wprzęgnięte jest niejako w rytm natu-
ry, która budzi się razem z wiosną, a umiera późną jesienią:

„jesienne kwiaty już umarły
ścięte pierwszym mrozem(…)”.

Teatr „Apostolos” w premierowym spektaklu ukazał 
jednak inną koncepcję przemijania od tej, do której jeste-

Akcja Katolicka w Parafii św. 
Józefa w Klimontowie powstała 
w 1937 r. Wielki wkład w jej zało-
żenie i prowadzenie wniosły Siostry 
ze Zgromadzenia Najświętszego 
Imienia Jezus, a szczególną aktyw-
nością i poświęceniem wyróżnia-
ła się s. Urszula (Maria Herman). 
W kaplicy Sióstr w tym okresie od-
bywały się rekolekcje, dni skupie-
nia, spotkania opłatkowe.

We wspomnieniach spisanych 
przez s. Cecylię (Eugenię Solec-
ką) można przeczytać: „W dniu 
4 i 5 marca 1938 roku Kobiety Ka-
tolickiego Stowarzyszenia odprawi-
ły w naszej kaplicy rekolekcje. Sku-
pienie, jakie się malowało na ich 
twarzach dowodziło, że rozumieją 
te chwile i pragną odnieść pożytek 
z tych ćwiczeń. Sekretarz General-
ny Akcji Katolickiej w Sandomierzu 
ks. Krzysztofik rozpoczął te reko-
lekcje i prowadził je jeden dzień.”

Przedwojenna Akcja Katolicka 
liczyła 60 Mężów i 90 Matek (dane 

z Kroniki parafialnej). Członko-
wie spotykali się w każdą pierw-
szą i drugą niedzielę miesiąca, „ra-
dząc nad podejmowanymi zadania-
mi”. W 1938 roku Stowarzyszenia 
Mężów i Kobiet zakupiły sztanda-
ry, które poświęcił ks. Biskup Ku-
bicki. W Kronice parafialnej zano-
towano: „Rok 1938 zapisał się jesz-
cze pomyślniej w Akcji Katolickiej 
– bo Stowarzyszenia sprawiły so-
bie sztandary, na poświęcenie któ-
rych zaproszony JE Bp Administra-
tor Diecezji przybył i poświęcił – 
i na który to obrzęd zostało zapro-
szonych z okolicy Klimontowa go-
ści spośród inteligencji i z parafii 
sąsiednich – na który to zaproszeni 
wszyscy przybyli i ofiarnością swo-
ją na rzecz stowarzyszeń w Klimon-
towie znacznie się przyłożyli.”

Po przymusowej przerwie 
w czasie II wojny światowej i okre-
sie powojennym Akcja Katolic-
ka w Diecezji Sandomierskiej zo-
stała erygowana w 1995 roku, 

a w Klimontowie reaktywowano 
Parafialny Oddział Akcji Katolic-
kiej 27 maja 2007 r., po uprzednim 
rocznym okresie działalności Gru-
py Inicjatywnej.

Uroczystą Mszą Świętą celebro-
waną przez ks. Infułata Adama No-
waka i asystenta POAK ks. Woj-
ciecha Zasadę, rozpoczęło się 24 
listopada br. świętowanie 70. rocz-
nicy utworzenia Akcji Katolickiej 
w Klimontowie. W programie ob-
chodów znalazły się m.in.: pre-
miera spektaklu „Misterium na-
tury” wg scenariusza i w reżyserii 
ks. Wojciecha Zasady, a w wykona-
niu Amatorskiego Teatru „Aposto-
los” oraz wystawa w obronie życia 
nienarodzonych pt. „Ojciec Święty 
w sprawie najmniejszych”. 

Na Uroczystość Chrystusa Kró-
la Wszechświata, która jest świę-
tem Akcji Katolickiej, członkowie 
Oddziału Parafialnego przygoto-
wali oprawę liturgiczną Mszy św., 
gazetkę informującą o historii Sto-

warzyszenia i obecnej działalności, 
a także rozprowadzili okoliczno-
ściowe folderki. Odnowienie Aktu 
Intronizacji Chrystusa Króla przez 
Parafialny Oddział AK miało miej-
sce 2 grudnia br., wraz z przyjęciem 
nowych członków i wręczeniem le-
gitymacji przez J.E. ks. bpa Edwar-
da Frankowskiego, który w swoim 
przemówieniu wyraził wielką ra-
dość z reaktywowania Akcji Ka-
tolickiej w klimontowskiej parafii 
i zachęcał gorąco wiernych do pra-
cy na rzecz lokalnej społeczności 
w szeregach tego katolickiego Sto-
warzyszenia.

Pomimo krótkiego stażu i nie-
wielkiej liczby członków (obecnie 
12) Oddział Parafialny AK może 
poszczycić się licznymi działania-
mi. Wśród nich na uwagę zasługuje 
patronat nad obchodami 380. rocz-
nicy utworzenia parafii, przygoto-
wanie sesji popularno–naukowej 
razem z profesorami KUL, wy-
stawy historycznej, organizowa-

nie Dni Kultury Chrześcijańskiej, 
pielgrzymek i aktywne współdzia-
łanie w realizacji już pięciu sztuk 
teatralnych.

Akcja Katolicka może prowa-
dzić działalność oświatową i wy-
chowawczą, kulturalną i informa-
cyjno-wydawniczą, dobroczynną, 
turystyczno–sportową i gospodar-
czą, realizując swój cel, którym 
jest pogłębienie formacji chrześci-
jańskiej oraz organizowanie bez-
pośredniej współpracy katolików 
świeckich z hierarchią kościelną 
w prowadzeniu misji apostolskiej 
Kościoła. 

Oddział Parafialny Akcji Ka-
tolickiej w Klimontowie zapra-
sza chętnych parafian do współ-
pracy w dziedzinie życia religij-
nego, kulturalnego i społeczne-
go. Spotkania formacyjne wspól-
noty odbywają się w każdą czwar-
tą niedzielę miesiąca po Mszy św. 
o godz. 17.

MARIA GŁADYSZ

70-LECIE AKCJI KATOLICKIEJ 
W PARAFII ŚW. JÓZEFA W KLIMONTOWIE

śmy na ogół przyzwyczajeni. Już bowiem od samego po-
czątku sztuki rozwija się w niej akcja celebrowanej Mszy 
św. prowadząca do finału. Uwidaczniają ją między innymi 
śpiewy chóru oparte na motywach pieśni gregoriańskich, 
które zostały starannie przygotowane pod egidą s. Kamili. 
Tak ujęta wizja całego spektaklu prowadzi do wniosku, że 
to nasze ludzkie przemijanie ma sens tylko w Jezusie Chry-
stusie. To On nas umacnia i pokrzepia swoim Ciałem w na-
szym ziemskim pielgrzymowaniu do domu Ojca, z którego 
wyszliśmy i do którego powracamy.

