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MIESIĘCZNIK GMINY KLIMONTÓW egz. bezpłatny

Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 grudnia 
br. Wójt Elekt Ryszard Bień złożył uroczystą przysięgę, obejmując tym 
samym stanowisko Wójta Gminy Klimontów na kolejną, czteroletnią 
kadencję.

Po przedstawieniu wyników II tury wyborów na Wójta Gminy przez 
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Elżbietę Mazur (wyniki 
wszystkich gosowań przedstawiamy na str. 2) i odczytaniu zaświadcze-
nia o wyborze na Wójta, Ryszard Bień złożył ślubowanie wypowiadając 
słowa: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu i otrzymanych gratulacjach Wójt podziękował za ob-
darzenie go przez społeczeństwo ogromnym mandatem zaufania. Pod-
kreślił, że postara się nie zawieść mieszkańców gminy, że uczyni wszyst-
ko, aby gmina Klimontów rozwijała się jak najlepiej.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Klimontów!
Z ogromną radością i wdzięcznością przyjąłem wyni-

ki wyborów drugiej tury. Obdarzyliście mnie Państwo po 
raz kolejny ogromnym mandatem zaufania – gwarantuję, 
że Was nie zawiodę. Codzienną pracą na rzecz gminy udo-
wodnię, że głos oddany na moją osobę był głosem właści-
wie zainwestowanym. Praca, jaka nas czeka, będzie trudna, 
ale gwarantuję, że inwestycje jakie zostały rozpoczęte, jak 
też te, które wcześniej zaplanowałem, będą kontynuowa-
ne dla dobra i rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Serdecznie dziękuję Wszystkim mieszkańcom za udział 
w drugiej turze wyborów – jest to przykład troski o dobro 
naszej gminy.

Gratuluję jednocześnie wszystkim radnym gminy Klimon-
tów, którzy zostali wybrani do Rady Gminy w Klimontowie. 
Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie owocna i przy-
niesie polepszenie jakości życia naszych mieszkańców.

Przed nami dużo ciężkiej pracy, ale w zgodzie możemy 
wiele zrobić.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Klimontów

Ryszard Bień

RYSZARD BIEŃ
PONOWNIE WÓJTEM KLIMONTOWA

  Rosamond

TAJEMNICA I MIŁOŚĆ
W świetle nocy wigilijnej
na diamentowym śniegu,
podczas tajemniczej kolacji
dotyka Nas Pasterka

Betlejek w Ossolinie 
z nakazu architektury wszedł w ziemię.
Niebo nad nami jak bławaty,
w ogniu gwiazd, w ogniu miłości
przenika serce magią poezji.

Ronię łzy, klęknowszy przed żłóbkiem,
przed prawdą i Bogiem.
Do Ciebie przychodzą poeci,
grzesznicy i niewinne dzieci,
żeby rozmawiać z Jezusem.

Wesołych Świąt
Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt
A w święta,

Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe

Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt
A z Gwiazdką!

Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie – najwięcej:

Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

W nadchodzącym 2011 roku
życzą Wójt, Rada Gminy
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GŁOS KLIMONTOWA2

We wtorek, 30 listopada br., odbyła się I sesja nowej Rady Gminy. Obrady rozpoczął radny senior 
Czesław Fijałkowski. Pogratulował wszystkim wygranej i udzielił głosu Przewodniczącej Gminnej 
Komisji Wyborczej Elżbiecie Mazur, która przedstawiła wyniki głosowania do Rady Gminy oraz wy-
boru Wójta Gminy Klimontów (przedstawiamy je w tabelach obok i poniżej) – po czym wręczyła za-
świadczenia o wyborze na radnego. Następnie wszyscy wybrani złożyli ślubowanie, po którym oficjal-
nie zostali radnymi gminy Klimontów.

Nowa Rada w tajnym głosowaniu wybrała Przewodniczącego, którym został Jan Rębacz oraz za-
stępców Przewodniczącego – Ewę Gajewską, Edytę Michtę i Piotra Lipca. Zostali oni także – wg 
statutu Rady Gminy – przewodniczącymi stałych komisji rady. Rada wybrała również członków tych 
komisji oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – którym został Mirosław Kwapiński.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Klimontów przedstawił wszystkim plan pracy Rady 
na najbliższy czas. Na koniec obrad głos zabrał Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, gratulując 
wszystkim wygranej i życząc jednocześnie wzajemnego zrozumienia, owocnej współpracy i jak najlep-
szych efektów w działaniu na rzecz gminy Klimontów.

