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To mądry wybór!

RYSZARD BIEŃ
WÓJT GMINY
KLIMONTÓW

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie odbyła 
się 14 listopada po raz pierwszy uroczysta Gala czyli „Naj-
lepsi z Najlepszych Gminy Klimontów”. Zostały wręczone 
wyróżnienia dla osób i organizacji zaangażowanych w życie 
gospodarcze, społeczne, kulturalne i rozwój Gminy Klimon-
tów – tak w ostatnim okresie, jak i w minionych latach. 

Inicjatorem pomysłu Gali i nagradzania osób szczegól-
nie czynnych i aktywnych w Gminie jest Ryszard Bień – 
Wójt Gminy Klimontów, który sam w ubiegłym roku był 
osobą nominowaną do nagrody Viktoria Świętokrzyska. To 
właśnie wtedy zrodził się pomysł, aby dokonać okresowego 
podsumowania dokonań w różnych dziedzinach naszej Ma-
łej Ojczyzny i wyróżnić tych, których pozytywna aktyw-
ność oraz zaangażowanie były szczególnie widoczne i cen-
ne dla nas wszystkich. Tych obszarów i osób działających 
jest tak wiele, że należało wyodrębnić kategorie, w których 
Komisja oceniająca wyróżniła i nagrodziła najlepszych.

Wyodrębniono następujące kategorie: Seniorzy, Kultu-
ra i Sport, Edukacja, Przedsiębiorczość, Promocja Gmi-
ny, Bezpieczeństwo, Tradycje i Obyczaje Ludowe, Twórcy 
Ludowi, Radni, Osobowość. W roku 2010 w poszczegól-
nych kategoriach wyróżniono następujące osoby:

Seniorzy:
• Zofia Szymańska
• Marian Kwapiński
• Mieczysław Gradzik
Kultura i Sport:
• Marek Bargiel
• Artur Ferens
• Zbigniew Ciepliński
Edukacja:
• Maria Kubik
• Małgorzata Kordyka
• Elżbieta Czajkowska

Przedsiębiorczość:
• Zdzisław Stasiak
• Dorota i Andrzej Goździewscy
• Kazimierz Kubik i Dariusz Kubik
Promocja Gminy:
• ks. Wojciech Zasada
• Tomasz Ferens
• Jarosław Paczkowski
Bezpieczeństwo:
• Wiesław Kwiecień
• Bogdan Zaroda
• Jednostka OSP Klimontów
Tradycje i Obyczaje Ludowe:
• Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Klimontowie – prezes Janina Luzak
Twórcy Ludowi:
• Maria Słotnicka
• Roman Witaszek
• Wiesław Kordyka
Radni:
• Józef Mazur
• Bożena Pietrzyk
• Wacław Gach
Osobowość:
• ks. Adam Nowak
• Piotr Banasiak
• Stanisław Baska
Po zakończeniu wręczania nagród wystąpił Wójt 

Gminy Klimonótw mówiąc, że w roku 2011 spośród 
laureatów tegorocznej Gali zostanie powołana Kapituła 
przyznająca „Klimontowskie Topory” osobom najbar-
dziej zaangażowanym w rozwój Gminy Klimontów.

W trakcie rozdawania statuetek wystąpiły Julia Da-
rowska i Klaudia Konat, a na zakończenie wszyscy za-

„NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH GMINY KLIMONTÓW”

proszeni mogli posłuchać kieleckiego kabareciarza i pa-
rodysty Stana Tutaja. Oczywiście nie obyło się bez gra-
tulacji oraz „symbolicznej” lampki szampana dla laure-
atów tegorocznej edycji GALA „Najlepsi z Najlepszych 
Gminy Klimontów”.
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GŁOS KLIMONTOWA2

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Klimontów z dnia 28 września 2010 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 
r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie rad-
nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Gminy Klimontów w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na-
dzień 21 listopada 2010 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

Numer okręgu Granice okręgu
Liczba radnych 

wybieranych w okręgu
1 Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów 4
2 Sołectwa: Ułanowice, Płaczkowice, Pokrzywianka 1
3 Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia 1
4 Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice 1
5 Sołectwa: Byszówka, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne, Rybnica 1
6 Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Kępie, Kroblice Pęchowskie 1
7 Sołectwa: Byszów, Przybysławice, Rogacz 1
8 Sołectwa: Góry Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów 1
9 Sołectwa: Dziewków, Grabina, Śniekozy, Zakrzów 1

10 Sołectwa: Goźlice, Ossolin, Wilkowice 1
11 Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie 1
12 Sołectwo Nawodzice 1

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Klimontów z dnia 27 października 2010 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, 
poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i gra-
nicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie i wyborach 
Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodów głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej 

(nr. telefonu)

1

Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimon-
towski, Byszów, Byszówka, Góry Pę-
chowskie, Kępie, Kroblice Pęchowskie, 
Pęchowiec, Pęchów, Przybysławice, Ro-
gacz, Rybnica, Szymanowice Dolne, 
Szymanowice Górne.

Szkoła Podstawowa 
w Klimontowie, ul. Szkolna 1 

tel. 15 866 1018

2 Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów.
Gimnazjum w Klimontowie, 

ul. Zysmana 9*, tel. 15 866 1284

3 Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia
Szkoła Podstawowa w Konarach 

tel. 15 866 1106

4
Sołectwa: Dziewków, Goźlice, Grabina, 
Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów

Szkoła Podstawowa w Goźlicach 
tel. 15 866 1517

5 Sołectwo Nawodzice
Szkoła Podstawowa 

w Nawodzicach, tel. 158663231

6
Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgr-
ce Szlacheckie

Remiza w Nasławicach 
tel. 600 386 442

7
Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice, Po-
krzywianka, Płaczkowice, Ułanowice

Remiza w Pokrzywiance 
tel. 601 051 537

* – obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Lokale głosowania w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. otwarte 
będą od godz. 800 do godz. 2200

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 10 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1. ADAMCZAK Józef, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów, zgłoszony przez KWW NASZ REGION, nie należy do partii politycznej

2. BIEŃ Ryszard Adam, lat 55, wykształcenie podstawowe, zam. Klimontów, zgłoszony przez KWW RYSZARD BIEŃ, nie należy do partii politycznej

3. BORYCKA Ewa, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ, nie należy do partii 
politycznej

4. LIPIŃSKI Piotr Paweł, lat 39, wykształcenie wyższe techniczne, zam. Klimontów, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek 
Prawa i Sprawiedliwości

5. MASAK Waldemar Szymon, lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Usarzów, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD, nie należy do partii politycznej

6. MROZOWSKI Bogusław, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Klimontów, zgłoszony przez KWW „UCZCIWA DROGA”, nie należy do partii politycznej

7. PRZYBYLSKI Józef Tadeusz, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów, zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platforma Obywatelska RP

8. RĘBACZ Anna Ewelina, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów, zgłoszona przez KWW ANNA RĘBACZ, nie należy do partii politycznej

9. RĘBACZ Jan Walenty, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Nowa Wieś, zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, członek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Mazur

Okręg Nr 1
1. Bargiel Marek

Okręg Nr 1
2. Ciepliński Zbigniew

Okręg Nr 1
3. Ferens Tomasz

Okręg Nr 1
4. Skurski Marek

Okręg Nr 2
Lipiec Piotr

Okręg Nr 3
Puto Bożena

Okręg Nr 4
Ferens Ewa

Okręg Nr 6
Kawecki Stanisław

Okręg Nr 7
Gach Wacław

Okręg Nr 8
Kordyka Marek

Okręg Nr 9
Kozioł Henryk

Okręg Nr 10
Pietrzyk Bożena
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Wyborcy! Od Was zależy dobro Gminy!

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA Lista Nr 17
KANDYDACI DO RADY GMINY KLIMONTÓW 
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Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. BITNER-ZIĘBA Elżbieta, lat 53, zam. Klimontów
2. KĘDZIERSKA Barbara, lat 52, zam. Klimontów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. CIACH Andrzej, lat 59, zam. Klimontów
2. KOS Lidia Elżbieta, lat 46, zam. Górki
3. PACHOLCZAK Robert Jan, lat 40, zam. Klimontów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KUBIK Dariusz, lat 39, zam. Klimontów
2. SANIAWA Paweł, lat 30, zam. Klimontów
3. GOŹDZIEWSKI Andrzej, lat 46, zam. Klimontów
4. LASOTA Józef, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KILARSKA Teresa Małgorzata, lat 40, zam. Klimontów
2. DAROWSKI Andrzej, lat 44, zam. Klimontów
3. BRYŁA Leszek, lat 40, zam. Klimontów
4. JAKUBCZYK Anna, lat 33, zam. Górki
Lista nr 15 – KWW EB
1. HAKAMÄKI Halina Zofia, lat 60, zam. Klimontów
2. JANIUK-SIERANT Renata Jolanta Gabriela, lat 55, zam. Klimontów
3. ŻUREK Roman, lat 40, zam. Klimontów
4. GOŹDZIEWSKI Jacenty Szymon, lat 55, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. CICHOŃ Monika Wioletta, lat 38, zam. Klimontów
2. FIJAŁKOWSKI Czesław, lat 68, zam. Klimontów
3. KOGUT Maria, lat 53, zam. Klimontów
4. MROZOWSKI Bogusław, lat 57, zam. Klimontów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. BARGIEL Marek, lat 43, zam. Klimontów
2. CIEPLIŃSKI Zbigniew, lat 52, zam. Klimontów
3. FERENS Tomasz Władysław, lat 49, zam. Klimontów
4. SKURSKI Marek, lat 59, zam. Klimontów
Lista nr 18 – KWW “ZDZISŁAW NOWAKOWSKI”
1. KWAPIŃSKI Mirosław, lat 48, zam. Klimontów
2. PSIUCH Maciej, lat 36, zam. Klimontów
Lista nr 19 – KWW ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ
1. PRZYBYCIEŃ Zbigniew Józef, lat 47, zam. Klimontów
2. GAWRYŚ Andrzej Zdzisław, lat 64, zam. Klimontów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. SAJDA Waldemar, lat 42, zam. Klimontów
2. KUBIK Katarzyna Irena, lat 30, zam. Górki
3. ADAMCZAK Marcin, lat 26, zam. Klimontów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. RĘBACZ Anna Ewelina, lat 33, zam. Klimontów
Lista nr 24 – KWW “MIRO” MIRKA SZELĄGA
1. SZELĄG Mirosław Aleksander, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 25 – KWW “NASZ KLIMONTÓW”
1. ZIENTKIEWICZ Andrzej Jan, lat 61, zam. Klimontów
Lista nr 26 – KWW TADEUSZA SŁOMY
1. SŁOMA Tadeusz, lat 55, zam. Klimontów
Lista nr 27 – KWW WP
1. ROJEK Włodzimierz, lat 53, zam. Klimontów
Lista nr 29 – KWW EWY GAJEWSKIEJ
1. GAJEWSKA Ewa, lat 45, zam. Górki
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. SKUZA Mariusz, lat 35, zam. Płaczkowice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. NOWAK Dariusz, lat 42, zam. Ułanowice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. PYSZCZEK Andrzej Ryszard, lat 56, zam. Pokrzywianka
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. LIPIEC Piotr, lat 34, zam. Pokrzywianka
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. CZAJKOWSKI Andrzej, lat 55, zam. Ułanowice
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. KANIA Anna Krystyna, lat 43, zam. Konary-Kolonia
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. LUZAK Wanda Rozalia, lat 58, zam. Konary
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. BORYCKI Gustaw, lat 51, zam. Konary-Kolonia
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. PUTO Bożena Ewa, lat 25, zam. Konary
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. KRYCIA Adam Wacław, lat 59, zam. Konary
Lista nr 28 – KWW AGNIESZKA BIS
1. BIS Agnieszka Jadwiga, lat 31, zam. Konary
Okręg Wyborczy Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. NOWOSIELSKI Leszek, lat 33, zam. Olbierzowice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. RĘBACZ Jan Walenty, lat 61, zam. Nowa Wieś
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KUBIK Tomasz Adam, lat 28, zam. Nowa Wieś
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. NOWAK Barbara, lat 49, zam. Olbierzowice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. MACIĄG Krzysztof, lat 47, zam. Nowa Wieś
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. FERENS Ewa Katarzyna, lat 22, zam. Nowa Wieś
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. KRAWIECKI Piotr Paweł, lat 39, zam. Nowa Wieś
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. BULIRA Wiesław, lat 43, zam. Nowa Wieś
Okręg Wyborczy Nr 5
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. KOS Katarzyna, lat 21, zam. Szymanowice Dolne
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. BOGDAŃSKI Jan, lat 63, zam. Szymanowice Dolne
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. LEŚNIEWSKI Stanisław, lat 49, zam. Szymanowice Górne
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SUDY Marek, lat 47, zam. Byszówka
Lista nr 15 – KWW EB
1. FUDALA Beata Monika, lat 42, zam. Rybnica
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. FREJLICH Zbigniew Stanisław, lat 51, zam. Szymanowice Górne
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. KOWALSKI Mariusz, lat 36, zam. Rybnica
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. CIACH Wioletta Zofia, lat 38, zam. Szymanowice Dolne
Okręg Wyborczy Nr 6
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1. NOWAK Henryka, lat 62, zam. Borek Klimontowski
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BANAŚKIEWICZ Wiesław Leszek, lat 54, zam. Adamczowice
Lista nr 15 – KWW EB
1. BORYCKA Ewa, lat 51, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. STRÓJWĄS Danuta Anna, lat 40, zam. Borek Klimontowski
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. KAWECKI Stanisław Piotr, lat 60, zam. Kępie
Lista nr 18 – KWW “ZDZISŁAW NOWAKOWSKI”
1. NOWAKOWSKI Zdzisław Mirosław, lat 46, zam. Adamczowice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. BILSKI Stefan, lat 56, zam. Kroblice Pęchowskie
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. ROLKA Joanna, lat 33, zam. Adamczowice
Okręg Wyborczy Nr 7
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. MIŁEK Dawid, lat 25, zam. Przybysławice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ORŁOWSKA Joanna, lat 43, zam. Przybysławice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. ALY-AMER Halina Władysława, lat 47, zam. Byszów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. GACH Wacław, lat 55, zam. Byszów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. CZARNECKA Dorota, lat 43, zam. Byszów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. NARTOWSKI Krzysztof, lat 53, zam. Przybysławice
Okręg Wyborczy Nr 8
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. GOS Grażyna, lat 55, zam. Pęchów
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. GOŹDZIEWSKI Marek, lat 36, zam. Pęchów
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. DOMORADZKI Jerzy, lat 47, zam. Pęchów
Lista nr 15 – KWW EB
1. SZCZEPANOWSKA Zofia, lat 60, zam. Klimontów
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. BERBEŚ Alicja, lat 47, zam. Pęchów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. KORDYKA Marek Janusz, lat 49, zam. Pęchów
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. BEKAS Danuta, lat 38, zam. Góry Pęchowskie
Okręg Wyborczy Nr 9
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. GILEWSKI Zenon Jerzy, lat 46, zam. Zakrzów
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. DOBEK Edward Marian, lat 56, zam. Grabina
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KUĆMA Stanisław, lat 54, zam. Śniekozy
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MAZUR Grzegorz, lat 30, zam. Zakrzów
Lista nr 15 – KWW EB
1. KORYCIŃSKA Anna, lat 42, zam. Zakrzów
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. POLIT Kazimierz, lat 59, zam. Zakrzów
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. KOZIOŁ Henryk, lat 55, zam. Śniekozy
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. GILEWSKI Artur Paweł, lat 40, zam. Zakrzów
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. GAWRON Iwona, lat 35, zam. Zakrzów
Lista nr 22 – KWW PAWŁA BOGDAŃSKIEGO
1. BOGDAŃSKI Paweł, lat 39, zam. Zakrzów
Okręg Wyborczy Nr 10
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. BARAŃSKA Barbara Danuta, lat 51, zam. Goźlice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. PAWLIK Bogusław, lat 40, zam. Śniekozy
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. STRYCHACKI Andrzej, lat 46, zam. Wilkowice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. OSUCH Jan, lat 51, zam. Wilkowice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. RAK Małgorzata, lat 45, zam. Goźlice
Lista nr 17 – KWW RYSZARD BIEŃ
1. PIETRZYK Bożena, lat 46, zam. Goźlice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. SUROŃ Barbara Danuta, lat 37, zam. Ossolin
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. MASAK Piotr Jan, lat 37, zam. Goźlice
Okręg Wyborczy Nr 11
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. MARZEC Elżbieta Jolanta, lat 37, zam. Krobielice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. CUKROWSKI Jerzy, lat 37, zam. Nasławice
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ZIMNICKI Andrzej Józef, lat 49, zam. Krobielice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. ROŻEK Andrzej Marian, lat 40, zam. Nasławice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. CHMIELEWSKA Dominika, lat 26, zam. Węgrce Szlacheckie
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. DOMAŃSKA Halina, lat 52, zam. Krobielice
Lista nr 23 – KWW JAN PĘKSA
1. PĘKSA Jan, lat 61, zam. Węgrce Szlacheckie
Okręg Wyborczy Nr 12
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
1. ORŁOWSKI Robert, lat 42, zam. Nawodzice
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. MICHTA Edyta Barbara, lat 39, zam. Nawodzice
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BARA Maciej, lat 27, zam. Nawodzice
Lista nr 15 – KWW EB
1. BIENIEK Justyna Ewa, lat 37, zam. Nawodzice
Lista nr 16 – KWW “UCZCIWA DROGA”
1. LEŚNIEWSKI Wiesław, lat 53, zam. Nawodzice
Lista nr 20 – KWW NASZ REGION
1. MACIĄG Katarzyna Anna, lat 26, zam. Nawodzice
Lista nr 21 – KWW ANNA RĘBACZ
1. CHODYRA Krystyna, lat 56, zam. Nawodzice