Pełne ekspresji słowa wypowiadane przez aktorów, prze-
wijająca się muzyka „Czterech pór roku” Vivaldiego, śpie-
wy chóru, gra świateł oraz wyświetlane na ekranie zdjęcia 
i filmy dostarczyły widzom niezapomnianych wrażeń este-
tycznych. Skłoniły ich także do refleksji nad wartością ży-
cia i prawdziwie chrześcijańskim etosem przemijania.

Po premierze wójt Ryszard Bień skadając gratulacje 
ks. Wojciechowi, obiecał finansowe wsparcie dla Ama-
torskiego Teatru „Apostolos”, który w okresie niespełna 
dwuletniej działalności wystawił już pięć premierowych 
spektakli.

DON ADALBERTO

fot. ks. Michał Majecki

W spektaklu zaprezentowano całe bogactwo form artystycznych – szczególną rolę odegrała symbolika krzyża.
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Helena Adamczak

DZIECIĄTKO DO NAS PUKA

Dzień skończył się
daleko gdzieś
słoneczko już się skryło
i  nocy tej ważnego coś
w Betlejem się zdarzyło.

Wśród ciemnej nocy na niebie
gwiazda się pojawiła
i swym światłem cudownym
stajenkę oświetliła.

Pastuszkowie,którzy w polach 
gdzieś stada swoje strzegli
obudzeni przez anioła
do stajenki pobiegli.

Trudno im było uwierzyć
swym oczom co widzieli
Rodzinne Święta a w żłobie 
Boże dziecie ujrzeli.

Matka święta nad Dzieciątkiem
z czułością pochylona 
a mała Boża dziecina
na sianie położona.

Nie w pałacu,nie w pokojach
ale w lichej stajence
dane było Boże Dziecie
rodzić świętej Panience.

Otwórzmy drzwi i serca swe 
dzieciątko do nas puka
przyszło na świat
nie ma domu 
w sercach naszych go szuka.

Włodek Przybył

POTĘGA PIENIĄDZA

Święta na które czeka cały świat
Święta najpiękniejsze, białe od śniegu
Ale niektórym ciągle czegoś brak

Nie cieszy ich choinka
Kolędy w kościele i domu
Ja myślę, że już święta 
Nie sprawiają radości nikomu

Pieniądz stał się rzeczą najwyższą
Za które kupisz dzisiaj prawie wszystko
Jednego nie możesz kupić – Zdrowia
Które jest dla nas jak majestat dla króla
Jak berło trzymane w ręce
Gdy ono podupada odchodzisz w udręce

Wtedy zaczynasz wierzyć we wszystko, 
w Boga, wszystkie święta

Ale gdy zaczynasz odchodzić 
rzecz to niepojęta

Pieniądz – a ja nie mogę go kupić
Zostaje mi tylko modlitwa 

i muszę się nad swoim życiem skupić!

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Kojarzo-
ny jest zwykle z ciepłą, rodzinną atmosferą, zimową aurą 
i pięknymi tradycjami, które są przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. Tak też ten okres wyobrażają sobie pytani 
przez nas mieszkańcy gminy Klimontów.

Boże Narodzenie to najważniejsze święto w domu pani 
Barbary, mieszkanki Nasławic. Tradycyjnie spędzi je w gro-
nie rodzinnym, przy pachnącej choince. Przygotuje trady-
cyjne potrawy wigilijne, takie jak u babci i mamy, wśród 
których nie zabraknie ryb, zupy grzybowej i pierogów.

Dla pani Danuty, to także będą typowo rodzinne świę-
ta, podczas których wspólnie z najmłodszymi zaśpiewa ko-
lędy. Jak dodaje, pogoda ma dla niej duże znaczenie, ponie-
waż jak co roku wybiera się do kościoła na Pasterkę.

Także pani Marzena z Klimontowa, nie wyobraża sobie 
świąt spędzonych bez rodziny i wspólnych tradycji, do któ-
rych należy przede wszystkim śpiewanie kolęd, nakrycie dla 
nieoczekiwanego gościa, ubieranie choinki, a także udział 
w Pasterce. Nie potrafi wyobrazić sobie świąt bezśnieżnych. 

NASZE ŒWIÊTA

Nie ma w kalendarzu chwil bardziej uroczystych niż 
czas, gdy tradycja łączy się ze współczesnością a rodzin-
na przeszłość z teraźniejszością. Gdy odżywają w pamię-
ci dawne wspomnienia, rodzi się pragnienie, by poczuć 
w ustach smak domowego makowca, niecierpliwie rozwią-
zać wstążeczki prezentów.

Boże Narodzenie jest tylko raz w roku i chodź mówi-
my, że organizujemy je ze względu na dzieci, to wszyscy 
poddajemy się atmosferze duchowych wzruszeń, domowe-
go ciepła i harmonii. Człowiek świętował od zawsze. Świę-
ta to odmiana dla monotonii zwykłych dni. To czas na głę-
boką refleksję, na zastanowienie się nad światem i życiem. 
Wspólnota tradycji i zwyczajów, łącząca nas z innymi, jest 
obroną przed samotnością i zagubieniem w świecie.

Także u nas, w szkole, Święta Bożego Narodzenia prze-
żywamy radośnie. Już w grudniu ogłaszany jest konkurs na 
najładniejszą dekorację okna. Konkurs ten organizowany 
jest od 2001 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą była dyrek-
tor szkoły Maria Kubik. Młodzież wybiera okno w drodze 
losowania. Dekoracje wykonane przez uczniów są pomysło-
we i efektowne. Przedstawiają motywy i symbole związa-
ne ze Świętami Bożego Narodzenia. Młodzież wykazuje się 
pomysłowością i kreatywnością.

W tym roku pierwsze miejsce zajęły klasy III TM oraz 
II TH, na drugim miejscu znalazły się równorzędnie kla-
sy I TH, III b i I TM, miejsce trzecie przypadło klasom 
IV TH, I a i III ZSZ, a komisja wyróżniła ponadto klasy 
I ZSZ, II a i III TH.

Zwycięzcy nagradzani są cennymi nagrodami, któ-
re wręcza Dyrektor Szkoły na oficjalnej akademii z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia. Tego dnia jednoczymy się na 
wspólnej wigilii. Gasną żale i spory. Rodzi się wzajemna 
życzliwość i ciepło. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną.

KRYSTYNA SŁOWIK & URSZULA KUBIK

NASTROJOWO i ŒWI¥TECZNIE 

Powinniśmy pamiętać o osobach, które wyjechały do 
innych krajów, by pracować. Nie każdy z nich ma możli-
wość przyjazdu na święta do swoich rodzin. Niektórzy spę-
dzą je w samotności za granicą.

Większa część rodziny pani Kingi właśnie przebywa 
poza granicami kraju, ale jak mówi, nie wahała się ani mo-
ment i już w listopadzie zamówiła bilet, by wspólnie spę-
dzić ten ważny czas. Bo – jak dodaje – nie ważne gdzie, ale 
z kim, a właśnie rodzina jest dla niej najważniejsza.