Okręg 
nr

Nazwisko i imiona kandydata Nazwa komitetu
liczba 

głosów
procent

1

Gajewska Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY GAJEWSKIEJ 229 18,25%
Fijałkowski Czesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 224 17,85%
Kwapiński Mirosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “ZDZISŁAW NOWAKOWSKI” 218 17,37%
Szeląg Mirosław Aleksander KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “MIRO” MIRKA SZELĄGA 205 16,33%
Bargiel Marek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 177 14,10%
Ferens Tomasz Władysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 171 13,63%
Ciach Andrzej KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 167 13,31%
Zientkiewicz Andrzej Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “NASZ KLIMONTÓW” 154 12,27%
Kogut Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 147 11,71%
Mrozowski Bogusław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 137 10,92%
Darowski Andrzej KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 131 10,44%
Ciepliński Zbigniew KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 128 10,20%
Kubik Dariusz KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 120 9,56%
Rębacz Anna Ewelina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 113 9,00%
Sajda Waldemar KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 110 8,76%
Cichoń Monika Wioletta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 98 7,81%
Słoma Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA SŁOMY 97 7,73%
Psiuch Maciej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “ZDZISŁAW NOWAKOWSKI” 93 7,41%
Goździewski Andrzej KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 92 7,33%
Skurski Marek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 82 6,53%
Kos Lidia Elżbieta KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 81 6,45%
Żurek Roman KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 78 6,22%
Przybycień Zbigniew Józef KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ 77 6,14%
Saniawa Paweł KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 75 5,98%
Kubik Katarzyna Irena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 70 5,58%
Kilarska Teresa Małgorzata KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 64 5,10%
Jakubczyk Anna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58 4,62%
Gawryś Andrzej Zdzisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ 55 4,38%
Pacholczak Robert Jan KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 48 3,82%
Goździewski Jacenty Szymon KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 45 3,59%
Janiuk-Sierant Renata Jolan-
ta Gabriela

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 41 3,27%

Hakamäki Halina Zofia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 39 3,11%
Bryła Leszek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38 3,03%
Adamczak Marcin KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 38 3,03%
Rojek Włodzimierz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNA POLSKA 26 2,07%
Lasota Józef KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 24 1,91%
Bitner-Zięba Elżbieta KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 20 1,59%
Kędzierska Barbara KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 11 0,88%

2

Lipiec Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 195 52,14%
Nowak Dariusz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 116 31,02%
Pyszczek Andrzej Ryszard KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 32 8,56%
Czajkowski Andrzej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 28 7,49%
Skuza Mariusz KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3 0,80%

3

Borycki Gustaw KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 145 43,03%
Luzak Wanda Rozalia KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 93 27,60%
Bis Agnieszka Jadwiga KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA BIS 52 15,43%
Puto Bożena Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 28 8,31%
Krycia Adam Wacław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 12 3,56%
Kania Anna Krystyna KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 7 2,08%

4

Rębacz Jan Walenty KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 104 33,02%
Nowak Barbara KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 71 22,54%
Bulira Wiesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 42 13,33%
Maciąg Krzysztof KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 38 12,06%
Kubik Tomasz Adam KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 35 11,11%
Ferens Ewa Katarzyna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 9 2,86%
Nowosielski Leszek KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 8 2,54%
Krawiecki Piotr Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 8 2,54%

5

Frejlich Zbigniew Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 101 38,26%
Bogdański Jan KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 36 13,64%
Sudy Marek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33 12,50%
Kowalski Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 31 11,74%
Leśniewski Stanisław KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 22 8,33%
Ciach Wioletta Zofia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 19 7,20%
Kos Katarzyna KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 18 6,82%
Fudala Beata Monika KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 4 1,52%

6

Kawecki Stanisław Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 66 27,85%
Nowakowski Zdzisław Mirosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “ZDZISŁAW NOWAKOWSKI” 52 21,94%
Banaśkiewicz Wiesław Leszek KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 33 13,92%
Bilski Stefan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 29 12,24%
Strójwąs Danuta Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 21 8,86%
Rolka Joanna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 21 8,86%
Nowak Henryka KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 5,06%
Borycka Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 3 1,27%

7

Gach Wacław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 77 29,17%
Aly-Amer Halina Władysława KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 76 28,79%
Orłowska Joanna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58 21,97%
Nartowski Krzysztof KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 34 12,88%
Miłek Dawid KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 15 5,68%
Czarnecka Dorota KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 4 1,52%