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KLIMONTOWIE

z dnia 10 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje infor-
mację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Elżbieta Mazur

Od początku września aż do końca października 2010 roku w Gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Klimontowie realizowany był program edukacyjny pod 
hasłem: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. Koordynatorem cało-
ści była Maria Rybus–Prokop.

W ramach tego programu podjęte zostały różne przedsięwzięcia: organizacja 
dla uczniów naszej szkoły konkursu plastycznego: „Jak segregować odpady?”, 
przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat: „Formy ochrony przyrody w Pol-
sce”, a także konkursu literacko-plastycznego: „Dlaczego zbieramy, segregu-
jemy i przetwarzamy odpady?”. Ponadto została zorganizowana wycieczka do 
gospodarstwa ekologicznego i oczyszczalni ścieków. We wrześniu został przy-
gotowany apel pod hasłem: „Ziemia – planeta nie tylko dla ludzi” połączony 
z happeningiem „Moda ekologiczna”. Montaż słowno-muzyczny przygotowali 
uczniowie z kl. IIId i IIIb, a scenkę rodzajową „Z ekologią za pan brat” przed-
stawili uczniowie z kl. IIIb. Została także opracowana i wydana szkolna gazet-
ka – kolejny numer „Gimnastolatka” poświęcony zbiórce i segregacji surowców 
wtórnych i ich recyklingowi. Uczniowie klasy IIId i IIIe w październiku w bi-
bliotece szkolnej wystawili inscenizacje o tematyce ekologicznej. Całość pro-
gramu składała się z trzech miniaturowych odsłon scenicznych. Były to: scen-
ka „Ziemia u doktora”, „Sąd nad człowiekiem niszczącym naturę” i trawestacja 
znanego utworu „Paweł i Gaweł” dokonana na potrzeby projektu. Program był 
wzbogacony ciekawą prezentacją multimedialną przygotowaną przez Przemy-
sława Malca i Kamila Kawińskiego z kl. IIIe. Realizację tego szerokiego pro-
gramu dopełniły liczne gazetki ścienne rozmieszczone w szkole, a przybliżają-
ce problemy związane z segregacją i przetwarzaniem odpadów. Całość zamknę-
ła zbiórka surowców wtórnych, w której rywalizowały poszczególne klasy.

Celem zrealizowanego programu było przede wszystkim uwrażliwienie mło-
dych odbiorców na stan środowiska naturalnego i wskazanie konieczności se-
gregowania i przetwarzania śmieci, a tym samym zaznaczenie możliwości po-
prawienia sytuacji ekologicznej na świecie. Nad realizacją poszczególnych eta-
pów programu czuwali nauczyciele, zaś odbiorcami byli wszyscy uczniowie na-
szej szkoły.                             D.K. i B.B.

W gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie odbył się konkurs 
mający na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań przeszłością Kli-
montowa, pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu lokalnego oraz pozna-
nie dorobku naszych przodków. Konkurs polegał na napisaniu artykułu dotyczą-
cego historii Klimontowa i skierowany był do wszystkich uczniów gimnazjum, 
a trwał od 4 do 22 października.

Cele, jakie mu przyświecały, to:
• rozwijanie zainteresowań przeszłością Klimontowa
• rozbudzenie zainteresowania dorobkiem minionych pokoleń, czyli naszych 

przodków
• pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu lokalnego
• uświadamianie młodzieży, że znajomość historii Klimontowa pozwala lepiej 

zrozumieć współczesne wartości społeczno-cywilizacyjne.
Wśród zgromadzonych prac wyróżniony został artykuł uczennic z klasy IIId 

– Edyty Gawlak, Magdaleny Niezgody i Eweliny Pawlik – zawierający cieka-
wy materiał i zdjęcia.

OPIEKUNOWIE KONKURSU:
BARBARA BIEŃ I ANNA ZAJĄC

EKOLOGICZNE 
GIMNAZJUM

KONKURS 
ROZSTRZYGNIETY

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest, 

nie przez to co ma, 
lecz przez to , czym dzieli się z innymi.”

Papież Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIA

dla

Wójta Gminy Klimontów – Pana Ryszarda Bienia

Przewodniczacego Rady Gminy – Pan Jana Rębacza

Rady Gminy Klimontów

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Osso-
lińskiego w Klimontowie składa serdeczne podziękowania za 
wspieranie zadań edukacyjnych placówki oraz konstruktywną 
współpracę na rzecz rozwijania osiągnięć uczniów i aktywno-
ści zawodowej nauczycieli.
U progu kończącej się kadencji Rady życzę dalszych sukcesów 
w służbie dla naszej „ Małej Ojczyzny”.
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Sołectwo Śniekozy to mała, malowni-
cza miejscowość licząca ok. 80 osób, nie 
ma w niej świetlicy, remizy czy szkoły, za 
to panuje tu wesoła i przyjazna dla każdego 
atmosfera. Przez dwa lata bardzo dużo się 
tu działo, wiele udało się nam zrobić, wie-
le osiągnęliśmy. Nasze starania zostały na-
grodzone. Pod koniec sierpnia zostaliśmy 
poinformowani, iż przyznano nam nagrodę 
w konkursie „Najlepsza Usługa w Gminie 
Klimontów” w kategorii: aktywne sołectwa. 
Natychmiast podjęliśmy decyzje jak ją wy-
korzystać. Nie było to trudne, gdyż dawno 
temu pojawił się pomysł postawienia „Przy-
stanku dla sportowca”, problemem był brak 
środków. Ostatnie tygodnie upłynęły praco-
wicie i choć pogoda nie zawsze była łaska-
wa – udało się! 

Uwieńczeniem i zaprezentowaniem na-
szego dzieła jak również dwóch pozostałych 
elementów tj. „Herbu Śniekóz” i „Masz-
tu” informującego, iż dzięki programowi 
PPWOW PIS powstało boisko, było spotka-
nie pt. „Aktywność wzbogaca a integracja 
się opłaca”. Odbyło się ono 19 września na 
boisku sportowym. Rozpoczęło się formal-

nie od powitania gości i przybyłych przez 
sołtysa Henryka Kozioła, który następnie 
wraz z Zastępcą Wójta Gminy Adamem 
Przybylskim przeciął wstęgę, tym samym 
oficjalnie otwierając „Przystanek dla spor-
towca”. Program PPWOW PIS to program 
o integracji, żeby to podkreślić został prze-
czytany przez Izabelę Chliwińską wiersz 
pt. „Integracja”. Po wstępie zaczęło robić 
się weselej. Jak zawsze odbyły się konkursy. 

Pierwszy nosił tytuł „Legenda o nazwie 
Śniekozy”. Dzieci i młodzież napisały swoje 
propozycje, jak nadano sołectwu nazwę. Za-
nim przekazano je komisji, zostały przeczy-
tane. Legend było siedem, każda inna i cie-
kawa, przez co komisja miała trudny wy-
bór i długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie. 
Gdy wydawało się, że już za chwilę wszyst-
ko stanie się jasne, Adam Przybylski, który 
był przewodniczącym komisji, miło nas za-
skoczył okazując się świetnym autorem i za-
prezentował swoją legendę, za co dziękuje-
my i gratulujemy inwencji twórczej. Legenda 
bardzo się podobała, ale emocje nie ostygły, 
gdyż zaraz po niej ogłoszono, iż wygrała le-
genda napisana przez Katarzynę Szemraj.

AKTYWNOŚĆ WZBOGACA 
A INTEGRACJA SIĘ OPŁACA

„Pomysł na kozę” to tytuł konkur-
su, który rozbawił do łez. Każdy uczestnik 
otrzymał worek z akcesoriami, z których 
musiał – i to nie żart – stworzyć kozę! Kóz 
było trzy, każda jedyna w swoim rodzaju. 
Kto nie wypiłby ciepłego mleka? Tomasz 
Ferens pomyślał i o tym poddając pomysł 
na dojenie na czas. Dodatkowo właścicie-
le musieli przedstawić swoje podopieczne. 
Najoryginalniejszego przedstawienia do-
konał Adam Przybylski mówiąc, iż przyje-
chali razem prosto z konkursu Miss Polo-
nia, niestety tam się nie powiodło, ale przy-
jazd do nas opłacił się, gdyż ta prężnie stoją-
ca na nogach, dumna koza – jak powiedziała 
przewodnicząca komisji Halina Hakamäki 
– została zwyciężczynią.

„Pokaż na co cię stać” – nie to nie tytuł 
piosenki, to trzeci i ostatni konkurs. Udział 
w nim wzięło 10 osób, sprawdzając swoją 
sprawność. „Stokrotki” i „Różyczki” czyli 
nasze kwiatowe drużyny rywalizowały ze 
sobą w trzech konkurencjach. Na początku 
falstart, potem duże nerwy wśród obu dru-
żyn i kibiców, na szczęście napiętą atmos-
ferę rozładowywali prowadzący Tomasz Fe-
rens i Agata Szemraj. Wygrały „Stokrotki”, 
ale żadna „Różyczka” nie mogła poczuć się 
przegraną, a małe rozczarowanie i wygraną 
wynagrodziły miłe nagrody.

Kto nie widział choć jednego wystę-
pu „Śniekozanek” ma czego żałować! Na-
sze dziewczyny jak zawsze pokazały co po-
trafią, umilając czas w przerwach konkur-
sów, a później pokazując jak fajnie jest się 
razem bawić.

Emocje emocjami, a jak człowiek głod-
ny to ani siły, ani ochoty na zabawę, dlate-
go nasze panie przygotowały poczęstunek. 
Była grochówka i pyszne ciasta jak również 
„Gorące kiełbaski”. Wypoczęci, posileni 
byliśmy gotowi na nowe przygody tanecz-
ne i muzyczne. W myśl trochę ruchu zawsze 
się przyda Tomasz Ferens zaproponował 
taniec . Początkowo szło opornie, pewnie 
z powodu braku śmiałości, w takich sytu-
acjach najlepiej sprawdza się wodzirej, któ-
ry w osobie pana Tomasza zrobił wszystko, 

aby przynajmniej niektórych rozruszać.
Nie wiadomo dlaczego, ale czym bliżej 

końca tym zabawa wydaje się dopiero rozkrę-
cać. Najbardziej rozkręciły się cheerleaderki, 
co chwilę wymyślały inną muzykę dedyku-
jąc ją i nawet śpiewając. Pomysł tak spodo-
bał się panu Tomkowi, iż kogo tylko spotkał 
na swojej drodze ten musiał zaśpiewać. Spo-
tkanie zakończyła dedykacja piosenki dla 
panów z GOK-u oraz piękne słowa Tomasza 
Ferensa skierowane w naszą stronę.

Niestety z powodów zdrowotnych nie 
mógł przybyć w tym dniu Wójt Ryszard 
Bień, mimo to nie zapomniał o nas, dedy-
kując nam piosenkę. Dziękujemy za pamięć, 
pomoc i wsparcie a także życzymy szybkie-
go powrotu do zdrowia.