Tegoroczne święta poza domem spędzi pan Marcin, 
który również pracuje za granicą, a rodzaj zajęcia nie po-
zwala mu na urlop. Będzie to dla niego na pewno trudny 
czas, bo w tak ważnym momencie zabraknie go wśród naj-
bliższych. 

W okresie świątecznym wszyscy jesteśmy bardzo zabie-
gani, zajęci przygotowaniami, ale nie możemy w tych waż-
nych chwilach zapominać o osobach samotnych, starszych, 
które powinniśmy zaprosić do wspólnego stołu.

AGNIESZKA KRUPA

W ten niezwykły czas przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby 
święta były wytchnieniem od codziennych 
problemów, by przepełnione były spoko-
jem i radością ze spotkania z bliskimi na-
szym sercom. 

U progu 2008 roku życzymy, by był ro-
kiem spełnionych nadziei – tych osobi-
stych i zawodowych. 

Na każdy dzień Nowego Roku życzy-
my spokoju i szczęścia całej społeczności 
Gminy Klimontów. 

DYREKCJA, 
GRONO PEDAGOGICZNE

 I UCZNIOWIE 
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
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Niestety, wydaje się, że od-
powiedź na to pytanie pozosta-
nie na zawsze bez konkretnej od-
powiedzi. Pismo św., podobnie jak 
wszystkie inne znane źródła chrze-
ścijańskie i pozachrześcijańskie, 
nie podaje daty narodzenia Zbawi-
ciela. Jednak sam fakt Jego przyj-
ścia na świat stał się punktem od-
niesienia i zapoczątkował naszą 
erę. Obliczenia dotyczące roku na-
rodzenia Syna Bożego, który dzi-
siaj powszechnie przyjmujemy, za-
wdzięczamy mnichowi scytyjskie-
mu Dionizemu Małemu (Diony-
sius Exiguus) żyjącemu w Rzymie 
w VI w. Dokonał on tego, na pole-
cenie Papieża Jana I, opierając się 
między innymi na ewangelicznym 
tekście dotyczącym spisu ludno-
ści za panowania Cezara Augusta. 
W swoich obliczeniach popełnił 
jednak pomyłkę wskazując na rok 
754 od założenia Rzymu, podczas, 
gdy należałoby tę datę cofnąć jesz-
cze o przynajmniej pięć lat. Powin-
niśmy zatem przyjąć, za współcze-
snymi biblistami, że ziemski czas 
narodzenia Zbawiciela przypada 
raczej na 7/6 rok przed naszą erą, 
natomiast sam dzień narodzenia 
Jezusa jest wyłącznie interpretacją 
tradycji. W historii Kościoła zna-
ne są też inne dni, które były wcze-
śniej wyznaczane na świętowa-
nie Bożego Narodzenia. Klemens 
Aleksandryjski w III w. wyznaczył 
ten dzień na 19 kwietnia. Oprócz 
tego Boże Narodzenie świętowano 
29 maja, 28 marca, a na Wschodzie 
przez długi czas 6 stycznia.

Genezy święta Bożego Naro-
dzenia, przypadającego na dzień 
25 grudnia, należy się doszuki-
wać raczej w teoriach usiłujących 
wskazać ten optymalny dzień. Jed-
ną z nich jest hipoteza obliczenio-
wa. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa ustalono, że Jan Chrzci-

ciel, który bezpośrednio przygoto-
wywał ludzi na przyjście Mesja-
sza nad brzegami Jordanu, przy-
szedł na świat w czasie przesilenia 
letniego, czyli 24 czerwca. Sko-
ro zaś przy Zwiastowaniu archa-
nioł Gabriel oznajmił Maryi, że 
Elżbieta (matka Jana Chrzciciela) 
jest w szóstym miesiącu od poczę-
cia dziecka (por. Łk 1,36), to zna-
czyłoby, że Chrystus począł się 
w dziewiczym łonie trzy miesią-
ce przed narodzeniem swojego po-
przednika, czyli 25 marca. Przyj-
mujemy zatem ogólnie w Kościele, 
że Zwiastowanie Najświętszej Ma-
ryi Pannie przypada w czasie wio-
sennego zrównania dnia z nocą, 
a dziewięć miesięcy później, czy-
li w dzień przesilenia zimowego 
(25 grudnia) przypada Narodzenie 
Syna Bożego.

Z kolei inna hipoteza stara się 
utrzymywać, że chrześcijaństwo 
wprowadziło obchody Bożego Na-
rodzenia w miejsce pogańskie-
go święta boga Mitry lub „Słoń-
ca niezwyciężonego” (dies solis 
invicti), które zostało ustanowio-
ne przez cesarza Aureliusza. Dość 
powszechnie znane są przypad-
ki, w których liturgia chrześcijań-
ska pozyskiwała dla swoich celów 
święta pogańskie i niejako adopto-
wała je do przedstawienia nowych 
prawd objawionych.

Szukając odpowiedzi na pytanie 
zawarte w tytule powinniśmy jesz-
cze zwrócić uwagę na rzecz bar-
dzo istotną, która dotyczy począt-
ków ustanowienia święta Bożego 
Narodzenia. Historia zaświadcza, 
że to święto obchodzono w Rzy-
mie na pewno w roku 336. Czy 
obchodzono je wcześniej? Należy 
mieć na uwadze, że spojrzenie wia-
ry pierwszych chrześcijan było bar-
dziej zwrócone na zbawcze dzieło 
Chrystusa. Jednak od początków 

IV w. sama Osoba Chrystusa sta-
ła się przedmiotem rozważań i spo-
rów teologicznych. Zmiana orien-
tacji teologicznej była wynikiem 
błędnych teorii dotyczących prawd 
naszej wiary. Kapłan aleksandryj-
ski Ariusz (ok. 256-336 r.) podwa-
żył dogmat Trójcy Św. i zaprze-
czył boskiej naturze Chrystusa, za 
co w konsekwencji został wyłączo-
ny ze wspólnoty Kościoła. Dał jed-
nak początek heretyckim arianom 
zwanych też antytrynitarzami. Od-
powiedzią na błędne poglądy Ariu-
sza był antyarianizm, który wy-
warł w Kościele wielki wpływ nie 

tylko na odnowę pobożności wier-
nych, ale też na liturgię kościelną. 
Ten klimat sprzyjał wprowadzeniu 
uroczystych obchodów Bożego Na-
rodzenia, których przedmiotem jest 
Chrystus jako Bóg–Człowiek.