8

Goździewski Marek KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 104 37,01%
Berbeś Alicja KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 81 28,83%
Kordyka Marek Janusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 44 15,66%
Domoradzki Jerzy KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22 7,83%
Bekas Danuta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 19 6,76%
Szczepanowska Zofia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 6 2,14%
Gos Grażyna KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 5 1,78%

9

Kozioł Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 50 19,92%
Korycińska Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 44 17,53%
Bogdański Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BOGDAŃSKIEGO 43 17,13%
Mazur Grzegorz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32 12,75%
Dobek Edward Marian KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27 10,76%
Polit Kazimierz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 25 9,96%
Gilewski Zenon Jerzy KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 13 5,18%
Gawron Iwona KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 9 3,59%
Gilewski Artur Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 6 2,39%
Kućma Stanisław KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2 0,80%

10

Pawlik Bogusław KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 94 28,83%
Pietrzyk Bożena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BIENIA 65 19,94%
Osuch Jan KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56 17,18%
Suroń Barbara Danuta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 53 16,26%
Barańska Barbara Danuta KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 19 5,83%
Rak Małgorzata KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 17 5,21%
Strychacki Andrzej KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 4,91%
Masak Piotr Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 6 1,84%

11

Zimnicki Andrzej Józef KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 79 32,78%
Cukrowski Jerzy KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 62 25,73%
Domańska Halina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 35 14,52%
Rożek Andrzej Marian KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 23 9,54%
Marzec Elżbieta Jolanta KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 16 6,64%
Pęksa Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAN PĘKSA 16 6,64%
Chmielewska Dominika KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 10 4,15%

12

Michta Edyta Barbara KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 154 48,13%
Orłowski Robert KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 47 14,69%
Leśniewski Wiesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “UCZCIWA DROGA” 46 14,38%
Chodyra Krystyna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNA RĘBACZ 43 13,44%
Bara Maciej KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 4,69%
Bieniek Justyna Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EWY BORYCKIEJ 8 2,50%
Maciąg Katarzyna Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION 7 2,19%

Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4 Okręg 5 Okręg 6 Okręg 7 Razem

Nazwisko i imię kandydata
liczba 

głosów
procent

liczba 
głosów

procent
liczba 

głosów
procent

liczba 
głosów

procent
liczba 

głosów
procent

liczba 
głosów

procent
liczba 

głosów
procent

liczba 
głosów

procent

Adamczak Józef 24 2,30% 32 2,55% 19 5,57% 78 13,66% 17 5,43% 15 6,20% 21 3,06% 206 4,63%
Bień Ryszard Adam 326 31,20% 389 30,97% 36 10,56% 160 28,02% 139 44,41% 14 5,79% 146 21,28% 1210 27,17%
Borycka Ewa 11 1,05% 64 5,10% 3 0,88% 17 2,98% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,58% 99 2,22%
Lipiński Piotr Paweł 221 21,15% 281 22,37% 92 26,98% 139 24,34% 22 7,03% 82 33,88% 72 10,50% 909 20,41%
Masak Waldemar Szymon 17 1,63% 16 1,27% 6 1,76% 12 2,10% 3 0,96% 8 3,31% 15 2,19% 77 1,73%
Mrozowski Bogusław 245 23,44% 258 20,54% 169 49,56% 92 16,11% 67 21,41% 45 18,60% 184 26,82% 1060 23,80%
Przybylski Tadeusz Józef 47 4,50% 41 3,26% 9 2,64% 14 2,45% 5 1,60% 5 2,07% 19 2,77% 140 3,14%
Rębacz Anna Ewelina 83 7,94% 70 5,57% 5 1,47% 41 7,18% 37 11,82% 46 19,01% 66 9,62% 348 7,81%
Rębacz Jan Walenty 71 6,79% 105 8,36% 2 0,59% 18 3,15% 23 7,35% 27 11,16% 159 23,18% 405 9,09%

RAZEM: 1045 100,00% 1256 100,00% 341 100,00% 571 100,00% 313 100,00% 242 100,00% 686 100,00% 4454 100,00%

Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4 Okręg 5 Okręg 6 Okręg 7 Razem

Nazwisko i imię kandydata liczba 
głosów procent liczba 

głosów procent liczba 
głosów procent liczba 

głosów procent liczba 
głosów procent liczba 

głosów procent liczba 
głosów procent liczba 

głosów procent

Bień Ryszard Adam 491 63,11% 643 61,77% 98 36,03% 275 67,40% 161 69,40% 57 40,71% 227 45,31% 1952 57,89%
Mrozowski Bogusław 287 36,89% 398 38,23% 174 63,97% 133 32,60% 71 30,60% 83 59,29% 274 54,69% 1420 42,11%