Podziękowania należą się również na-
szym sponsorom: panu Mirosławowi Wój-
cikowi za materiał i pokrycie dachu przy-
stanku, panu Tomaszowi Luzakowi za 
ufundowanie prezentów dla Śniekozanek 
oraz słodyczy dla pozostałych dzieci. 

Dziękujemy również pracownikom 
Gminnej Biblioteki w Klimontowie za prze-
kazanie gadżetów dla dzieci i młodzieży. 
Mamy nadzieję, iż nie zapomni o nas pan 
Andrzej Goździewski, który obiecał dar-
mowy transport kamienia na drogę wiodącą 
do boiska – za co z góry dziękujemy. 

Dziękujemy za przybycie gościom: Za-
stępcy Wójta Adamowi Przybylskiemu, 
Radnemu Powiatowemu Stanisławowi Ba-
jurowi, Edycie Lesiak-Nawrockiej – Kie-
rownikowi Gminnej Biblioteki w Klimon-
towie Halinie Hakamäki,  Danucie Potoc-
kiej oraz Edycie Michcie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy 
prowadzeniu wszystkich spotkań Marcinowi 
Śledziowi – Dyrektorowi GOK-u, Tomaszo-
wi Ferensowi oraz pracownikom GOK-u. 

Sołtys Sołectwa Śniekozy dziękuje tak-
że mieszkańcom Śniekóz za pomoc przy 
pracach w powstaniu „Przystanku dla spor-
towca” oraz dzieciom i młodzieży za prace 
porządkowe na boisku sportowym.

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

OPRAC.: EWA KOZIOŁ

Jest już tradycją, że każdego roku zuchy w mundurkach i niebieskich czapeczkach na gło-
wie witają przy bramie cmentarza wszystkich odwiedzających groby bliskich w dzień Wszyst-
kich Świętych. W tym roku także zuchy z gromady „Wesołe smerfy” wraz z opiekunami 
kwestowały na cmentarzu. Byli to: J. Jońca, K. Stępień, A. Pałka, J. Kaniewska, D.  Gła-
dowski, J. Kargul, B. Zięba z panią E. Bokwa, P. Trojanowski, M. Guźla, A. Czarnecka, 
K. Mucha, P. Rogala, K. Zając z panią D. Rogala, P. Sajda, M. Nowakowski, M. Juda, 
M. Witkowski, M. Kaczmarczyk z panią M. Zaroda oraz K. Wietrzyki, M. Zieja, E. Ka-
niewska, A. Burczyński, Z. Bokwa z panią M. Zieja. Zuchy z puszkami robiły duże wraże-
nie na każdym, kto wchodzi na cmentarz, dlatego nie omijano brzęczących puszek.

KWESTUJĄC, RATUJEMY TO CO PIĘKNE
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W Parku Katyńskim „Honor i Pamięć” 
w Byszowie odbyły się 17 października uro-
czystości upamiętniające Ofiary Zbrod-
ni Katyńskiej. Zorganizowano je z okazji 
pierwszej rocznicy powstania Parku Katyń-
skiego i posadzenia „Dębów pamięci”, sym-
bolizujących ofiary sowieckich mordów.

Uroczystości rozpoczęły się od zapre-
zentowania montażu historyczno-patrio-
tycznego w wykonaniu uczniów z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Postronnej. 
Licznie przybyłych gości przywitał Zastęp-
ca Wójta Gminy Klimontów Adam Przy-
bylski. O godz. 15:00 została odprawiona 
Msza św. pod przewodnictwem ks. prałata 
Czesława Przewłockiego, proboszcza pa-
rafii Chobrzany, w koncelebrze z ks. rekto-
rem Czesławem Gumieniakiem z parafii 
Klimontów. Następnie głos zabrali zapro-
szeni goście m.in. Poseł na Sejm RP Ma-
rek Kwitek, Burmistrz Koprzywnicy Ma-
rek Jońca, Radny Sejmiku Wojewódzkie-
go Wojciech Borzęcki, a następnie Wójt 

Dnia 11 listopada br. obchodziliśmy 92 Rocznicę Odzy-
skania Niepodległości Państwa Polskiego. Gminne uroczy-
stości upamiętniające to wydarzenie rozpoczęły się zbiórką 
pocztów sztandarowych oraz delegacji przy budynku GOK. 
Wszyscy zebrani przemaszerowali do kościoła parafialnego 
pw. św. Józefa, w którym odprawiono uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny. 

Po mszy delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikami: Powstańców Styczniowych, ppłk Antonie-
go Wiktorowskiego oraz Walczących o Wolność w latach 
1939-1945. Wszyscy zebrani udali się do Sali Widowisko-
wej Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, gdzie za-
służeni strażacy za swoją heroiczną postawę i pomoc w wal-
ce z powodzią zostali odznaczeni odznaką „Wzorowy Stra-
żak”. Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień wręczył rów-
nież Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodzicach 
Motopompę Szlamową Hondy typ WT 30 X wraz z osprzę-
tem i Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimonto-
wie Pompę PU 30 wraz z wężami, która została zakupiona 
wspólnie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Klimontowie Mirosław Kwapiński podziękował Wójto-
wi Ryszardowi Bieniowi „za zaangażowanie i pomoc dla 
środowiska strażackiego naszej gminy. Jako wójt, a po-
przednio radny Rady Gminy Klimontów, zawsze rozumie 
nasze potrzeby, wspiera trudne i ciężkie wyzwania, stojące 
przed współczesnym strażakiem – ratownikiem. Współpra-

Gminy Klimontów Ryszard Bień przeczy-
tał wiersz o parku Katyńskim swojego au-
torstwa. Po przemówieniach przy Obeli-
sku Ofiar Katynia liczne delegacje złoży-
ły wieńce i wiązanki kwiatów, oddając hołd 
wszystkim pomordowanym. 

Pamięć pomordowanych uczczono rów-
nież salwą honorową w wykonaniu Ryce-
rzy Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszow-
skiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na 
czele. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II zaprezentowało Program okolicznościo-
wy. W uroczystościach licznie uczestniczyli 
mieszkańcy gminy, w tym młodzież i dzieci, 
delegacje: strażaków z pocztami sztandaro-
wymi, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich, delegacje szkół, organizacji spo-
łecznych oraz politycznych. Uroczysty ton 
rocznicy upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej nadała oprawa muzyczno-wokal-
na Zespołu „Wiarus”. Po części oficjalnej 
zaproszono wszystkich przybyłych na gro-
chówkę.

PARK KATYŃSKI – PIERWSZA ROCZNICA

cujac z nami, pomaga realizować aktualne zadania i obo-
wiązki na rzecz bezpieczeństwa współczesnego środowiska 
wiejskiego. Realizując swoje zamierzenia społeczne potrafi 
przekraczać bariery nieosiągalne dotychczas innym samo-
rzadowcom. Jego pomysłowość i upór przy inicjowaniu ak-
tywności środowiskowej przynoszą Gminie Kimontów wy-
mierne rezultaty, tak materialne, jak i wychowawcze, budu-
jąc w świadomości społecznej potrzebę bycia zaangażowa-
nym w pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny”. 

Następnie młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Ossolińskiego przestawiła program słowno-
-muzyczny. Po wysłuchaniu montażu historyczno-patrio-
tycznego uczestnicy uroczystości autokarami udali się do 
Gór Pęchowskich. Tam po krótkiej modlitwie prowadzonej 
przez ks. Henryka Hendzela i wystąpieniu Zastępcy Wój-
ta Adama Przybylskiego został odegrany Hymn Państwo-
wy a następnie delegacje władz samorządowych, szkół, or-
ganizacji dla uczczenia pamięci poległych w walce o wol-
ność naszej Ojczyzny złożyły wieńce i wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem legionistów. 

Głos zabrał Wójt Ryszard Bień mówiąc o pielęgnowaniu 
naszej wolność i niepodległość oraz abyśmy nigdy nie za-
pominali o takich miejscach. Po zakończeniu części oficjal-
nej uczestnicy uroczystości patriotycznej spotkali się przy 
kuchni polowej, gdzie mogli spróbować wojskowej gro-
chówki i wysłuchać koncertu pieśni legionowej w wykona-
niu zespołu ”Wiarus”.

OBCHODY 92 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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W gminie Klimontów jestem osobą nową, od blisko dwóch 
lat zamieszkuję pobliskie Przybysławice. Z natury o takich lu-
dziach jak ja mówi się krótko „społecznicy” – dlatego bardzo 
szybko zaangażowałem się w życie tutejszych mieszkańców po-
dejmując kilka inicjatyw społeczno-kulturalnych, jak też i czyn-
nie starałem się uczestniczyć w większości ważnych wydarzeń 
które miały miejsce na terenie gminy w tym okresie.

Od samego początku mej działalności gorącym orędowni-
kiem mych wcielanych w życie pomysłów był Wójt Gminy Ry-
szard Bień, na którego pomoc, przychylność i wsparcie zawsze 

mogłem liczyć. W miarę jak się poznawaliśmy nabierałem coraz większego szacunku i sympa-
tii do włodarza gminy, okazał się on bowiem osobą nie tylko otwartą na nowe inicjatywy spo-
łeczne, ale sam angażował się w podejmowane prze zemnie działania społeczno-kulturalne 
podnosząc ich rangę, prestiż, a niejednokrotnie wspierał je finansowo.

Pan Ryszard Bień zarówno jako wójt Gminy Klimontów, jak też również jako jej mieszka-
niec, okazał się być bardzo wrażliwym i cennym propagatorem i mecenasem kultury w gminie 
i regionie. Oprócz działalności hobbystyczno-społecznej jestem prywatnym przedsiębiorcą, 
który stara się na miarę swoich możliwości żywo reagować na wszelakie ze wszech miar słusz-
ne i pożyteczne działania, stąd moje zaangażowanie w zainicjowaną przez pana Wójta budo-
wę Parku i Pomnika Ofiar Katyńskich w Byszowie. Nie tylko narodowa i patriotyczna słuszność 
tej idei przekonały mnie do jej wsparcia, ale też pasja, determinacja, praca i wiara pana Ry-
szarda, że w dzisiejszych czasach też można jeszcze pokusić się o społeczne zjednoczenie ludzi 
wokół wielkiej idei. Końcowy efekt zaskoczył chyba nie tylko samego inicjatora całej akcji, ale 
przede wszystkim zaproszonych gości i mieszkańców okolicznych wsi, którzy tak licznie zgro-
madzili się na uroczystości otwarcia parku.

Jarosław Paczkowski
Mieszkaniec Przybysławic, przedsiębiorca, członek Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Klaszto-
ru Podominikańskiego w Klimontowie oraz Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, twór-
ca i organizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Euterpe na Wichrowym Wzgórzu” (szkol-
nej i gminnej edycji konkursu), współorganizator klimontowskich Brunonaliów i organizator gali 
finałowej, a także „Klimontowskich Bardowań” i cyklu plenerów malarskich pt. „Klimontowskie 
Cztery Pory Roku”.

Wiosną 2009 r. zwróciłam się do pana 
Ryszarda Bienia z prośbą o uho-
norowanie funkcjonariuszy Policji 

Państwowej II RP zamordowanych przez so-
wietów w Twerze i innych nieznanych miej-
sca „nieludzkiej ziemi”. Jako jeden z nielicz-
nych odpowiedział na mój apel i natychmiast 
skontaktował się ze mną zapraszając na roz-
mowy do Klimontowa.

W trakcie naszych dalszych spotkań or-
ganizacyjnych byłam zbudowana podej-
ściem pana Wójta do tej sprawy, jego niesa-
mowitym zaangażowaniem, chęcią takiej or-
ganizacji, aby wypadła ona godnie. Pokazał 
mi miejsce, gdzie ma stanąć pomnik. 

Później, już w trakcie samej uroczystości, 
widać było jaką zrobiono gigantyczną pracę 
w samym Parku Katyńskim, aby mógł nosić 
taką nazwę. To pan Wójt Ryszard Bień swo-
im zapałem zaraził wiele osób, które zaanga-
żowały się w organizację tego przedsięwzię-
cia. To dzięki jego umiejętnościom organiza-
cyjnym w podworskim parku w Byszowie od-
była się 27 września 2009 r. szczególnie waż-
na dla rodzin zamordowanych policjantów 
uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Ka-
tyńskich i posadzenia 100 „Dębów Pamięci. 
Była to uroczystość realizowana w ramach 
programów realizowanych przez Gminę Kli-
montów „Katyń... ocalić od zapomnienia” 
oraz „Pamięć i Honor”. 

Dlatego uważałam, że pan Ryszard Bień 
Wójt Gminy Klimontów zasługiwał na „świę-
tokrzyską Victorię” – jako człowiek, który po-
trafi zaangażować się nie tylko w sprawy do-
tyczące bezpośrednio swojej gminy, ale rów-
nież poprzez takie uroczystości uczący mło-
dzież historii i pamięci o tych, którzy zginęli 
abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce...

Przewodnicząca Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939”

 Oddział w Kielcach
Grażyna Szkonter

W codziennym naszym zabieganiu nie zawsze mamy czas, aby choć na chwile spoj-
rzeć wstecz. Ale trzeba robić podsumowania, bo przeszłość uczy nas mądrości, 
uczy nas wdzięczności. Listopad to dobry miesiąc na podsumowania. Tak się zło-

żyło, że 1 listopada minął rok jak jestem w Klimontowie. Rok szybko minął. Bardzo szybko. Ale 
tak chyba to jest, że jak jest atmosfera do pracy to czas biegnie szybciej. Jak nie ma to się dłuży 
i dłuży. Dla mnie rok minął bardzo szybko. Spotkałem się od początku z ogromną życzliwością 
bardzo wielu ludzi. Łatwiej w takiej sytuacji pracować w nowej wspólnocie.