Przybliżamy się właśnie do 
przeżywania, tych jedynych w swo-
im rodzaju, świąt Bożego Naro-
dzenia. Powinniśmy być wdzięcz-
ni Kościołowi za wprowadzenie 
tego święta do roku liturgiczne-
go, bo żadne chwile z ziemskie-
go życia Chrystusa nie są tak bli-
skie chwilom zwyczajnego ludz-
kiego życia, jak te ogarnięte be-

tlejemską ciszą. Narodzenie Jezu-
sa ukazuje nam, że cały świat go-
dzien jest miłości, a każdy czło-
wiek zasługuje na to, aby go przy-
jąć, bo w nim mieszka całe bogac-
two dobra i godność. Jakże często 
godność ta jest pomniejszana z po-
wodu naszych grzechów i słabości, 
lecz Chrystus właśnie do nas ta-
kich przyszedł. Nie odrzuca niko-
go i nikim nie pogardza. Pomaga 
nam wyzwolić się od zła i uczy mi-
łości do wszystkich ludzi. We wła-
ściwym rozumieniu chrześcijań-
stwa, Chrystus rodzi się w każdym 
sercu godnym Jego przyjścia. Ro-
dzi się w każdej wyciągniętej dło-
ni gotowej pomóc drugiemu czło-
wiekowi. Rodzi się w każdym do-
brym słowie, w każdym życzli-
wym uśmiechu i geście dobroci.

Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą całe bogactwo zwy-
czajów i tradycji, które my Polacy 
w sposób szczególny staramy się 
zachowywać i kultywować. Stano-
wią one cząstkę naszej narodowej 
tożsamości. Są w nas tak bardzo 
zakorzenione, że chyba najbardziej 
zdajemy sobie z tego sprawę, kie-
dy w bożonarodzeniowym czasie 
znajdujemy się poza granicami Oj-
czyzny. Przyznaję, że ja sam sze-
ściokrotnie przeżywałem te święta 
na obczyźnie i z autopsji wiem, że 
atmosfera towarzysząca świętom 
Bożego Narodzenia w naszym ro-
dzinnym kraju jest jedyną w swo-
im rodzaju i niepowtarzalną. Ta at-
mosfera rozpoczyna się już w wie-
czór wigilijny i jest jakby doty-
kiem świętości, który ogarnia nas 
wszystkich. Myślę, że jedynie tyl-
ko słowa poezji mogą opisać i wy-
razić te jakże osobliwe chwile, bo 
jak pisał Norwid: „z rzeczy tego 
świata zostaną tylko dwie: poezja 
i dobroć”.

DON ADALBERTO

KIEDY NAPRAWDĘ NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS?

NASTROJOWO i ŒWI¥TECZNIE 

Organizatorami były Zofia Krysz-
czyńska i Justyna Kargul, które zachęca-
ły wszystkich uczniów oraz wychowawców 
klas do udziału w tej akcji. Zorganizowano 
akcję informacyjną oraz codzienne dyżu-
ry przy zbiórce darów. Uczniowie klasy Va, 
IIb i VIb koordynowali akcję, pełnili dyżu-
ry i pakowali paczki. Wszyscy wychowawcy 

i uczniowie z sercem pomagali zebrać sześć 
dużych pudeł żywności, przyborów szkol-
nych, odzieży, maskotek, słodyczy. Wzru-
szającym akcentem było to, gdy małe dzie-
ci przynosiły swoje ulubione zabawki, chcąc 
podzielić się nimi z innymi. Akcja miała na 
celu nie tylko konkretne materialne wspar-
cie dla osób potrzebujących, ale realizowała 

także naturalną potrzebę niesie-
nia dobra. Miała konkretny wy-
miar działań wychowawczych, 
tworzyła warunki do wzbudzania 
empatii i wrażliwości.

Akcja „Świąteczna Paczka” 
ma wymiar ogólnopolski. Jest re-
alizowana przez Stowarzyszenie 
WIOSNA z Krakowa. Można o 
niej przeczytać w Internecie, wpi-
sując w wyszukiwarce hasło: świą-
teczna paczka. Warto zapoznać się 
ze szczegółami, by zrozumieć sens 
organizowania takiej pomocy.

DARY SERC 
W SZEŚCIU DUŻYCH PACZKACH

W PSP im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 
zorganizowano akcję charytatywną pt. „ ŚWIĄTECZNA PACZKA”.

Wspólnie przygotowane paczki odwieźli-
śmy 14 grudnia do Kielc, do wyznaczonego 
magazynu, skąd 19 grudnia zostaną przeka-
zane rodzinie wybranej przez nas z bazy po-
trzebujących pomocy. Teraz możemy cieszyć 
się myślą, że sprawiliśmy komuś radość przy 
świątecznym stole, że podzieliliśmy się odro-
biną dobroci i serca, a świąteczne prezen-

ty, które znajdziemy pod choinką przyniosą 
nam podwójną radość. Ktoś, kogo obdarowa-
liśmy będzie miał niezapomniane święta Bo-
żego Narodzenia. Dla niego gwiazdka zapa-
liła się już 2 grudnia, gdy ciepłe serduszka 
naszych uczniów zdecydowały o przygoto-
waniu Świątecznej Paczki. 
ZOFIA KRYSZCZYŃSKA & JUSTYNA KARGUL

Święta noc 
łagodny

zmierzch
otula

zimowe
pejzaże

zapach
świerku

napełnia
domowe

świątynie

płoną serca
na ołtarzu 

pojednania

spływa 
cicho

łza
do kielicha

oczyszczenia
a opłatek drży

jak Dziecko
położone na sianie

- ukazał się na ziemi znak czasu
zasiądźmy zatem do wieczerzy

przemiany
i niech wigilia zawsze w nas trwa 

(z tomiku „Ogrody milczenia”, 2006)
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W Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach odbyła się II edy-
cja konkursu „Świętokrzyska 
Potrawa Świąteczna”. W kon-
kursie wzięło udział Koło Go-
spodyń Wiejskich z Konar-Ko-
lonii i Konar. Po wygranej na 
szczeblu powiatowym nasze pa-
nie z dumą reprezentowały po-
wiat sandomierski. W jury zasia-
dał sam Maciej Kuroń – mistrz 
sztuki kulinarnej. 

Nasze KGW wypadło znako-
micie i zajęło II miejsce prezen-
tując ,,Gęś w sosie śliwkowo–se-
lerowym”. 

Na uroczystość – wspólnie 
z mistrzyniami kulinarnego dzie-
dzictwa – pojechali także dyrek-
tor GOK-u Marcin Śledź, To-
masz Ferens oraz zespół ,,FAH-
RENHEIT” pod kierunkiem 
Marcina Maziarza. Pieczę nad 
bajeczną dekoracją sprawowa-
ła Anna Ferens. Akompaniament 
zespołu ,,FAHRENHEIT” oraz 
magia gry na skrzypcach w wy-
konaniu Ani Pacholczak oczaro-
wały publiczność.

Za zajęcie II miejsca w drugiej 
edycji konkursu ,,Świętokrzyska 
Potrawa Świąteczna” KGW Kona-
ry-Kolonia i Konary otrzymało na-
grodę w wysokości 2.000 zł ufun-
dowaną przez Wojewodę Święto-
krzyskiego.

WIELKI TRIUMF
GOSPODYŃ Z KONAR

Nic nie wskazywało na to, 
że pan Andrzej Piwowarczyk 
zapisze się czymś szczególnym 
w historii swojej miejscowości. 
Jednak wybuch II wojny świa-
towej sprawił, że w szczególny 
sposób utkwił w pamięci wszyst-
kich mieszkańców Górek.