RAZEM: 778 100,00% 1041 100,00% 272 100,00% 408 100,00% 232 100,00% 140 100,00% 501 100,00% 3372 100,00%

PODZIĘKOWANIE WYBORCOM
Przewodniczący Rady i Radni Gminy Klimontów

składają podziękowania swoim wyborcom 
za obdarzenie ich zaufaniem 

i wybór na szóstą kadencję Rady Gminy. 
Wybór ten jest dla nas wielką motywacją 

do solidnej pracy na rzecz naszych wspólnych potrzeb 
realizowanych przez Gminę.

NOWA RADA GMINY KLIMONTÓW

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY 
KLIMONTÓW PODCZAS I TURY WYBORÓW

WYNIKI GŁOSOWANIA NA WÓJTA GMINY 
KLIMONTÓW PODCZAS I TURY WYBORÓW

WYNIKI GŁOSOWANIA NA RADNYCH
GMINY KLIMONTÓW
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Pan Jan Koryciński z Goźlic obchodził 17 grudnia br 
setne urodziny. Dostojnego jubilata odwiedzili: Zastęp-
ca Wójta, Kierownik USC Adam Przybylski, kierownik 
KRUS w Sandomierzu Małgorzata Błasiak, radny Bogu-
sław Pawlik, sołtys Marzena Piotrowicz, kierownik OPS 
Grażyna Kwapińska, pracownicy Urzędu Gminy i OPS 
w Klimontowie. 

Wszyscy życzyli Panu Janowi kolejnych 100 lat w zdro-
wiu i radości. Był czas na wspomnienia, jubilat wspominał 
czasy młodości, czasy trudne, ale przeżyte w zgodzie i po-
szanowaniu drugiego człowieka. 

Pan Jan cieszy się ogólnym szacunkiem wśród miesz-
kańców, jest miłym i sympatycznym człowiekiem pełnym 
wigoru i radości. Ma 5 dzieci, 18 wnucząt i 20 prawnu-

Z wizytą duszpasterską do pa-
rafii p.w. św. Józefa w Klimonto-
wie przybył 14-15 listopada br Bi-
skup Sandomierski Krzysztof Nit-
kiewicz. W trakcie pobytu w para-
fii biskup ordynariusz uczestniczył 
w uroczystej mszy św. w koście-
le parafialnym, po której spotkał 
się z wiernymi. Odwiedził także 
uczniów w miejscowych szkołach, 
a w trakcie zebrania zorganizowa-
nego w Gminnym Ośrodku Kultury 
spotkał się z radnymi, samorządow-
cami oraz sołtysami z terenu kli-
montowskiej parafii.

PIĘKNY 
JUBILEUSZ 

100
URODZIN

Okazuje się, że pudełko może mieć tak-
że taką magiczną moc, niczym różdżka cza-
rodziejki. I to nie musi być kolorowy, przy-
ciągający wzrok, sześcianik – tylko zwy-
kłe kartonowe pudełko, na które nigdy nie 
zwraca się zbytniej uwagi. Wystarczy wło-
żyć w nie dużo serca, jeszcze więcej ener-
gii, zaangażowania i czasu, a te szare, twar-
de, tekturowe twory przeradzają się w baj-
kowe rogi obfitości, które przynoszą radość 
i spełniają nie tylko te najskrytsze marze-
nia, ale bardzo często warunkują przeży-
cie zwykłych, spokojnych świąt. Zamienia-
ją obawy w zadowolenie, a niepokój w prze-
żywanie radości. A takie mają być te świę-
ta, gdy Boża Dziecina zjawia się na Ziemi 
przynosząc pokój i radość! I taki cel przy-
świeca tym, którzy włączają się w przygo-
towanie szlachetnej paczki. Dać komuś od-
czuć, że może liczyć na wsparcie i ludzką 
solidarność w trudnym dla siebie czasie.