Nieocenioną pomoc otrzymałem od ks. infułata Adama Nowaka. Przyjął mnie bardzo życz-
liwie. I tak pozostało. Bardzo miła atmosfera w Zespole Szkół Ponadginazjalnych sprawiła, że 
praca z młodzieżą jest radością. Od początku też została podjęta i to bardzo owocna współpra-
ca z Urzędem Gminy. Pan Wójt Ryszard Bień i Zastępca Wójta pan Adam Przybylski oraz pracow-
nicy gminy okazali ogromną pomoc przy wielu sprawach, szczególnie przy projekcie remon-
tu klasztoru. Dzięki uchwale Rady Gminy o zapewnieniu wkładu własnego została podpisana 
umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pierwszego etapu remontu klasztoru.
Rektorat otrzymał też z Urzędu Gminy dotację na prace konserwatorskie w wysokości 100 000 
zł. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie na przeprowadzenie loterii i prowadzenie parkingu w 
czasie Jarmarku na św. Jacka, dzięki czemu zebrano kwotę 10 670 zł. Wiele razy razem z panem 
Bieniem i panem Przybylskim jeździliśmy do różnych osób i instytucji, aby pozyskać środki na 
remont klasztoru. Niezapomniane pozostanie styczniowe spotkanie w Warszawie w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z panem Tomaszem Mertą – wiceministrem kultury. 
Były spotkania z Posłami i wieloma Urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Dzięki 
temu we wrześniu mógł się rozpocząć remont klasztoru. W ostatnim czasie jak łatwo zauważyć 
została uporządkowana ulica prowadząca do klasztoru i są nowe chodniki. O tyle to ważne, że 
wielu turystów przyjeżdża do klasztoru i jego otoczenie powinno być zadbane.

Klimontów zachwyca wiele osób, które tu przyjeżdżają. Miejscem niepotarzanym jest ze-
spół klasztorny podominikański. Miejmy nadzieje, ze z każdy rok będzie nas przybliżał do cał-
kowitego remontu klasztoru. Z każdym rokiem pięknieje też kościół Najświętszej Maryi Pan-
ny i Św. Jacka. To wszystko jest możliwe dzięki wrażliwości wielu ludzi na piękno tego ze-
społu klasztornego. Chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucja za pomoc. 
Za ofiary, które są składane na potrzeby klasztoru, za pomoc w sprzątaniu kościoła, za pięk-
ne utrzymanie otoczenia figury Matki Bożej Fatimskiej. Szczególnie podziękowania należą się
wszystkim, którzy czynnie działają w Stowarzyszeniu Na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego 
w Klimontowie „Wspólne Dobro”. Podziwiam ich zaangażowanie i poświecenie swojego czasu 
dla dobra klasztoru. Jeżeli więcej będzie osób tak zaangażowanych we wspólne dobro, może-
my być spokojni o przyszłość naszej miejscowości.

Jest jeszcze jedna strona. Ta ważniejsza. Duchowa. Radością jest każda niedziela, kiedy 
„żyje” klasztorny kościół. Każda niedzielna eucharystia napełniająca to miejsce modlitwą. I 
wieczorne nabożeństwa fatimskie, pełne śpiewu i modlitwy do Matki Bożej. 

Każde działania mają swój sens, jeśli są skierowane dla dobra drugiego człowieka. I to 
miejsce o tyle będzie miało swój sens, jeśli będzie służyło dla dobra człowieka. Przede wszyst-
kim dobra duchowego. Wszystkim, którzy nadają sens temu jednemu z najpiękniejszych za-
kątków Klimontowa składam Bóg zapłać.

ks. Czesław Gumieniak

– Kończąca się kadencja władz samorządowych to tra-
dycyjnie czas podsumowań – jak zatem ocenia Pan te czte-
ry minione lata?

– Kadencja 2006-2010 była kadencją trudną, ale owocną. 
Dzięki środkom unijnym podjęto się realizacji wodociągów 
w Pęchowie, Górach Pęchowskich, Byszowie i Rogaczu – są 
to jedne z największych inwestycji gminnych. Przygotowywa-
ne są do realizacji wodociągi w Pokrzywiance, Olbierzowi-
cach, Konarach, Węgrcach, realizowany jest obecnie tranzy-
towy wodociąg z Wiązownicy, który umożliwi dalsze podłą-
czenie wiosek do wodociągów, a w szczególności Nawodzic. 
Wspólna inwestycja z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem 
Wojewódzkim pod nazwą Orlik 2012 daje możliwość mło-
dzieży i dorosłym czerpać z uroków sportu i to nie tylko piłki 
nożnej. Ilość osób, które korzystają z Orlika świadczy o tym, 
że decyzja o jego budowie jest słuszna. Rozpoczęła się kom-
pleksowa rewitalizacja Klimontowa, dzięki współpracy z po-
wiatem powstały nowe drogi powiatowe współfinansowane 
przez Urząd Gminy. Wypiękniała droga z Obrazowa do Wę-
grc i teraz aż się prosi, aby doprowadzić ją do Klimontowa. 
Ulica Opatowska i Osiecka też zmieniły swoje oblicze, po-
dobnie jak duża część dróg powiatowych w terenie. Wspólnie 
z wojewodą odremontowano ulicę Sandomierską. Dzięki po-
wstałemu kąpielisku wakacje w Klimontowie też można spę-
dzić nad wodą a na zalewie łowić wspaniałe ryby.

– Jako Zastępca Wójta jest Pan najbliższym współpra-
cownikiem Wójta Ryszarda Bienia, jakim był szefem?

– Wójt Ryszard Bień jako szef jest bardzo wymagający, 
ale też sprawiedliwy o ocenach. Nie muszę mówić, że jego 
dzień pracy to nie tylko osiem godzin, ale jest na posterunku 
od rana do wieczora – wiedzą to zresztą nie tylko współpra-
cownicy ale też wszyscy mieszkańcy, że tam gdzie coś się 
robi, tam na pewno będzie Wójt – służąc pomocą i radą.

– A jak układała się współpraca z Radą Gminy?
– Współpraca z radnymi Gminy Klimontów, jak też 

z Przewodniczącym Rady zawsze jest trudna, bo jest to 

SAMORZĄD 2006–2010
przecież piętnaście osób wybranych po to, aby dbać o in-
teresy swoich wyborców i każdy z swoim okręgu chce zro-
bić jak najwięcej. Sesje Rady nie były przecież sielanko-
we ale zawsze udało się wypracować kompromis, aby moż-
na było rozwijać coraz lepiej naszą gminę. Jak teraz sły-
szę słowa, jak to Wójt zadłużył gminę, i to jeszcze od osób 
blisko związanych z Urzędem Gminy lub wieloletnich rad-
nych, to mimo iż wiem, że to okres wyborczy, to jak to się 
mówi „ręce opadają”. Wójt Gminy jako organ wykonaw-
czy może wziąć kredyt, podjąć różne decyzje finansowe – 
ale najpierw musi mieć na to zgodę Rady, a więc to Rada 
w pierwszym rzędzie decyduje. Wójt buduje tylko za zgodą 
Rady – innego sposobu nie ma. Jeżeli Wójt za wzięte kre-
dyty zbuduje szkołę, drogę wodociąg, to pomnaża majątek 
gminy, nie marnuje pieniędzy, nie przejada ich rozbudowu-
jąc infrastrukturę. Nie ma rozwoju bez kredytów – to wie 
dzisiaj każdy, kto inwestował w rozwój własnego gospodar-
stwa domowego lub firmy. Ważne by inwestować właściwie 
i z pożytkiem dla społeczności lokalnej.

– Co było najbardziej uciążliwe w obecnej kadencji?
– Nic tak nie przeszkadza w pracy, jak donosy i infor-

macje o złej pracy Urzędu i złych decyzjach, które jakoby 
były podejmowane. Poprzez tak zaawansowaną „akcję pro-
pagandową” w urzędzie zamiast pracować odpowiada się 
na pisma słane do Wojewody, Marszałka, Premiera i innych 
instytucji. Staliśmy się gminą słynną w całym wojewódz-
twie z donosicielstwa liczonego na całe tomy. Gmina kon-
trolowana była przez Policję, CBA, NIK, a obecnie przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie można normalnie pra-
cować w czasie notorycznych kontroli, pracownicy zamiast 
pracować odpowiadają na pisma i tworzą tysiące kseroko-
pii dokumentów. Nie jest to sytuacja normalna i nie ułatwia 
pracy. Podziwiam Wójta za to, że wszystko to przetrzymał, 
że może z podniesionym czołem powiedzieć, że większych 
uchybień i błędów nie było – bo błędów nie robi tylko ten, 
kto nic nie robi.

– Ostatni okres to czas choroby Wójta, nie miało to 
wpływu na pracę urzędu Gminy?

– Konieczność zwolnienia lekarskiego spowodowa-
ła choroba nowotworowa ale liczę, że upór i samozapar-
cie Wójta wykazywane w pracy zawodowej doprowadzą do 
jego całkowitego wyleczenia. Zresztą pomimo zwolnienia 
Wójt jest na bieżąco ze wszystkimi sprawami urzędowymi 
i zawsze służy nam pomocą – bez tego trudno byłoby pra-
cować. Chociaż choroba ograniczyła jego aktywność ale nie 
zniszczyła pracowitości tego człowieka, jego wiary w wy-
zdrowienie. Patrząc na jego poczynania śmiem twierdzić, 
że będzie jeszcze długo mógł działać dla dobra naszej gmi-
ny.

– W wyborach gminnych już Pan nie startuje – czy to 
oznacza komiec aktywności samorządowej?

– Absolutnie nie zamierzam rezygnować z aktywności 
samorządowej, myślę że mógłbym pomóc gminie jako rad-
ny powiatowy, bo tam też zapada wiele decyzji istotnych dla 
naszego dalszego rozwoju. 

Jeśli Gmina Klimontów tak dużo zyskała w ostatnim 
czasie na wyglądzie, a jej infrastruktura drogowa i wod-
na znacznie się poprawiła, to trzeba zadbać aby dalej ten 
rozwój kontynuować i nie zmarnować zaangażowania spo-
łecznego. Mam świadomość, że nie zadowoliliśmy wszyst-
kich, bo niestety nie wszystko udało się zrobić. Myślę, że 
nie tylko ja mam świadomość, że w skali jednej kaden-
cji trudno będzie każdemu zrealizować obietnice wybor-
cze, dlatego liczę, że wspólnie wybierzemy jednak konty-
nuację tych dziań.

Chciałbym na koniec podziękować wszystkim, z któ-
rymi przyszło mi współpracować – wszystkim Radnym 
z Panem Przewodniczącym na czele oraz pracownikom 
Urzędu Gminy i samemu Wójtowi za współpracę,  a tak-
że wszystkim instytucjom gminnym, powiatowym, wo-
jewódzkim, centralnym, z którymi miałem przyjemność 
współpracować.

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy Klimontów ADAMEM PRZYBYLSKIM

O opinię na temat działań władz 
gminnych w minionej kadencji 

poprosiliśmy też tych, których działania 
i aktywność często prezentowaliśmy na 

naszych łamach. 
Oto ich wypowiedzi.
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Bez wątpienia największym dziełem Ryszarda Bienia 
– Wójta Gminy Klimontów – jest „Park Katyński w Byszo-
wie”. Wójt – nie zważając na trudną sytuacje finansową re-
alizowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich projektu – nie zrezygnował z działania, 
nie „zawiesił” usługi, a postanowił osobiście wspomóc ze-
spół realizacyjny i zorganizował przychylność wielu ludzi, in-
stytucji, firm prywatnych, dzieki czemu w krótkim, dwumie-
siecznym terminie zbudował wielkie dzieło dla uczczenia pa-
mięci ofiar mordu katyńskiego.

Zaangażowanie społeczne trudno szacować w wymiarze materialnym, bo pieniądze nie 
oddadzą tego, co wydarzyło sie w Klimontowie i wielu sąsiednich gminach. Widok Wójta, któ-
ry do godziny pietnastej w graniturze odwiedza przedsiebiorców, kamieniarzy, rzeźbiarzy, 
szkoły, okoliczne gminy, a po pracy wspólnie z ludźmi porządkuje teren, kopie wykop pod ławę 
pomnika – który sam zaprojektował – budzi nie tylko szacunek i podziw ale także wskazuje 
nam, jak należy pracować z ludźmi i dla ludzi.

Efektem takiej postawy jest największy w Polsce Park Katyński, jaki powstał w ramach 
ogólnokrajowego Programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”.

Stanisław Baska
Konsultant Regionalny PPWOW

Pan Ryszard Bień to osoba wielce kreatywna, emocjonalnie związana z Gminą Klimontów 
jej mieszkańcami. Dał się poznać jako doskonały organizator wielu uroczystości o zna-
czeniu historycznym, sportowym i kulturalnym. Swą energię i zapał zaszczepia wśród 

ludzi – działaczy społecznych lokalnego środowiska. Wielką wagę przywiązuje do historii Kli-
montowa i okolic, dając temu wyraz w promowaniu naszej Gminy i Klimontowa, która to sta-
nowi prawdziwą perełkę na mapie naszego województwa.

Rekreacja i sport to ważne punkty w Jego działalności społecznej i zawodowej. Dzięki jego 
zaangażowaniu powstało kąpielisko strzeżone dla dzieci i młodzieży na Zalewie w Szymano-
wicach. Jest osobą wrażliwą na ludzkie sprawy, gotów przyjść z pomocą każdemu, kto tako-
wej pomocy potrzebuje. Jest doskonałym organizatorem oraz gospodarzem Gminy i nie szczę-
dzi prywatnego czasu w dni wolne od pracy, aby swoim okiem ocenić postęp prac prowadzo-
nych aktualnie inwestycji.

Dzięki jego zaangażowaniu powstało także boisko sportowe „ORLIK 2012” w Klimonto-
wie. Był inicjatorem i realizatorem wielkiego wydarzenia na skalę krajową, jakim była uroczy-
stość odsłonięcia Pomnika Ofiar Katyńskich i posadzenia 100 Dębów Pamięci w Byszowie. Jest 
osobą bardzo zaangażowaną w pozyskiwanie funduszy unijnych i realizację programów.

Przewodnicząca, Sołtys 
oraz członkowie Rady Sołeckiej

 w Klimontowie

Współpraca naszego gimnazjum 
z Urzędem Gminy układa się do-
brze. Wszelkie problemy finanso-

we są szczególnie wnikliwie rozpatrywane 
przez Wójta Gminy Ryszarda Bienia. Za jego 
kadencji szkoła wzbogaciła się o boisko „Or-
lik”, sprzęt multimedialny, pracownię kom-
puterową, piłko-chwyty. Patronował ak-
cjom: Biegom najdłuższą Aleją Kasztanową 
w Europie, hepeningowi ”Bezpieczna Szko-
ła” Stop Przemocy, Biegom Katyńskim, Raj-
dowi papieskiemu. Promuje szkołę w czasie 
Jarmarków na Św. Jacka, wspierał podczas 
akcji „Zbiórki krwi”. Każdego roku jest fun-
datorem nagród rzeczowych dla najlepszych 
uczniów, wspiera wyjazdy uczniów do kina, 
teatru, na basen (z funduszy komisji ds. profi-
laktyki alkoholowej). Wspierał także zakupy 
książek do biblioteki szkolnej oraz zakładanie 
w szkole monitoringu wizyjnego. 