Urodził się 2 listopada 1912 r. 
w Niekrasowie koło Tuska. Jako 
młody mężczyzna zaczął pra-
cować we dworze u Karskich 
w Górkach. Tu poznał swoją żonę Stanisławę, z którą oże-
nił się 28 sierpnia 1933 roku. Nie nacieszyli się sobą długo, 
gdyż 2 listopada 1934 r. został powołany i wcielony do za-
sadniczej służby wojskowej w 8 kompanii 5 pułku Strzel-
ców Podhalańskich – jako strzelec. Powrócił do domu 10 
marca 1936 r. Czas robił się niespokojny, Hitler doszedł do 
władzy, wszyscy zastanawiali się czy Europa uniknie wojny. 
Los nie pozwolił mu zostać długo w domu. Już 27 sierpnia 
1939 r. został zmobilizowany do 2 Pułku Piechoty. Na woj-
nę nie przyszło mu czekać długo – po trzech dniach wybu-
chła wojna. Walczył 25 dni, a potem wraz ze swoimi współ-
towarzyszami został wzięty do niewoli sowieckiej. Trafił do 
obozu Ostaszkowo. Możemy tylko się domyślać, co wtedy 
czuł pan Andrzej – niepewność jutra, głód, mróz, rozłąka 
z najbliższymi tworzyły pustkę, której nic nie było w sta-
nie wypełnić. Widok sowieckich żołnierzy, rozstrzeliwa-
nia, nieludzkie warunki prowadziły zapewne do rozmyślań 

o najgorszym. Lecz historia miała dla pana Andrzeja inny 
scenariusz. W Londynie podpisano 30 lipca 1941 r. umowę, 
na mocy której przywrócono stosunki dyplomatyczne po-
między Polską a ZSRR, zerwane po agresji sowieckiej na 
Polskę. Umowa Sikorski–Majski dawała możliwość stwo-
rzenia armii polskiej na terytorium ZSRR oraz zwolnienia 
z obozów i więzień Polaków aresztowanych i deportowa-
nych w głąb Rosji po 17 września 1939 r. Układ wzmoc-
nił też pozycję Polski w obozie aliantów, dając Sikorskiemu 
możliwość tworzenia armii w ZSRR, rozbudowania jed-
nostek polskich w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wscho-
dzie. To okazało się ostatnią deską ratunku dla Pana An-
drzeja i jego współwięźniów. Pan Andrzej odzyskał wol-
ność i 5 września 1941 r. został wcielony do Wojska Pol-
skiego w Rosji. 

Dowódcą armii został gen. Władysław Anders, który po 
Kampanii Wrześniowej – tak jak nasz bohater – dostał się 
do sowieckiej niewoli i był więziony. Współpraca Polaków 
i Rosjan przy tworzeniu się armii od początku nie układała 
się pomyślnie. Przyczyną było skąpe zaopatrzenie w żyw-
ność, odzież, broń. Władze sowieckie utrudniały Polakom 
dotarcie do Bułułuku – centrum tworzenia się armii. Po-
nadto gen. Sikorski w trakcie oficjalnej wizyty w ZSRR 
w grudniu 1941 roku domagał się informacji na temat więź-
niów wrześniowych, którzy zaginęli bez echa. Gdy zdecy-
dowano o ewakuacji armii gen. Andersa na Bliski Wschód, 
pan Andrzej wraz ze swoim pułkiem wyjechał 10 lutego 
1942 r. do Persji, a następnie przez Palestynę, Syrię i Egipt 
dotarł w marcu 1942 roku do Iraku. Tam żołnierze, mimo 

WSPOMINIENIE
O PANU ANDRZEJU

chorób tropikalnych i tęsknoty za bliskimi, dochodzili do 
zdrowia. Gdy gen. Sikorski wydał 12 września 1942 r. roz-
kaz formowania Armii Polskiej Wschodniej na terenie Ira-
ku, dowódcą mianowany został gen. Anders. W 1943 r. 
APW została przekształcona w II Korpus Sił Zbrojnych 
z gen. Andersem na czele. Los rzucił teraz pana Andrze-
ja do Włoch, gdzie walczył z Niemcami i zdobywał Monte 
Cassino, które poddało się 18 maja 1944 r.

Po kapitulacji Niemiec pan Andrzej trafił do Anglii. 
Miał możliwość wyboru – emigracja do USA, gdzie jako 
były żołnierz gen. Andersa pewnie żyłby w dostatku i pew-
ności jutra lub powrót do Ojczyzny, o którą tyle lat wal-
czył i cierpiał, a gdzie czekała na niego żona, której nie wi-
dział osiem lat. Wybrał dom, do którego powrócił 3 maja 
1947 roku. 

Jak wspomina pani Stanisława, gdy męża przyprowadzi-
li państwo Mądry z Klimontowa, to go w pierwszej chwi-
li nie poznała. Później były długie rozmowy, wspomnienia 
i długie, dobre życie z żoną i córkami. 

Pan Andrzej Piwowarczyk zmarł 2 kwietnia 1988 roku. 
Mieszkańcy Górek zapamiętali Go jako człowieka po-
godnego, spokojnego, skromnego i wrażliwego. Jego oso-
ba na zawsze pozostanie w ich pamięci. Szkoda tylko, że 
czasy Polski Ludowej w pełni nie doceniły naszego boha-
tera. Pan Andrzej został odznaczony: Krzyżem Walecz-
nych (1.11.1944 r.) po raz pierwszy za męstwo i odwagę 
wykazaną na polu chwały, pochwałą dowódcy V Korpu-
su (1.12.1944 r.) za wyróżnianie się jako doskonały patro-
lowiec – ochotnik, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino 
(22.02.1945 r.), Gwiazdą za wojny (24.12.1944 r.), Gwiaz-
dą Italii (24.12.1944 r.), Medalem Wojny (The War Medal – 
26.11.1946 r.), odznaką pamiątkową VI Dywizji Lwów – VI 
Lwowska Brygada Piechoty.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1982 roku od-
znaczony został Medalem za udział w Wojnie Obronnej 
1939 roku.

KATARZYNA GAJEWSKA

Gęsi były hodowane prawie 
w każdym gospodarstwie, ponie-
waż pozyskiwano z nich pióra. Pió-
ra były wykorzystywane na pierzy-
ny i poduchy. Pierze było darte zbio-
rowo – schodziły się sąsiadki i przy 
śpiewie różnych piosenek zarów-
no ludowych, jak i kościelnych, dar-
ły pióra. Na koniec darcia w danym 
domu były wyprawiane pirzoki. 

ELŻBIETA BORYCKA

PREZES KGW KONARY-KOLONIA I KONARY

SKŁADNIKI:
• pół gęsi
• dwie łyżki miodu
• duży seler
• pół szklanki powideł śliwkowych
• pół szklanki bulionu
• sok z połowy cytryny
• pół szklanki śmietany
• tłuszcz do smażenia
• pieprz
• sól

WYKONANIE:
Gęś oczyścić, umyć, osuszyć 

i podzielić na porcje. Natrzeć solą, 
pieprzem, sokiem z cytryny i mio-
dem, a następnie odstawić na co 
najmniej pół godziny. Na patelni 
rozgrzać tłuszcz, obsmażyć por-
cje gęsi i przełożyć je do brytfan-
ny. Powidła śliwkowe rozprowa-
dzić w gorącym bulionie, wlać do 
mięsa. Seler obrać, zetrzeć na tar-
ce i obłożyć nim gęś. 

Brytfannę nakryć, wstawić 
do rozgrzanego piekarnika i piec, 
podlewając gęś od czasu do cza-
su sosem z pieczenia i ewentualnie 
wodą. Pod koniec pieczenia wlać 
do sosu śmietanę i wymieszać. Po-
dawać z kluskami.

A OTO RECEPTURA
NA ZNAKOMITE 

KONKURSOWE DANIE:
GÊŒ W SOSIE 

ŒLIWKOWO–SELEROWYM
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NA WIGILIJNYM STOLE

POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   (015) 866-10-07
Dyżurny w Sandomierzu  (015) 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński    0 662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     0 607-530-913
p. Andrzej Sośniak       0 691-538-255
PSP w Sandomierzu    (015) 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     (015) 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      (015) 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       (015) 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska      (015) 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      (015) 866-12-33
p. Bronisław Toś        (015) 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu   (015) 832-29-16
Klim–Gaz          (015) 866-15-52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     (015) 866-13-99

ZGKiM Klimontów       (015) 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       (015) 866-12-36

Apteki
ul. Sandomierska        (015) 866-10-17
ul. Krakowska         (015) 866-19-10

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI     (015) 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
(015) 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: (015) 866-10-06,  (015) 866-11-00
fax: (015) 866-18-47 

www.klimontow.ugm.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. (015) 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. Krakowska 15, pok. nr 6.
Listy do redakcji można także przesyłać na ad-
res mailowy: d.potocka@klimontow.ugm.pl

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

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. (015) 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: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego  (015) 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
(015) 866-12-84, (015) 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
(015) 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach     (015) 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(015) 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
(015) 866-17-50

PORADNIK ROLNICZYJAK PODNIEŒÆ 
STANDARD ¯YCIA NA WSI

• barszcz z kaszą jaglaną i grzybami
• kapusta z grochem
• fasola
• kasza jaglana
• kasza jęczmienna
• kasza gryczana
• ryż
• pierogi z kapustą i grzybami
• paluchy z miodem i orzechami
• racuszki
• karp i inne ryby 
  smażone lub marynowane
• kompot z suszu wieloowocowego

PA LUCH Y 
W IGILIJNE

SKŁADNIKI NA 6 PORCJI:
• 1/2 kg mąki pszennej
• 1 jajo
• 1/2 łyżeczki sody (kto lubi twarde) ale 

może być także bez sody
• 1/2 szklanki wody
• miód sztuczny lub prawdziwy (według 

upodobań, ok 1/2 szkl.)
• 3/4 szklanki zmielonego maku (tak jak na 

placek)
• ok. 1 łyżki bardzo drobno posiekanych 

orzechów włoskich
WYKONANIE:

Z mąki, jajka, wody i sody zagniatamy 
ciasto, następnie formujemy z ciasta palusz-
ki (wielkości małego palca).

Paluszki gotujemy w osolonej wodzie 
z dodatkiem łyżki oleju, aby się nie po-
sklejały. 

Odcedzamy, po czym mieszamy 
z makiem – uprzednio utartym z miodem 
i orzechami.

SKŁADNIKI NA 6 PORCJI:
• 1/2 kg kwaszonej lub słodkiej kapusty
• 10 dkg suszonych grzybów (może być więcej)
• 25 dkg grochu
• olej i cebulę do okraszenia, przyprawy: 

wegeta, majeranek, sól, pieprz, czosnek.
WYKONANIE:

Grzyby wcześniej moczymy, następnie 
gotujemy aż do miękkości. Groch także mo-
czymy wcześniej i gotujemy do miękkości.

Odwarzamy kwaszoną lub słodką kapu-
stę i odlewamy wodę z gotowania, następ-
nie gotujemy kapustę w wodzie, w której go-
towały się grzyby. Dodajemy grzyby oraz 
groch, który wlewamy do kapusty po uprzed-
nim przetarciu przez sito, na koniec dodaje-
my wszystkie przyprawy.

Jeżeli groch jest bez twardych łusek mo-
żemy dodać go do kapusty bez przecierania – 
kapusta jest lepsza. Na koniec podsmażamy 
na oleju pokrojoną w kostkę niewielką cebu-
lę i okraszamy kapustę.

TERESA G.

KAPUSTA Z GROCHEM

Tworzenie warunków do 
powstawania m.in. na obsza-
rach wiejskich, pozarolniczych 
miejsc pracy, jest jednym z naj-
poważniejszych wyzwań dla po-
lityki państwa jak i polityki roz-
woju lokalnego, co  pozwoli 
podnieść standard życia miesz-
kańców wsi.

 Realizacja działania ,,Róż-
nicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej” może przy-
czynić się do poprawy jakości 
życia na obszarach wiejskich, 
oraz pomoże promować dywer-
syfikację gospodarki wiejskiej, 
poprzez  podejmowania lub roz-
wijania przez rolników, do-
mowników i małżonków rolni-
ków, działalności nierolniczej 
lub związanej z rolnictwem, co 
wpłynie na tworzenie pozarol-
niczych źródeł dochodów, pro-
mocję zatrudnienia poza rolnic-
twem na obszarach wiejskich. 

Beneficjent.
Pomoc może być przyznana: 

rolnikowi, małżonkowi rolnika 
oraz domownikowi w rozumie-
niu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, który:
1) jest obywatelem państwa 

członkowskiego UE;
2) jest pełnoletni i nie osiągnął 

wieku emerytalnego;
3) w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy uzyskał płatno-
ści bezpośrednie;

4) nie podlega wykluczeniu 
z ubiegania się o przyznanie 
pomocy;

5) nie wystąpił o przyznanie lub 
nie ma ustalonego prawa do 
renty strukturalnej w ramach 
Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2004-2006 
lub Programu;

6) został wpisany do ewiden-
cji producentów, stanowią-

cej część krajowego systemu 
ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności;

7) jest nieprzerwanie ubezpie-
czony w pełnym zakresie na 
podstawie przepisów ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, przez okres co naj-
mniej 12 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy;

8) nie jest wspólnikiem spółki 
cywilnej.
 Pomocy udziela się z tytułu 

podjęcia lub rozwoju działalno-
ści w zakresie: 
1) usług dla gospod. rolnych lub 

leśnictwa; 
2) usług dla ludności; 
3) sprzedaży hurtowej i deta-

licznej; 
4) rzemiosła lub rękodzielnic-

twa; 
5) robót i usług budowlanych 

oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz 

związanych ze sportem, re-
kreacją i wypoczynkiem

7) usług transportowych; 
8) usług komunalnych; 
9) przetwórstwa produktów rol-

nych lub jadalnych produk-
tów leśnych; 