Wspólnie z Ryszardem Bieniem mło-
dzież plantowała park, sadziła dęby pamię-
ci w Parku Katyńskiego w Byszowie. Dzięki 
swojemu osobistemu zaangażowaniu i upo-
rowi umiał zjednoczyć całą społeczność, nie 
tylko gminy Klimontów, dla przywrócenia 
świetności parku w Byszowie i zorganizowa-
niu w nim miejsca pamięci o historii nasze-
go narodu.

Dyrektor Gimnazjum w Klimontowie
Małgorzata Kordyka

Pan Ryszard Bień w czasie pełnienia 
funkcji Wójta Gminy Klimontów dał się 
poznać jako człowiek zaangażowany 

w propagowanie rozwoju kultury fizycznej 
i sportu – nie tylko na terenie naszej Gminy.

Stowarzyszenie, jakim jest Polski Zwią-
zek Wędkarski, zobowiązane jest do pro-
pagowania sportu wędkarskiego tak wśród 
młodych, jak i starszych adeptów sztuki 
wędkarskiej jako hobby oraz formy bezpiecz-
nego spędzania czasu wolnego nad wodą. 
Stąd organizowane są przez nas zawody oraz 
spotkania towarzysko – wędkarskie z oka-
zji „Dnia Dziecka”, zawody o „Puchar Wój-
ta Gminy Klimontów dla dzieci i młodzie-
ży”, „Wędkarskie zakończenie lata” – to tylko 
niektóre z wielu imprez przez niego wspiera-
nych i współorganizowanych.

Troska, z jaką angażuje się w pracę z mło-
dzieżą poprzez bezpieczny sport właśnie, za-
sługuje na wyróżnienie i uznanie. Zorganizo-
wanie i odpowiednie przygotowanie kąpieli-
ska przy zalewie w Szymanowicach jest tego 
doskonałym przykładem.

Prezes Koła Wędkarskiego nr 27 
w Klimontowie

mgr Zbigniew Ciepliński

Pan Ryszard Bień od początku pełnienia 
swojej funkcji na terenie naszej Gminy 
dał się poznać jako człowiek przedsię-

biorczy, operatywny a przede wszystkim za-
biegający o rozwój tych, który powinni sta-
nowić o przyszłości naszej gminy. Jego zda-
niem młodzi ludzie, a więc absolwenci szkól 
ponadgimnazjalnych, powinni być do tej 
działalności odpowiednio przygotowani pod 
kątem wiedzy tak teoretycznej jak i prak-
tycznej. Stąd ogromne z jego strony zainte-
resowanie funkcjonowaniem i szkoleniem 
uczniów w naszej szkole, a w szczególności 
na warsztatach szkolnych.

Jego inicjatywy gospodarcze wspomagają 
prowadzenie szkolenia w zakresie wielozawo-
dowym, a jednocześnie zabezpieczają funkcjo-
nowanie finansowe warsztatów szkolnych.

Dyrektor Zespołu Szkól
 Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

mgr Maria Kubik

Od chwili powstania teatru „Aposto-
pos” – tj. od 25 kwietnia 2006 roku – 
pan Ryszard Bień żywo interesuje się 

poczynaniami naszej grupy artystycznej oraz 
wspomaga ją finansowo, a także z wielką pa-
sją promuje nasz teatr.

Chciałbym zaznaczyć, że mimo krótkie-
go stażu Amatorski Teatr „APOSTOLOS” ma 
na swoim koncie dziesięć sztuk premiero-
wych, kilkaset występów w Klimontowie, 
liczne wyjazdy gościnne – m.in. do Stąpor-
kowa, Warszawy, Szczecina, Lublina, Stalo-
wej Woli, Opatowa, Sandomierza, Niedrzwi-
cy Dużej, Józefowa nad Wisłą i wielu innych 
miast i miejscowości. Wszystkie te wyjazdy 
były możliwe dzięki ofiarności i życzliwości
Pana Wójta Ryszarda Bienia.

W roku ubiegłym Teatr „APOSTOLOS” re-
prezentował województwo świętokrzyskie 
na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ama-
torskich „SOFFT” w Szczecinie.

Wszystkie osiągnięcia teatru w dużej 
mierze są też zasługą Pana Wójta Ryszar-
da Bienia, który oprócz pomocy finansowej
i obecności we wszystkich ważnych wyda-
rzeniach naszego teatru, żywo interesuje się 
wspieraniem młodych talentów i promowa-
niem Gminy Klimontów poprzez kulturę.

ks. Wojciech Zasada
założyciel Amatorskiego Teatru 

„APOSTOLOS” w Klimontowie

Pan Ryszard Bień pełniąc funkcję Wój-
ta Gminy Klimontów od samego po-
czątku wykazywał wielką troskę o za-

bytki sztuki znajdujące się na terenie Gminy. 
Nasze Stowarzyszenie Na Rzecz Klasztoru Po-
dominikańskiego „Wspólne Dobro” otrzyma-
ło osobowość prawną 19 marca 2008 roku, 
a jego główny celem jest ratowanie XVII-
-wiecznego obiektu podominikańskiego 
w Klimontowie.

Osobiście miałem okazję doświadczyć 
z jak wielkim oddaniem Pan Ryszard Bień 
troszczy się o ten najwspanialszy zabytek Kli-
montowa, który został powierzony przez JE 
Ks. Biskupa mojej opiece. Dzięki pomysłowo-
ści i podejmowanym inicjatywom Pana Wój-
ta można było wykonać w klasztorze wie-
le prac zabezpieczających przed degradacją 
i zniszczeniem obiektu.

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 
Klasztoru Podominikańskiego „Wspólne 

Dobro” w Klimontowie
Ks. Wojciech Zasada

Pan Ryszarda Bień podczas trzyletniej współpracy z Chorą-
gwią Rycerstwa Ziemi Staszowskiej dał się poznać jako wybit-
ny krzewiciel polskich tradycji historycznych – w szczególności 
związanych z Klimontowem i Ossolinem. Był współorganizato-
rem wielu imprez historycznych w Klimontowie, Ossolinie, Ko-
narach i Byszowie, a rzeczą wymagającą szczególnego podkre-
ślenia jest zaangażowanie pana Ryszarda Bienia w krzewienie 
polskiej historii związanej w szczególny sposób z rodem Osso-
lińskich, a także jego zaangażowanie w upamiętnianie wyda-
rzeń I i II wojny światowej.

Inicjatywy te mają ważny walor edukacyjny, pozwalając na rozbudzenie w młodzieży po-
czucia patriotyzmu i tożsamości narodowej. Podkreślenia wymaga też zaangażowanie pana 
Ryszarda Bienia w dbałość o miejsca pamięci narodowej – w szczególności o pomniki i tabli-
ce pamiątkowe w Baszowie, Konarach i Klimontowie, a także pamięć o weteranach II wojny 
światowej i troska o zachowanie pamiątek historycznych, co pozytywnie wyróżnia go pośród 
innych włodarzy miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej
Paweł Ciepiela

Nic tak nie łamie barier, jak dobry przy-
kład płynący od osób mających legity-
macje demokratycznego wyboru. Bo 

przecież stosunek do osób niepełnospraw-
nych jest wyjątkowo czułym probierzem 
wrażliwości na sprawy społeczne. Niezłomna 
postawa w tej kwestii Wójta Gminy Klimon-
tów Ryszarda Bienia winna być dostrzegana 
przez otoczenie.

Dlatego korzystając z okazji, w imieniu 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego skła-
dam Panu Ryszardowi Bieniowi – Wójto-
wi Gminy Klimontów – serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organizacji imprez spor-
towych dla osób niepełnosprawnych, w tym 
Mistrzostw Polski dla zawodników niewido-
mych i słabowidzących w Biegu na 10 km. 
Pańskie działania powinny być przykładem 
dla innych samorządowców.

Główny Specjalista
Piotr Banasiak

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Twór-
czości Brunona Jasieńskiego bardzo ceni 
sobie współpracę z panem Ryszardem 

Bieniem, Wójtem Gminy Klimontów. Każde-
go lata mamy okazję współpracować z sa-
morządem gminy Klimontów organizując fe-
stiwal „Brunonalia” i zawsze możemy liczyć 
na życzliwość, zaangażowanie i zapał – za-
równo ze strony pana Wójta, jak i współpra-
cującego z nim zespołu pracowników Urzędu 
Gminy oraz samorządowych instytucji kultu-
ry. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychcza-
sową współpracę i mamy nadzieję, że nasze 
wspólne działania w dziedzinie upowszech-
niania kultury na ziemi świętokrzyskiej będą 
równie owocne jak dotychczas.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Twórczości Brunona Jasieńskiego

Piotr Banasiak

Biegacze zrzeszeni w Warszawskim Klubie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewido-
mych i Słabowidzących są wdzięczni panu Wójtowi Ryszardowi Bieniowi za zorganizo-
wanie III Integracyjnego Biegu Klimontowskiego. Atmosfera na biegu była rewelacyjna 

a przyjęcie naszych zawodników wyjątkowe. 
Jeśli zdrowie nam pozwoli to chętnie znów tu przyjedziemy za rok i również postaramy się, aby 
kolejne Mistrzostwa Polski na 15 km osób niewidomych i słabowidzących zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS odby-
ły się właśnie w Klimontowie.

Prezes Klubu – Sławomir Jeżewski

Współpraca z Panem Ryszardem Bie-
niem – Wojtem Gminy Klimontów, 
jako organem prowadzącym ukła-

da się na zasadach pełnego zrozumienia po-
trzeb uczniów i nauczycieli. Za jego kadencji 
na stanowisku Wójta nasza placówka wzbo-
gaciła się o szereg pomocy dydaktycznych fi-
nansowanych z budżetu gminy Otrzymywa-
liśmy także wsparcie przy realizacji projek-
tów z zewnątrz. Pan Wójt dba również o stan 
sanitarno higieniczny i bazę lokalową naszej 
placówki zabezpieczając fundusze w budże-
cie gminy.

Wójt Gminy jest także fundatorem na-
gród dla uczniów mających najlepsze wyni-
ki w nauce i sporcie, inicjatorem i organiza-
torem zawodów sportowych na terenie gmi-
ny, w niektórych sam uczestniczy propagu-
jąc zdrowy styl życia. Jest ar działań inte-
grujących społeczność lokalną: Jarmark na 
św. Jacka, Bieg Najdłuższą Aleją Kasztanow-
ców, Bieg Katyński, organizacja uroczystości 
o charakterze patriotycznym.

W ubiegłym roku przy pomocy wszyst-
kich środowisk uporządkowano zabytkowy 
pod względem przyrodniczym park w Byszo-
wie – w którym to przedsięwzięciu uczestni-
czyła również nasza szkoła. 

Rokrocznie pod patronatem Wójta Gmi-
ny Klimontów jest organizowana Letnia Akcja 
– „Krew Darem Życia”, w której sam uczest-
niczy, dając przykład humanitarnej postawy 
w służbie potrzebującym pomocy. Jako Go-
spodarz Gminy otacza opieką dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, czego przykładem są pacz-
ki dla dzieci oraz akcja „Ofiaruj dzieciom wa-
kacje”. Jest wrażliwy na krzywdę ludzką, za-
wsze odwiedza rodziny poszkodowane przez 
kataklizmy i organizuje pomoc materialną.

Jako osoba publiczna potrafi bronić poglą-
dów różnych grup, szanuje je i respektuje. Przy-
kładem może być interwencja w sprawie usza-
nowania miejsca pochówku żydowskiego, bo-
wiem teren naszej szkoły to dawniejszy kirkut. 
Z jego inicjatywy przeniesiono plac zabaw, aby 
uszanować to miejsce. Obok szkoły znajduje się 
synagoga, która otaczana jest opieką.

Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
mgr Elżbieta Czajkowska

Pan Ryszard Bień swoją aktywnością i pracą na rzecz na-
szej społeczności lokalnej zasłużył sobie na najwyższe uznanie 
i szacunek. Jego pomysły na rozwiązywanie lokalnych proble-
mów i upór przy inicjowaniu aktywności wśród środowisk sa-
morządowych przynoszą gminie Klimontów bardzo wymierne 
rezultaty, tak materialne jak również te niewymierne, bo pozo-
stające w sferze przekonania społeczeństwa o potrzebie bycia 
aktywnym na rzecz swojego środowiska. Realizując swoje za-
mierzenia społeczne potrafi przekraczać bariery, nieosiągalne
dotychczas innym samorządowcom. 

Realizacje jego dokonań ponadstandardowych pokazują jak marzenia społeczności wiej-
skiej mogą stawać się rzeczywistymi faktami. Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego kąpie-
liska, czy też zrealizowanie od podstaw projektu upamiętnienia ofiar katyńskich, to przykłady
realizacji łączących cele lokalnej społeczności wiejskiej z wartościami ponadczasowym. Jego 
autorski projekt „Parku Katyńskiego” doskonale połączył cel edukacyjny i wyzwoloną aktyw-
ność wielu ludzi z głębokim szacunkiem do wartości najwyższych i nieprzemijających.

Jako wójt naszej gminy a poprzednio radny Rady Gminy ma stały kontakt ze ludźmi w na-
szym środowisku strażackim. Potrafi zrozumieć nasze potrzeby i wspierać trudne ciężkie wy-
zwania, stojące przed środowiskiem współczesnego strażaka – ratownika. W swoich działa-
niach potrafi stać się jednym z nas i realizować trudne wyzwania stojące przed ochotniczą for-
macją stojącą na straży bezpieczeństwa współczesnego środowiska wiejskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Klimontowie
Mirosław Kwapiński

PODSUMOWANIE KADENCJI
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Podziwiam obraz Janusza Stypy przedstawiający kościół św. Michała w Sandomierzu. 
Artysta ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Maluje i rysu-
je techniką: olej, tempera, akwarela, ołówek, kredka i węgiel. W malarstwie Janusza Stypy 
dominują zimne kolory: błękit paryski, biel cynkowa, wiosenna tkliwa zieleń z dodatkiem 
ciepłego brązu, fioletu i rożu indyjskiego.