10) magazynowania lub prze-
chowywania towarów; 

11) wytwarzania produktów 
energetycznych z biomasy; 

12) rachunkowości, doradztwa 
lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana 
na operację:
1) spełniającą wymagania okre-

ślone w Programie;
2) która nie jest finansowana 

z udziałem innych środków 
publicznych;

3) uzasadnioną pod względem 
ekonomicznym;

4) obejmującą koszty mogące 
podlegać refundacji;

5) dla której wniosek o płatność 
ostatecznie zostanie złożony 
do dnia 30 czerwca 2015 r.;

6) realizowaną w:
    a) miejscowościach należą-

cych do gminy wiejskiej, lub
    b) miejscowościach należą-

cych do gminy miejsko-wiej-
skiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5 tys. 
mieszkańców, lub

    c) miastach liczących mniej 
niż 5 tys. mieszkańców.
 Refundacji w ramach po-

mocy mogą podlegać koszty:
1) budowy, przebudowy lub re-

montu połączonego z mo-
dernizacją niemieszkalnych 
obiektów budowlanych wraz 
z zakupem i montażem insta-
lacji technicznej, koszty roz-
biórki i utylizacji materiałów 
szkodliwych pochodzących 
z rozbiórki;

2) nadbudowy, przebudowy lub 
remontu połączonego z mo-
dernizacją istniejących budyn-
ków mieszkalnych wraz z za-
kupem i montażem instalacji 
technicznej, koszty rozbiórki 
i utylizacji materiałów szko-
dliwych pochodzących z roz-
biórki – w przypadku gdy roz-
biórka jest niezbędna w celu 
realizacji operacji w zakresie 
prowadzonej lub rozwijanej 
działalności gospodarczej;

3) przebudowy lub remontu po-
mieszczeń gospodarczych - 
za wyjątkiem miejsc noclego-
wych w ramach agroturystyki, 
zagospodarowania terenu, za-
kupu wyposażenia i sprzętu 
do działalności - w przypadku 
realizacji operacji w zakresie 
pobytu turystów w gospodar-
stwie rolnym, działalności tu-
rystycznej i rekreacyjnej;

Na tradycyjnie obowiązkowe 
12 dań może składać się:

4) zakupu maszyn, urządzeń, 
narzędzi, wyposażenia, któ-
re są niezbędne do osiągnię-
cia celów projektu;

5) zakupu sprzętu kompute-
rowego i oprogramowa-
nia służącego wsparciu po-
dejmowanej lub rozwijanej 
działalności;

6) zakupu środków transportu: 
pomocą nie jest objęty zakup 
samochodów osobowych prze-
znaczonych do przewozu mniej 
niż 8 osób wraz z kierowcą;

7) kosztów ogólnych, które 
są bezpośrednio związane 
z przygotowaniem dokumen-
tacji technicznej operacji.
Do kosztów kwalifikowa-

nych nie zalicza się:
1) część raty leasingowej obej-

mująca marżę (zysk) finan-
sującego;

2) kosztów refinansowania od-
setek;

3) kosztów bieżących;
4) opłaty ubezpieczeniowej;
5) podatku VAT;
6) kosztów zakupu towarów 

używanych.
Forma i wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu 

części kosztów kwalifikowa-
nych operacji. Maksymalna wy-
sokość pomocy udzielona jedne-
mu beneficjentowi w gospodar-
stwie rolnym, w okresie realiza-
cji Programu, nie może przekro-
czyć 100 tyś zł . Poziom pomo-
cy finansowej wynosi maksy-
malnie 50 % kosztów kwalifi-
kowanych operacji.

Działaniem mają zostać ob-
jęte obszary wiejskie całego kra-
ju. Proponowana wysokość środ-
ków przeznaczonych na realiza-
cję działania to 80 000 000,00 
zł., gdzie skorzystać może około 
20 000 beneficjentów.

LESZEK GALATA



GŁOS KLIMONTOWA

W naturze człowieka leży fan-
tazjowanie, marzenie i rozmyśla-
nie nad tym, co go jeszcze w życiu 
może spotkać. Odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące przyszłości próbowa-
li udzielić naukowcy, filozofowie, 
astronomowie, a w końcu wróżbi-
ci. Z niezaspokojonej ciekawości 
rodziły się różne zwyczaje i obrzę-
dy, które pozwalały przypuszczać, 
że los człowieka jest już z góry za-
planowany, a ludowe przepowiednie 
miały uronić rąbka tajemnicy. Do-
skonałą okazją do tego była wigilia 
świętego Andrzeja, która powsta-
ła z połączenia dnia św. Katarzyny 
i wspomnianego dnia św. Andrzeja. 
To świetna okazja do spotkania się 
ze znajomymi i uzyskania odpowie-
dzi na odwieczne pytanie „Kto i kie-
dy zostanie moim mężem/żoną”?

Od wielu lat istnieje w PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie Zespół Hu-
manistyczny, który skupia nauczycieli–hu-
manistów z naszej szkoły i filii. Praca ze-
społu przebiega zgodnie z planem opraco-
wanym na początku każdego roku szkolne-
go w korelacji z Planem Rozwoju Szkoły.

Jest ukierunkowana tak, aby wyzna-
czone priorytety w pracy z uczniem były 
jak najpełniej osiągane przez pedagogów. 
Głównym celem działalności Zespołu Hu-
manistycznego jest także poprawienie efek-
tywności pracy szkoły i wychowania ucznia 
szkoły podstawowej.

Jedną z wielu form pracy z uczniem jest 
organizowanie konkursów szkolnych dla 
uczniów klas IV-VI. Udział naszych wy-
chowanków w konkursach jest znakomitą 
okazją do rozwijania przez nich zdobytych 
umiejętności i rozszerzenia wiedzy wykra-
czającej poza program szkolny.

W ostatnia środę listopada został prze-
prowadzony przez nauczycieli–humanistów 
Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Piękno 
Słowa Ojczystego”. Była to druga edycja kon-
kursu pod wspólnym tytułem ,,Piękno Mowy 
Ojczystej”. Celem konkursu jest prezentacja 
wierszy o różnej tematyce opiewającej uroki 
polskich krajobrazów, kształcenie umiejętno-
ści wzorowej recytacji utworów poetyckich 
oraz umiłowanie słowa ojczystego.

W konkursie uczestniczyło 41 uczniów 
z PSP im. Jerzego Ossolińskiego oraz fi-
lii. Przebiegał on w trzech kategoriach: 
uczniów klas IV, V i VI. Uczestników oce-
niała Komisja Artystyczna w składzie: prze-

wodnicząca – dyrektor Elżbieta Czajkow-
ska, członkowie – Danuta Kowalska, Jo-
lanta Juda i Ilona Kosiarska. Jurorzy oce-
niali dobór repertuaru, interpretację utwo-
ru, kulturę słowa i ogólny wyraz artystycz-
ny. Po wysłuchaniu recytujących i burzli-
wych obradach Komisja przyznała miejsca 
w poszczególnych kategoriach: 
• uczestnicy z kl. IV: 

I miejsce   Katarzyna Kućma 
II miejsce Dominika Kusal 
III miejsce Paulina Michalska 

• uczestnicy z kl. V: 
I miejsce  Sylwia Chodyra 
II miejsce   Paulina Dubiel 
III miejsce Ewa Linowska 

• uczestnicy z kl.VI:
I miejsce  Małgorzata Kilarska 
II miejsce Aleksandra Mazur 
III miejsce Zuzanna Kusal 

Nagrodzeni otrzymali upominki rze-
czowe i dyplomy. Pozostałym uczestnikom 
przyznano wyróżnienia oraz drobne upo-
minki. Konkurs Recytatorski ,,Piękno Sło-
wa Ojczystego” przebiegał w miłej atmos-
ferze. Wzorowa recytacja pięknych wierszy 
polskich poetów oraz nastrojowa dekora-
cja sali wpłynęła na głębokie przeżycia es-
tetyczne recytujących oraz widzów. Był on 
nie tylko piękną lekcją języka polskiego, ale 
również lekcją wychowania patriotyczne-
go i obywatelskiego, kształtującą postawę 
młodego Polaka i uczucie miłości do małej 
i wielkiej Ojczyzny.

JOLANTA KANIEWSKA

LIDER ZH PRZY PSP W KLIMONTOWIE

piękno słowa
,,Oto dom mój: cztery ściany wiersza 

  w mojej pięknej Ojczyźnie–polszczyźnie”

Julian Tuwim

W Szkole Podstawowej w Goź-
licach do dziś kultywowane są sta-
re tradycje, święta i obyczaje – tym 
bardziej, że są zabawne, tajemni-
cze i budzą wśród dzieci wiele 
pozytywnych emocji i nadziei na 
spełnienie marzeń. Przygotowa-
nia do tego wyjątkowego dnia roz-
poczęły się już na kilka dni przed 
nim. Gospodarzami wieczoru byli 
uczniowie należący do Samorządu 
Uczniowskiego, którzy pod prze-
wodnictwem Kingi Cieplińskiej 
i Urszuli Sadowskiej wykonali 
ozdoby i stroje niezbędne do wy-
wołania odpowiednio magicznego 
nastroju. Efekt przerósł oczekiwa-
nia nas wszystkich, ponieważ ta-
kich magów, czarownic i wróżek 
w naszych okolicach chyba jesz-
cze nie było.

WIECZÓR WRÓŻB

WÓJT GMINY W KLIMONTOWIE OGŁASZA KONKURS
NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU 

PO DWORCU PKS (BYŁY BAR ,,DANUTA”). 

NAJLEPSZY POMYSŁ ZOSTANIE WYRÓŻNIONY NAGRODĄ RZECZOWĄ 
UFUNDOWANĄ PRZEZ WÓJTA GMINY KLIMONTÓW RYSZARDA BIENIA.

POMYSŁY PROSIMY SKŁADAĆ DO DNIA 31.01.2008 R.
OSOBIŚCIE W BUDYNKU UG KLIMONTÓW U P. DANUTY POTOCKIEJ 

LUB PRZESYŁAĆ MAILEM NA ADRES: D.POTOCKA@KLIMONTOW.UGM.PL

WYNIKI KONKURSU OGŁOSIMY W LUTYM 2008 R. W „GŁOSIE KLIMONTOWA”.

Urząd Gminy w Klimontowie ogłasza konkurs
na koncepcję zagospodarowania budynku 

po Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Krakowskiej. 

Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony 
przez Wójta Gminy Klimontów Ryszarda Bienia.

Pomysły prosimy składać do dnia 31.01.2008 r . 
osobiście w budynku UG Klimontów u p. Danuty Potockiej 

lub przesyłać mailem na adres: d.potocka@klimontow.ugm.pl

Wyniki konkursu ogłosimy w lutym 2008 r. w „Głosie Klimontowa”.

Po powitaniu uczestników we-
sołą rymowanką klasa V zaprosi-
ła uczestników do wspólnej za-
bawy. Rozpoczęliśmy od najpo-
pularniejszej andrzejkowej wróż-
by, jaką jest lanie wosku, potem 
dwuetapowa zabawa w magiczne 
kubeczki, serca z imionami oraz 
przekładanie butów. Całe to wi-
dowisko dostarczyło wiele rado-
ści, a poza tym było doskonałym 
wzorcem utrwalania szacunku 
dla tradycji i obrzędów ludowych. 
W dalszej części zastęp czarow-
nic zaprosił dzieci do wspólnej 
zabawy przy muzyce.

Grono pedagogiczne szkoły 
w Goźlicach zawsze mogło liczyć 
na pomoc rodziców naszych wy-
chowanków. I tym razem nie za-
wiedli. Pomogli w organizacji czę-
ści dotyczącej poczęstunku – stoły 
aż się uginały od pysznych ciast, 
tortów i babeczek.

KINGA CIEPLIŃSKA

SP GOŹLICE

Pomimo krótkiej przerwy w wydawaniu naszej gazety, ten rok za-
mykamy wydaniem 75 już numeru „Głosu Klmontowa”, który po raz 
pierwszy ukazał się we wrześniu 1995 roku - wówczas jako „Jednod-
niówka Gminy Klimontów”, stając się później wydawanym w miarę re-
gularnie miesięcznikiem. Trzeba przyznać, że przez ten czas nie zmie-
niły się określone na początku założenia: „Celem miesięcznika jest wza-
jemne przekazywanie informacji, przedstawianie problemów, różnych 
poglądów, prezentacja naszego środowiska oraz tworzenie stałej for-
my kontaktów Samorządu Gminy Klimontów z mieszkańcami” – pisał 
w pierwszym numerze ówczesny wójt gminy Marian Ireneusz Fur-
manek. W tym pierwszym numerze pisaliśmy m.in. o dożynkach gmin-
nych, których starościną była Władysława Kubik, wspominaliśmy w 80-
-tą rocznicę Bitwy pod Konarami, piętnowaliśmy kradzież krzyża z gro-
bu dr Zysmana i prezentowaliœmy historię kościoła pw. św. Jacka. Jak 
głosi stopka redakcyjna, ten pierwszy numer gazety tworzyli: Stani-
sław „Rosamond” Sas Tarnawski, Zofia Przybylska, Anna Piątkow-
ska, Tadeusz Makarewicz i Tomasz Staszewski. Przez minione 12 lat 
zmienili się niektórzy redagujący, doszli i wciąż dochodzą nowi – z cze-
go zawsze się cieszyliśmy, zapraszając naszych Czytelników także do 
aktywnego współredagowania pisma naszej gminy. I nadal Państwa do 
tego zachęcamy – piszcie do nas chociażby o tym, co chcielibyście prze-
czytać w następnym numerze – adres (także mailowy) i telefon podaje-
my w stopce na stronie 7.                 REDAKACJA

NASZ MAŁY JUBILEUSZ

fot. Zbigniew Przybycień

fot. Zbigniew Przybycień