Gorąca meksykańska czerwień, przelana wodnymi farbami  na papier (tempera), otu-
la strzelisty dach zabytkowej świątyni i niczym wielka czerwona chmura, unosi się nad ko-
rynckimi wieżami i szczytami wyniosłych wież kościoła. Do kościoła św. Michała przylega 
stary klasztor, w którym mieści się uczelnia Wyższego Seminarium Duchownego w San-
domierzu. Łagodne cienie wiatru i różowa szata zewnętrznej elewacji z akcentami śnież-
nej bieli, otulają wiekowe potężne mury klasztoru i kościoła, w którym modlą się uducho-
wieni alumni.

Janusz Stypa zamieszkały w Sandomierzu jest wielkim miłośnikiem rodzinnego miasta 
nad Wisłą, niemniej jednak jako uczestnik plenerów malarskich w Klimontowie, organi-
zowanych przez: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Sandomierski Dom Kultu-
ry, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie, namalował kilka obrazów (olej, płótno) ukazujących piękno architektury sakral-
nej Klimontowa oraz prześlicznych pejzaży zawieszonych nad Pokrzywianką. Pokolegiac-
ki barokowy kościół pw. św. Jozefa w Klimontowie, artysta uwiecznił farbami olejnymi 
na płycie. Na pierwszym planie obrazu, widnieje piękny kościół, wzniesiony w stylu wło-
skim na tle złocistych wonnych lip i kwitnących biało akacji, spowity magią czasu i muzyką 
srebrnych dzwonów zawieszonych na barokowych wieżach świątyni. Majestatyczny wieko-
wy kościół, został zaprojektowany i wzniesiony przez Wawrzyńca Senesa na wzór kościo-

TWÓRCZOŚĆ JANUSZA STYPY

Szkoła Podstawowa w Goźlicach dostąpiła w listopadzie wielkiego zaszczytu, jakim była wizyta J.E. 
księdza biskupa Edwarda Frankowskiego. Początek miesiąca był czasem wizytacji biskupiej w parafii 
goźlickiej. Jednym z jej punktów były odwiedziny księdza biskupa w naszej szkole.

Ks. biskup przybył w towarzystwie ks. Pawła Laska, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Sandomierzu oraz naszego proboszcza, ks. kanonika Stanisława Wdowiaka. Dostojnych gości powi-
tała w imieniu pracowników szkoły pani dyrektor, mgr Jolanta Sasak. Następnie zabrała głos przedstawi-
cielka uczniów – Anna Grudzień, która po wygłoszeniu przemówienia złożyła na ręce księdza biskupa bu-
kiet kwiatów. Wystąpienie duchownego pełne było serdecznych, ciepłych słów skierowanych do dzieci i na-
uczycieli. Ks. biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym oraz podarował uczniom i pracowni-
kom szkoły obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej. Na zakończenie uroczystości dzieci zaśpie-
wały kilka piosenek religijnych, przygotowanych pod okiem katechety, ks. Dariusza Jargieły.

Pobyt ks. biskupa Frankowskiego w szkole został upamiętniony wpisem do Księgi Pamiątkowej. Zarów-
no uczniom jak i całemu Gronu Pedagogicznemu pozostanie na długo w sercach i pamięci ta niecodzienna 
wizyta.                                        ILONA KOSIARSKA

W ramach wizytacji kanonicznej w parafii Goźlice p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gościł 5 listopa-
da br. w murach Szkoły Podstawowej w Ossolinie JE ksiądz 
biskup Edward Frankowski. To wielkie święto dla grona 
pedagogicznego i braci uczniowskiej, ponieważ szkoła go-
ściła pasterza Kościoła lokalnego. W imieniu całej szkolnej 
społeczności dostojnego gościa powitała kierownik Anna 
Skubis. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że wychowa-
nie w szkole opiera się na wartościach chrześcijańskich; na-
uczyciele, pracownicy szkoły starają się, aby szkoła była 
drugim domem dla uczniów, a szkolna społeczność tworzyła 
jedną rodzinę, jak jeden zboża kłos złożony z wielu ziaren, 
jak jeden bochen chleba składający się z wielu okruchów. 
Podkreśliła również, że dobrze układa się współpraca szko-
ły z parafią. Wspólnie podejmowane są działania o charak-
terze wychowawczym, które owocują m.in. częstymi impre-
zami i programami środowiskowymi. Po oficjalnym przy-
witaniu biskupa przez kierownika szkoły wszystkie dzieci 
razem zaśpiewały na cześć Gościa „Bądź pozdrowiony Go-
ściu nasz”. Ksiądz biskup był wzruszony. Następnie uczen-
nica klasy II wyrecytowała wiersz powitalny i wręczyła bu-
kiet pięknych kwiatów życząc wielu sukcesów w dalszej 
pracy duszpasterskiej. Po życzeniach pani kierownik odda-
ła głos katechetce, która wraz z dziećmi przedstawiła krót-
ki występ wokalny. Kolejnym etapem była przemowa bisku-
pa. Jego Ekscelencja w swojej przemowie nawiązał do wy-
stępów dzieci. Były dla niego, jak sam zaznaczył, inspira-
cją. Podkreślił także, że gdyby nie dzieci, nie byłoby szkoły 
i nauczycieli. Na koniec ksiądz biskup pomodlił się za zmar-
łych nauczycieli i udzielił wszystkim zebranym pasterskie-
go błogosławieństwa. Na pożegnanie wszyscy otrzymali pa-
miątkowe obrazki.

NIECODZIENNY GOŚĆ
TAKŻE W GOŹLICACH

SZCZEGÓLNE ODWIEDZINY W OSSOLINIE

łów rzymskich i weneckich w II–połowie XVII wieku. Fundatorem tej pięknej świątyni był 
Jerzy Ossoliński – kanclerz wielki koronny, który za panowania Władysława IV – Wazy 
w 1633 roku, posłował do Rzymu.

Nieopodal kościoła szumi potężna wiekowa lipa, która przypomina nam cudowną po-
ezję Jana Kochanowskiego. Złociste wonne lipy, tajemnicze klony i sędziwe akacje, kwit-
nące biało i różowo w maju , otulone krzewami francuskich wonnych bzów o bordowych 
kwiatach, otaczają tajemniczą świątynię św. Józefa w Klimontowie.

Jeden z obrazów Janusza Stypy (olej, płótno) przedstawia „Panoramę Klimontowa” 
namalowaną w tonacji zimnych kolorów: błękit, zieleń, biel, z akcentami czerwieni i czer-
ni. Na płótnie obrazu widnieje ciemnobłękitny zalew rozlany na tle Lasu Szymanowskie-
go. Spowite nocną mgłą i zmierzchem czerwone sosny rozjaśniają złociste promienie lip-
cowego słońca, zaś na wyniosłej Łysej Górze wznoszą się szmaragdowe stare dęby, srebr-
ne dostojne buki i poskręcane twarde graby. W centrum obrazu widnieje zielona kopu-
ła barokowego kościoła św. Józefa w Klimontowie. Ciemnozielony miedziany dach za-
bytkowej świątyni, przysłaniają biało niebieskie chmury, płynące wolno z wiatrem nad 
doliną rzeki Koprzywianki. Nad wodą artysta namalował cicho płaczące zielone wierz-
by, czarne bzy, czerwone jarzębiny i czeremchy z akcentami ślicznych wiosennych kwia-
tów o białobłękitnych płatkach. Otulone wiosenną szatą i złocistymi promieniami słońca, 
uśmiechają się do nas przebiśniegi, pierwiosnki, przylaszczki, fiołki i kaczeńce.

Tajemnicze niepowtarzalne chwile szczęścia, miłości do Ojczyzny i jedynego w świe-
cie polskiego romantyzmu, uwiecznił w swych dziełach, wspaniały sandomierski arty-
sta – Janusz Stypa.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Jego Ekscelencja żegnany śpiewem i oklaskami przez 
uczniów udał się na kameralne spotkanie z gronem peda-
gogicznym i przedstawicielami Rady Rodziców. W mi-
łej i sympatycznej atmosferze wyjątkowy Gość wyjaśnił, 
jakie wartości powinny być celem we współczesnym ży-
ciu. Ksiądz Biskup życzył wszystkim, by pomimo trud-
ności, z jakimi boryka się szkoła, podejmowali nadal 
trud w  kształceniu i wychowywaniu młodego pokolenia. 
Zwieńczeniem wizyty było wspólne zdjęcie z dostojnym 

gościem. Zarówno grono pedagogiczne jak i uczniowie 
bardzo przeżyli to wzruszające spotkanie. Mądre sło-
wa dostojnego gościa zapadły głęboko w pamięć słucha-
czy, dodały otuchy i stanowiły zachętę do dalszej owoc-
nej pracy. Na koniec wizyty biskup Edward Frankowski 
wpisał się do kroniki szkolnej. Wizyta, choć krótka, na 
długi czas pozostanie jeszcze w naszej pamięci i wspo-
mnieniach.

OPRAC.: ANNA SKUBIS
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MOTTO:
Zobaczę, Cię na pewno,
gdy tylko czas przemieni się w wieczność.
Przecież i Ty zmierzasz tam,
gdzie wszystko jest jednością.

„Księga umarłych”
Płomień pamięci

Pogrążeni w smutku i modlitwie pole-
camy Bogu naszych Bliskich. Jakże piękna 
jest nasza miłość, barwne kwiaty i gorące 
znicze na grobie naszych Rodziców, Krew-
nych i Znajomych. Listopadowy wiatr zry-
wa złocisto-szare liście z wiekowych lip 
i tęskniących akacji, a mróz srebrzy bez-
listne czarne drzewa. Pogrążeni w żalu, 
smutku i refleksji nad przemijaniem pa-
miętajmy, co mówią do nas słowa filozofa: 
„W czasie śmierci wszystko to co posiadasz 
przeminie, do grobu nic ze sobą nie zabie-
rzesz. Jedyną rzeczą mającą wartość jest 
wiara oparta na Biblii – Słowie Bożym.”

Rosamond

Mogiła w lesie
Mgłą spowite leśne wodospady,
Potokami na skały spadają.
Węże, żmije, jadowite gady,
Dziś w okopach gniazda zakładają.

Nad mogiłą duch żołnierza stał, 
W austriackim, zielonym mundurze.
Krzyż Żelazny na swej piersi miał,
Dostał w serce na Anielskiej Górze.

Dzikie róże kwitną nad mogiłą,
Stare dęby szumią kołysankę.
Kiedy żegnał swą dziewczynę miłą,
Na pamiątkę dała Mu sasankę.

Dała Mu gorące usta swoje,
Fotografię, pukiel jasnych włosów.
Już nie bije młode serce Twoje,
Leży Johann wśród jesiennych wrzosów.

Nad mogiłą słowik śpiewa,
Za poległym nikt nie płacze.
Tylko w lesie szumią drzewa
Matka syna nie zobaczy!

Dlatego przenieśmy się sercem i myślami na Cmentarz Parafialny w Klimontowie, któ-
ry w 1843 r. założył ksiądz Stanisław Jastrzembski, vel Jastrzemski, profesor kieleckiego 
gimnazjum, wicerektor Seminarium Duchownego w Kielcach, proboszcz w Goźlicach i in-
fułat w Klimontowie.

W kilku serdecznych słowach chciałbym przypomnieć postać Księdza Proboszcza Sta-
nisława Wróbla. Urodził się 26 kwietnia 1908 r. w Zdanowie, parafii Kleczanów jako 
syn Józefa i Marianny z Adamczaków. W 1928 r. ukończył gimnazjum klasyczne z maturą 
w Tarnobrzegu i wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po ukończeniu stu-
diów filozoficzno-teologicznych 27 maja 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa 
Jasieńskiego. Jako wikariusz pracował w wielu parafiach: w Pionkach, Iłży, Białaczowie.

W 1939 r. będąc w Pionkach, został powołany na front jako kapelan pułku radomskie-
go. Brał udział w obronie Warszawy, dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie zatrudniono 
Go jako kapelana jeńców polskich w Milanówku. Gdy ewakuowano szpital, dzięki inter-
wencji biskupa Lorka, udało Mu się wrócić do Pionek.

W czasie działań wojennych (1939) w kościół w Pionkach uderzyła bomba lotnicza, któ-
ra zniszczyła sklepienia, okna i drzwi, posadzkę, sztukaterię i figurę Św. Barbary. Admini-
stratorem kościoła został mianowany ksiądz Stanisław Wróbel, który dokonał gruntowne-
go remontu zniszczonego obiektu.

Jako wikariusz w Iłży, kupił od Stanisława Kobylarza 2 morgi placu z przeznaczeniem 
pod kościół. W 1941 roku, otrzymał przeniesienie na wikariat do Białaczowa, skąd dojeż-
dżał i kierował pracami wykończeniowymi kościoła w Jasieńcu. W Białaczowie podjął sta-
ranie o pomalowanie kościoła, natomiast 6 czerwca 1945 r. otrzymał nominację na admi-
nistratora parafii Zemborzyn.

W 1956 r. przeszedł do Klimontowa, gdzie piastował urząd proboszcza, aż do 1987 r.
Niewątpliwie wielkie zasługi dla naszej parafii wniósł ksiądz Stanisław Wróbel swą 

długoletnią pracą kapłańską oraz renowacją przeprowadzoną w klimontowskich kościo-
łach. W pokolegiackim kościele farnym pw. św. Józefa położył marmurową posadzkę, do-
konał pomalowania wnętrza kościoła, złocenia ołtarzy (polichromia) ponadto częściowo 
został pokryty dach blachą miedzianą tj. dolne partie i jedna wieża, zawieszenie 2 dzwo-
nów oraz montaż witraża nad wielkim ołtarzem. Natomiast w kościele podominikańskim 
pw. św. Jacka i NMP Różańcowej dokonał pomalowania wnętrza kościoła z umieszczeniem 
na łuku tęczy fresku (malowidła ściennego) przedstawiającego scenę ukrzyżowania Zba-
wiciela. Obecnie widnieje Topór w polu czerwonym rodowy herb Jana Zbigniewa Ossoliń-
skiego – fundatora kościoła i klasztoru OO Dominikanów w Klimontowie.

Ponadto zostało zainstalowane centralne ogrzewanie w kościele i pokojach księży wi-
kariuszy, wymiana okien w stylu gotyckim w kościele, remont ogrodzenia w postaci muru 
klasztornego z polowy XVII wieku. Ksiądz Stanisław Wróbel 
wystawił dom mieszkalny, potocznie zwany „kurnikiem” na mu-
rach spalonego wikariatu, w którym ongiś mieszkał śp. ksiądz 
Stanisław Król, który później wyjechał do Stanów Zjednoczo-
nych, lecz przed śmiercią powrócił do Polski i zmarł w Warsza-
wie.

Ksiądz Stanisław Wróbel może być dla duszpasterzy przy-
kładem pracowitości i entuzjazmu kapłańskiego, dlatego zasłu-
żenie został odznaczony godnością kanonika honorowego ka-
pituły sandomierskiej. Wycieńczony życiem i pracą na chwałę 
Bożą zmarł w szpitalu w Sandomierzu 17 maja 1987 roku.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w kościele św. Jó-
zefa w Klimontowie 20 maja 1987 r. przy udziale księdza bisku-
pa Adama Odzimka, około stu księży, licznie zebranych wier-
nych z parafi Klimontów i przedstawicieli parafian z Zembo-
rzyna.

Trumnę ze zwłokami śp. Księdza Stanisława Wróbla złożono 
w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym w Kleczanowie. 
Na grobie rodzinnym Państwa Wróblów stoi figura Matki Bożej 
wykonana z białego piaskowca w stylu neobarokowym.

Pogrążeni w żalu i modlitwie za naszych ukochanych Zmar-
łych zapalmy Płomień Pamięci!

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

W dniu 8 listopada 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskie-
go uroczyście obchodzono 5 rocznicę nadania szkole imienia. O godzinie 9:00 uczniowie 
udali się do kościoła parafialnego, aby uczestniczyć w mszy świętej odprawionej w intencji 
patrona Jerzego Ossolińskiego oraz całej społeczności szkolnej. Następnie odbyła się uro-
czystość na terenie szkoły. Na początku głos zabrała dyrektor Elżbieta Czajkowska. Po-
witała przybyłych gości: księdza proboszcza Henryka Handzela, kierownik filii Osso-
lin Annę Skubis oraz przewodniczącego Rady Rodziców Marka Bargla. Po odśpiewaniu 
hymnu szkoły rozpoczęła się uroczysta akademia. Montaż słowno–muzyczny w wykona-
niu uczniów kl. VIb przygotowała Danuta Kowalska. W części artystycznej wykorzysta-
no wiersze uczniów zgromadzone w tomiku poezji „Wiersze o Patronie”, który znajduje się 
w bibliotece szkolnej. O oprawę muzyczną zadbał Marek Słowikowski z chórkiem dziew-
cząt. Układ taneczny opracowała z uczennicami klas VI Alicja Szemraj. Warto było zwró-
cić uwagę na dekorację sali, którą wykonały Urszula Sadowska i Monika Zieja. Po zakoń-
czeniu głównej uroczystości odbyły się zajęcia z wychowawcami, którzy starali się przybli-
żyć postać Jerzego Ossolińskiego, organizując ciekawe zajęcia w formie gier i zabaw. Oto 
fragment wiersza o patronie „Dawny pan”:

Jerzy Ossoliński – to nasz dawny pan.
Miał tu piękny zamek, teraz resztki skał.

Dobry on był w mowie, politykę znał.
Dużo też wojował, na Moskwę się rwał.

OPRAC.: DANUTA KOWALSKA

Wspomnienie

KS. STANISŁAW WRÓBEL

Kościól i klasztor podominikański w Klimontowie – rys. Tomasz Staszewski

ŚWIĘTO SZKOŁY
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Jak co roku, kiedy przychodzą pierwsze mroźne poran-
ki a dostojne buki przybierają płomienno-czerwone barwy 
członkowie naszego koła turystycznego „Piechur” przy 
ZSP w Klimontowie wraz z opiekunami Marzeną Kaczor 
i Arturem Waszczykiem wyruszają w Bieszczady. Wśród 
pasjonatów turystyki pieszej znalazły się również znalazły 
się również uczennice klimontowskiego gimnazjum. Rajd 
Górski jest cykliczną imprezą turystyczną organizowaną 
przez sandomierski oddział PTTK, a nasz w nim udział to 
można by powiedzieć już tradycja.

Ustrzyki Górne – bo tam znajdowała się nasza baza 
– przywitały nas piękną, słoneczną pogodą. W tym roku 
przemierzyliśmy najwyższe partie Bieszczad po stronie 
polskiej. Pierwszego dnia pokonaliśmy trasę z Wołosatego 
przez Rozsypaniec na Halicz, później spoglądając w gniaz-
do Tarnicy, przechodząc przez przełęcz Goprowców dotar-
liśmy na Tarnicę. Drugi dzień to wędrowanie bardzo długą, 
ale jakże uroczą trasą z Widełek na Bukowe Berdo. Ostat-
niego dnia podziwialiśmy, jak mówią najlepsi z najlepszych 
bieszczadników, najpiękniejszą połoninę – Połoninę Caryń-
ską. Podczas tych pięciu dni spędzonych na wspólnych wę-
drówkach zdążyliśmy zaprzyjaźnić się z nowo poznanymi 
kolegami i koleżankami z koła turystycznego przy Gimna-
zjum w Zawichoście. Na długo w pamięci pozostaną chwi-
le spędzone w górach, wieczorne pośpiewanki, ognisko, 
wspaniały żurek i jajecznica…

Szczególne podziękowania kierujemy do komandorów 

RAJD 
GÓRSKI 

BIESZCZADY 2010

W związku z wygraną nagrodą w konkursie „Najlepsza usługa w gminie Klimontów” 
w programie PPWOP w kategorii „Liderzy z wizją” dzieci należące do gromady zucho-
wej „Wesołe smerfy” wraz z opiekunami Ewą Bokwa, Małgorzatą Zaroda, Dorotą Roga-
la i Małgorzatą Malec udały się 23 września na wycieczkę turystyczno–krajoznawczą do 
Warszawy. W wycieczce uczestniczyło 44 zuchów. Program wycieczki był bardzo boga-
ty i atrakcyjny, a pieniądze które otrzymaliśmy w kwocie 2 tys. zł pozwoliły pokryć kosz-
ty związane z przejazdem, opłatą przewodnika oraz poczęstunek dla wszystkich uczestni-
ków. Realizację harmonogramu wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Zamku Królew-
skiego, poznania legend związanych z Warszawą, spaceru po Starówce wokół pomnika Sy-
renki, wzdłuż murów obronnych. Następnie udaliśmy się traktem królewskim obok Ko-
lumny Zygmunta Krakowskim Przedmieściem pod pałac Prezydenta. Po drodze zatrzyma-
liśmy się przy ławeczce Chopina oraz pomniku Mickiewicza, bramie Uniwersytetu War-
szawskiego, na koniec odpoczęliśmy przy pomniku Kopernika. Z Krakowskiego Przed-
mieścia przeszliśmy na Plac Zwycięstwa pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie wzięli-
śmy udział w uroczystej zmianie warty, a także podziwialiśmy piękny park z fontanną. Na-
stępnie odwiedziliśmy Łazienki Królewskie, gdzie podziwialiśmy zespół pałacowy. Dzie-
ci miały okazję podziwiać także z bliska Pałac Kultury i Nauki, gmach Sejmu, Belweder, a 
także wieżowce i nowoczesne budowle Warszawy. Nie ominęliśmy także lotniska Okęcie, 
gdzie z bliska dzieci widziały ogromne samoloty, nie tylko stojące ale również startujące i 
lądujące. Te wrażenia na długo zapadną w pamięci zuchów. Na koniec udaliśmy się do Mc 
Donalds’a, gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek. Podczas wycieczki dzieci za-
kupiły różne pamiątki, kartki oraz wykonały mnóstwo pamiątkowych zdjęć, co zostanie 
wykorzystane podczas zajęć.

SPACERKIEM PO STOLICY, CZYLI ZUCHY W WARSZAWIE

rajdu Marka Łygasa i Marka Juszczyka za super trasy, urze-
kające zdjęcia i w ogóle za wszystko.

Prowadzącym trasy Kubie Wrześniakowi i Maćkowi 
Jakóbczykowi za plecaki pełne humoru, Mirkowi Stępnio-
wi za wytrwałość i opiekę nad młodzieżą, Dorotce i Pio-
trusiowi Gruszeckim za pyszności stołu i super domek, na-
szemu kierowcy za żurek i jajecznicę!!!

Z turystycznym pozdrowieniem!!! Do zobaczenia znów 
na szlaku, może wtedy ujrzymy amarantowe niebo…
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

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

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

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

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

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

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

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

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

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

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

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

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

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

DRUK: 
Echomedia, Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50, 
tel.: (015) 851-31-00,  fax: (015) 851-31-10.

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

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

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 w Nawodzicach    15 866-32-31

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

Przez ostatnie trzy lata Gmina Klimontów realizowała Program 
Integracji Społecznej. Program, w którym uczestniczyły szkoły, 
jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, sołectwa, koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, lokalni liderzy i inni, pobu-
dził do działania niemalże całą gminę.

Podsumowanie PPWOW PIS odbyło się 14 października 2010 
roku w Szkole Podstawowej w Klimontowie. Organizacją spotka-
nia zajęła się Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie, która 
pozyskała na ten cel środki z w/w programu.

Odbyły się prezentacje usługodawców realizujących Program 
Integracji Społecznej w 2010 roku. Zaprezentowali się również lau-
reaci konkursu „Najlepsza Usługa PPWOW PIS w Gminie Kli-

Jeśli skończyłeś już … lat – oznacza to, że ostatnie kilkanaście: 
tyrałeś, tyrałeś, uczyłeś się, pracowałeś. Musisz więc stosować pew-
ne metody, na przetrwanie kolejnych lat. Tak więc:

1. WALCZ ZE STRESEM!
Całkowite uniknięcie stresu jest niemożliwe. W niewielkich daw-

kach jest zresztą potrzebny- ułatwia koncentrację, pomaga w poko-
nywaniu trudności, ale jego nadmiar z towarzyszącymi mu innymi 
objawami, takimi jak zaburzenia snu i łaknienia, podwyższone ci-
śnienie, powoduje gwałtowne obniżenie odporności. Codzienna por-
cja relaksu jest tak samo niezbędna dla zdrowia, jak witaminy!

2. DOTLENIAJ SIĘ!
Dobrze dotleniony organizm lepiej przygotowany jest do ataku 

wirusów i bakterii. Kiedy ruszamy się na świeżym powietrzu, do 
tkanek dociera więcej tlenu i są one lepiej oczyszczane z substancji 
toksycznych. Osoby aktywne fizyczne rzadziej chorują. Ale uwaga: 
zimą najkorzystniejsze są łagodne ćwiczenia – zbyt forsujące formy 
ruchu też mogą przeciążać organizm.

3. ŚPIJ SPOKOJNIE!
O tym, że sen to zdrowie, nie trzeba nikogo przekonywać, ale je-

sienią i zimą jego niedostatek jest dla nas bardziej niebezpieczny – 
zbyt mała dawka snu (poniżej 7-8 godzin) sprawia, że organizm sta-
je się bardziej podatny na infekcje.

4. JEDZ ZDROWO!
Zimowa dieta z natury jest uboższa niż w innych porach roku, 

a to właśnie od niej w największym stopniu zależy stan naszego sa-
mopoczucia.

5. MYŚL POZYTYWNIE!
Dobre myśli wspomagają system odpornościowy, a codzienna 

dawka śmiechu podnosi ilość endorfin. Gdy śmiejemy się, wibracje 
przepony pobudzają krwioobieg i pogłębiają oddech, czyli dotlenia-
ją. Jeśli będziesz myślał negatywnie możesz zachorować.

Jogging czyli bieg ma tak wiele zalet, że trzeba by je przypo-
mnieć! Przede wszystkim – jogging łączy wszystkie pokolenia po-
przez swoją łatwość. Ma wyższość nad innymi dziedzinami sportu, 
rekreacji, tańca. Jest to sposób na życie, daje radość, nie ma ogra-
niczeń kulturowych, wiekowych; rozładowuje stres. Każdy może 
biegać- bez względu na wiek. Uprawianie joggingu nie jest kosz-
towne, chociaż potrzebny jest ładny dres, wygodne buty biegowe, 
niekoniecznie markowe. Jeśli jednak chcesz być trendy, to powi-
nieneś kupić sobie markowe buty, specjalne do biegu. Możesz bie-
gać w grupie lub sam – bo wtedy lepiej się myśli i pewne sprawy 
można sobie przemyśleć. Wreszcie bieg – jogging, polecany jest dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Reguluje nie tylko krążenie, ale 
i wiele innych funkcji organizmu. Jeżeli ktoś lubi rywalizację może 
uczestniczyć w zawodach. To dopiero jest frajda – ale o tym w na-
stępnym artykule.

Informacja z ostatniej chwili – od najbliższej niedzieli 14 
listopada, odbywać się będą treningi połączone z biegiem. W  
każdą niedzielę o godzinie 7-ej rano nad zalewem  Szymanowi-
cach prowadzone przez Pana Krzysztofa Dywana.

Serdecznie zapraszamy!!!
MAGAZYN JOGGING – OPRAC.: M. WITASZEK

JOGGING
SPOSÓB NA ŻYCIE

1 października 2010 roku w Przedszkolu 
Samorządowym w Klimontowie rozpoczęli-
śmy kontynuację programu realizowanego w 
ramach PO KL „Szansa na sukces, wszyscy 
na podium – czyli równy start maluchów z 
Gminy Klimontów”. Gmina Klimontów po-
zyskała na realizację zadania 255 670,00 zł 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Są to pieniądze, które w szczegól-
ności mają posłużyć zmniejszeniu nierów-
ności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej na terenie naszej gminy, jak 
również podniesieniu standardu jakościowe-
go przedszkola. Dzieci korzystają z bezpłat-
nych zajęć rytmiczno-muzycznych, nauki ję-
zyka angielskiego czy indywidualnej i gru-
powej terapii logopedycznej. Dzięki refun-
dowanym przez EFS zajęciom dodatkowym 
stwarza się przedszkolakom warunki sprzy-
jające aktywności ruchowej, a także działa-
nia prorozwojowe np. poprzez naukę języka 
angielskiego, korygowanie wad wymowy, or-
ganizowanie kącików zainteresowań, prowa-
dzenie zajęć z praktycznym wykorzystywa-
niem wiedzy oraz dobór odpowiednich me-
tod i form pracy, w tym udział w uroczysto-

WYKORZYSTANA SZANSZA NA SUKCES
ściach, wycieczkach, zabawach, spacerach, 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi i współ-
pracę z rodzicami. W przedszkolu prezento-
wane są prace dzieci, które oglądają zarów-
no rodziny, jak i osoby z zewnątrz. Ważnym 
punktem projektu jest wydłużenie czasu pra-
cy przedszkola poprzez utworzenie oddziału 
funkcjonującego w godzinach popołudnio-
wych. Rodzice nie ponoszą kosztów zwią-
zanych z pobytem dziecka w przedszkolu, 
jego wyżywieniem i wyprawką dydaktyczną. 
Przyczyniło się to do zwiększenia uczestnic-
twa dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

Z dotychczasowych funduszy Unijnych 
udało nam się doposażyć placówkę w laptop 
z oprogramowaniem, kserokopiarkę, aparat 
cyfrowy, wysokiej klasy rzutnik multime-
dialny. Zakupiono także wykładziny dywa-
nowe i firanki na poszczególne sale. Na po-
trzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wycho-
wawczych zostały zakupione pomoce dy-
daktyczne, zabawki, materiały plastyczne. 
Dzieci miały możliwość korzystania z nie-
odpłatnych wycieczek do Bałtowa i Kuro-
zwęk. Dzięki programowi utworzono 3 nowe 
miejsca pracy na okres dwóch lat. Zatrud-

niono również na umowę zlecenie 4 specja-
listów do prowadzenia zajęć dodatkowych 
oraz 4 osoby do zarządzania i monitoringu 
projektu. 

Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci 
poprzez kształtowanie zainteresowań, uzdol-
nień, umiejętności, rozwijanie talentów i 
twórczości przedszkolaków oraz umiejętno-
ści uczestniczenia w kulturze to nadrzędny 
cel realizowanego projektu. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych, kulturowych i społecz-
nych dzieci wywodzących się z różnych śro-
dowisk, kształtowanie podstawowych umie-
jętności życiowych, szczególnie w zakresie 
komunikowania się, krytycznego i twórcze-
go myślenia oraz budowania poczucia war-
tości najmłodszego pokolenia- to ogromne 
wyzwanie dla pracowników przedszkola, 
któremu postaramy się sprostać. Realizacja 
projektu potrwa do 30 czerwca 2011r. – w 
tym czasie planujemy kontynuacje dotych-
czas podejmowanych zadań. W przyszłym 
roku planowany jest również wyjazd dzieci 
oraz szereg innych atrakcji.

BARBARA FOCH

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EFS

montów”. Komisja konkursowa nagrodziła usługi w trzech katego-
riach: aktywne sołectwo, skuteczna organizacja, lider z wizją.

Nagrodzeni zostali: Sołectwo Śniekozy, Kółko Rolnicze w Na-
wodzicach i pani Ewa Bokwa.

Gminny koordynator Danuta Potocka przedstawiła prezentację 
o wdrożonym Programie Integracji Społecznej w Gminie Klimon-
tów w latach 2008-2010.

Po wystąpieniach gości i podziękowaniach ze strony Stanisła-
wa Baski – Regionalnego Konsultanta, w miłej atmosferze uczest-
nicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez panie 
z Kółka Rolniczego w Nawodzicach.

E.L.-N.

PODSUMOWANIE PPWOW PIS 
W LATACH 2008-2010 

W GMINIE KLIMONTÓW
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23 września odbyły się w Klimontowie eliminacje wojewódzkie w turnieju orlika o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska dla chłopców rocznik 1997-98. Chłopcy z Klimontowa pokonali drużyny z Szewnej i Sambor-
ca i tym samym awansowali do finału województwa. W tym samym dniu dziewczęta z Klimontowa również 
uczestniczyły w eliminacjach w Baćkowicach, ale niestety nieudało im się awansować do finału.

Wyniki eliminacji – chłopcy:
Orlik Klimontów – Orlik Samborzec 3:2
Orlik Samborzec – Orlik Szewna   3:0
Orlik Klimontów – Orlik Szewna   3:0

Wyniki eliminacji – dziewczęta:
Orlik Klimontów – Orlik Samborzec 0:2
Orlik Klimontów – Orlik Baćkowice 1:1
Orlik Klimontów- Orlik Kunów   1:3

W finale wojewódzkim uczestniczyło 6 najlepszych zespołów z województwa Świętokrzyskiego. Finał od-
był się w kompleksie sportowym w Nowinach. Drużyna z Klimontowa w składzie: Dawid Sośniak, Dawid 
Wójcik, Mikołaj Bąk, Kordian Orłowski, Mateusz Miłek, Damian Kaczorowski, Patryk Majchrowski, Maciej 
Miłek i Kewin Pyza zajęła 5 miejsce.

Grupa A
Orlik Klimontów – Orlik Końskie (UKS Młodzik Gowarczów)  0:4
Orlik Klimontów – Orlik Busko Zdrój (UKS Zbludek Zbludowice) 1:1
Orlik Końskie – Orlik Busko Zdrój 3:2

Grupa B
Orlik Baćkowice – Orlik Ostrowiec Świętokrzyski       1:0
Orlik Baćkowice – Orlik Skarżysko-Kamienna        3:0
Orlik Ostrowiec Świętokrzyski – Orlik Skarżysko-Kamienna  3:0

ORLIK KLIMONTÓW PIĄTY 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W piątek 29 października odbył się w Klimontowie jesienny turniej 
piłki nożnej. Organizatorem turnieju był Wójt Gminy Klimontów Ry-
szard Bień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Moje Boisko Orlik 2012 Krzysztof Dywan. W turnieju wzię-
ło udział aż 11 zespołów, którzy rywalizowali w dwóch grupach, gdzie 
każdy grał z każdym. W półfinale spotkały się zespoły FC Lolki Kli-
montów – FC Pęchów (3:1), a w drugim półfinale spotkały się drużyny 
FC Niepoczytalni Klimontów – Handlowcy Kępie (0:0 rz. karne 4:3). 
W finale FC Lolki Klimontów pokonały 2:1 FC Niepoczytalni Klimon-
tów. Trzecie miejsce zajęła drużyna Handlowców Kępie, która pokona-
ła drużynę z Pęchowa 3:1. Najlepszym strzelcem turnieju został Adam 
Papka, który zdobył 9 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Dawid Wójcik. Zwycięska drużyna grała w składzie: Łu-
kasz Chwała, Mateusz Nowak, Daniel Ferens, Patryk Sowiński, 
Wiktor Piątkowski, Tomasz Grosicki.

Tabela końcowa:

JESIENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
ORLIK KLIMONTÓW WYNIKI

Biskup Krzysztof Nitkiewicz zorganizował wielki Rajd Papie-
ski Diecezji Sandomierskiej, który odbył się w sobotę 9 października, 
a organizatorami w naszej Gminie byli: Urząd Gminy w Klimontowie, 
Wójt Ryszard Bień, Parafia Rzymsko-Katolicka w Klimontowie, Gim-
nazjum im. Papieża Jana Pawła II w  Klimontowie, PSP im. Jerzego 
Ossolińskiego   w Klimontowie, Uczniowski Klub Sportowy „Topór” 
w Klimontowie oraz Jednostka OSP w Klimontowie.

LISTA UCZESTNIKÓW:
• Henryk Hendzel – proboszcz Parafii Klimontowskiej, któremu bar-

dzo serdecznie dziękujemy za opiekę, wsparcie i pomoc w organiza-
cji Rajdu;

• Adrian Górski, Jakub Margiel, Alex Witaszek, Kewin Pyza, 
Agnieszka Kwiecień, Klaudia Borycka, Katarzyna Kućma, Michał 
Grzybowiski, Kamil Bednarz, Daniel Puto, Artur Bajur, Wiesław 
Kędzierski, Zbigniew Pacholczak;

• Marek Bargiel;
• Waldemar Witaszek – Obsługa Techniczna
• Piotr Czerwiec – Obsługa Techniczna
• Łukasz Rojek – Jednostka OSP Klimontów

Papieski Raj Rowerowy był jednym z elementów obchodów święta 
błogosławionego Wincentego Kadłubka – Patrona Sandomierza i naszej 
diecezji, a także 32 rocznicy wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. 
Rajd był okazją do rekreacji, do poznawania piękna regionu, do modli-
twy i bycia razem. Podczas rajdu można było zwiedzić najciekawsze za-
bytki naszego regionu.

W Klimontowie rajd rozpoczął się o godz. 11-tej, krótką modlitwą 
i błogosławieństwem dla sportowców przez infułata Adama Nowaka.

Rajdowcy ruszyli ulicą Ogrodową, koło zalewu w Szymanowicach 
do Nawodzic, a następnie do Rybnicy gdzie mieli krótki odpoczynek. 
Następnie ruszyli do Sulisławic, gdzie w Sanktuarium  uczestniczyli we 
mszy świętej, po której ruszyli przez Byszyce w stronę Koprzywnicy. 
W Koprzywnicy uczestnicy rajdu zatrzymali się najpierw w Kościele 
Matki Bożej Różańcowej. Meta znajdowała się przy pocysterskim ko-
ściele św. Floriana. Tam na rowerzystów czekał bigos, ciasto oraz go-
rąca kawa i herbata. Wracając do Klimontowa uczestnicy Rajdu zatrzy-
mali się w Byszowie w Największym Parku Katyńskim i wracając uli-
cą sandomierską dojechali do mety w Klimontowie przy naszym koście-
le parafialnym.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, napoje i pamiątkowe zdję-
cia. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w Koprzywnicy 
ponownie!                         MWIT

PAPIESKI RAJD 
ROWEROWY

W dniach 3-4 października odbył się w Byszowie koło Klimontowa II Ogólnopolski Bieg Integracyjny 
na terenie Największego Parku Katyńskiego. Głównym organizatorem biegu jest Polski Komitet Paraolim-
pijski, przy współpracy Marka Bargla, który pozyskał środki PPWOW PIS realizując projekt „Pamięć i Ho-
nor”. Patronat honorowy nad biegiem objął Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień.

Tą wspaniałą imprezę która za każdym razem zawodników pełno- i niepełnosprawnych z terenu całego 
kraju, gdzie przez dwa dni rywalizowali na kilku różnych dystansach. W tym roku pogoda sprzyjała spor-
towcom i organizatorom. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał poseł Marek Kwitek oraz zastępca wójta 
Adam Przybylski.

Wyniki w poszczególnych kategoriach  biegu głównego na dystansie 10 km.

OGÓLNOPOLSKI BIEG 
INTEGRACYJNY

Organizatorzy II Biegu Integracyjnego Byszów 2010 
składają serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów, którymi byli:

Urząd Gminy Klimontów 
Pan Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień

Huta Szkła Gospodarczego, Pan Tadeusz Wrześniak
Renata i Paweł Sośniak

Urszula i Jarosław Paczkowscy
Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marlena i Marek Bargiel
Piotr Lipiński

Jarosław Korpalski
Dariusz Kwapiński

Małgorzata i Jan Zieja
Patronat Medialny: Andrzej Borycki – Tygodnik „Extra Powiśle”

I. Kategoria: Osoby Pełnosprawne
1. Bogdan Kargul – Komorów
2. Sylwester Dudek – Rudnik
3. Piotr Manjak – Sukiszów

II. Kategoria: WAP – Wózek Aktywny Paraplegia
1. Przemysław Urban – Dęblin
2. Jan Pyclik – Dąbrowa Rzeczycka
3. Mariusz Włodarski – Skierniewice

III. Kategoria: WAT – Wózek Aktywny Tetraplegia
1. Piotr Pieńkosz – Deblin
2. Sylwester Wojtas – Ryki

IV. Kategoria: DKD – Dysfunkcja Kończyn Dolnych
1. Michał Wojciechowski – Tarnobrzeg

V. Kategoria: SS – Strażak Starszy
1. Karol Grabda –Mirów
2.Krzysztof Dywan – Pęchów
3.Piotr Lipiec – Pokrzywianka

Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy wzięli udział w losowaniu kilkudziesięciu atrakcyjnych nagród rze-
czowych m.in. roweru górskiego, który wylosowała Agata Szemraj ze Śniekóz. Nagrodę główną , którą ufun-
dował Wójt Gminy Klimontów – a był to tygodniowy pobyt w miejscowości uzdrowiskowej Rabka, w hote-
lu należącym do firmy ochrony osób i mienia „Karabela” z Tarnobrzega – wylosował zawodnik klubu biega-
cza Rudnik Michał Jagiełło.

Drugi dzień biegu to sportowa rywalizacja uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpod-
stawowych naszego regionu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Trasa biegów na różnych dy-
stansach przebiegała na terenie i sąsiedztwie Parku Katyńskiego.

Słowa podziekowania kierujemy do osób, które podjeły się sędziowania zawodów, a byli nimi: Sędzia 
Główny Krzysztofa Dywan oraz Alicja Szemraj, Piotr Lipiec, Paweł Saniawa, Cezary Pyszczek, Piotr 
Czerwiec oraz osobom z Biura Zawodów, w którym prawcowali: Elżbieta Mazur, Magdalena Ziomek, Da-
nuta Potocka, Małgorzata Witaszek, Kevin Witaszek, Marta Marczewska, Piotr Czerwiec, a także po-
magającym w organizacji Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych: Byszów, Klimontów, Krobielice, Po-
krzywianka, Jednostkom Policji: Sandomierz, Klimontów oraz sprawujcym opiekę medyczną: lek. med. Da-
riuszowi Kwapińskiemu, Ewie Piotrowskiej i Bożenie Pietrzyk.

1.  FC Lolki Klimontów
2.  FC Niepoczytalni Klimontów
3.  Handlowcy Kępie
4.  FC Pęchów
5.  AC Ułanowice

6.  Zryw Zbigniewie juniorzy
7.  Klimontowianka Klimontów juniorzy
8.  Oldboye Klimontów
9.  Duże Smerfy Klimontów
10. Nevada Nawodzice
11. Miejscowi Klimontów 