W naszej szkole już po raz piąty przygo-
towaliśmy paczkę. Czterokrotnie na Święta 
Bożego Narodzenia i w tym roku, w czerw-
cu, dla powodzian z Sandomierza. Już od 
23 listopada uczniowie wędrowali codzien-
nie z paczką do klas i zbierali dary przynie-
sione przez uczniów. Do akcji włączyli się 
bardzo chętnie wszyscy pracownicy szkoły. 
Dzięki temu przygotowaliśmy taką paczkę, 
która zawierała wszystkie najpotrzebniejsze 
produkty i rzeczy dla wybranej przez nas 
rodziny. Od tego roku możemy dostarczać 
paczkę do magazynu w Sandomierzu – do-
tąd woziliśmy dary aż do Kielc – gdzie po-
wstał sztab wolontariuszy, którzy przekażą 
ją do wybranej rodziny.  

ZACZAROWANE 
PUDEŁKO

W piątek, 10 grudnia zakończyliśmy 
akcję w szkole i przekazaliśmy szlachetną 
paczkę do Sandomierza. Jako potwierdze-
nie nasza szkoła otrzymała certyfikat Szla-
chetnej Paczki i opłatek na spotkanie wigi-
lijne w szkole.

Naszą wrażliwość i empatię próbowali-
śmy zapakować do dziewięciu dużych pu-
dełek, ale wypełniła ona swoją ideą budy-
nek naszej szkoły i serca wszystkich dar-
czyńców. 

Mamy nadzieję, że rodzina obdarowana 
przez nas będzie miała dobre, pogodne, peł-
ne miłości święta.

KOORDYNATOR AKCJI: 
Z. KRYSZCZYŃSKA

DUSZPASTERSKA WIZYTA
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W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować nową modę, polegającą na 
uczeniu się języka angielskiego tak wcześnie, jak tylko się da. Na począt-
ku mnożyły się szkoły językowe dla najmłodszych w dużych miastach. Te-
raz trend ten dotarł już do miasteczek i wsi. W Przedszkolu Samorządo-
wym w Klimontowie dzieci także mogą bezpłatnie korzystać z lekcji języ-
ka angielskiego. Wszyscy bowiem wiedzą, że języka angielskiego uczą się 
bardzo małe dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a nawet 3- i 2-latki. Jest to bo-
wiem język międzynarodowy. Rodzice często pytają mnie, kiedy właści-
wie powinno się zacząć naukę języka obcego? Czy przedszkolak nie jest na 
to za mały? Moja odpowiedź brzmi: na naukę języka obcego nigdy nie jest 
za późno, ale jeśli chcecie, żeby wasze dziecko mówiło płynnie i bez pol-
skiego akcentu, lepiej zacząć edukację wcześniej niż później. Musimy jed-
nak pamiętać, iż w przypadku małych dzieci nauka języka obcego powin-
na być formą zabawy. Wiadomo, że chętniej robimy rzeczy, które sprawia-
ją nam przyjemność, niezależnie od tego, ile mamy lat. Nawet dzieci, które 
nie potrafią jeszcze mówić, mogą z powodzeniem rozpocząć naukę języka, 
ale musi to być dla nich nie obowiązek a naturalny proces. Pamiętajmy, że 
nigdy nie możemy zmuszać dzieci do bezsensownego „wkuwania” słówek, 
bo postawmy się na ich miejscu – czy nam by się to podobało?

Jeszcze jedną bardzo ważną kwestią jest fakt, że mózg dziecka jest 
w młodym wieku przystosowany do poznawania świata. Dlatego też przy-
pomina on „gąbeczkę”, która wręcz chłonie wszystkie informacje ze świa-
ta zewnętrznego. Odpowiednia technika przekazania tych informacji 
(a w wypadku języka obcego słów i zdań czy zwrotów) pozwala na osią-
gnięcie znakomitych efektów. Jak dzieci w naszym przedszkolu przyswa-
jają wiedzę z języka angielskiego, spróbuję wyjaśnić w kolejnych linijkach 
artykułu.

Każdy rodzic przedszkolaka wie, że dzieci w tym wieku mają krót-
ki okres koncentracji. Zajmują się rzeczą „przez chwilę”. Jak więc spo-
wodować, żeby chciały poznawać język obcy? Otóż nie jest to łatwe, ale 
przy odrobinie wyobraźni, oczywiście ze strony nauczyciela, wykonalne. 
Najważniejsza jest tu atrakcyjność ćwiczeń. Dzieci mogą uczyć się tylko 
tych rzeczy, które znajdują się w zasięgu ich wzroku. Głównym celem na-
uczania będą więc nazwy obiektów i osób, proste polecenia i wyrażenia. 
Przyda się zatem wiele rekwizytów. Możemy przynieść praktycznie każ-
dy rekwizyt do klasy, którego chcemy uczyć. Na przykład, jeżeli chcemy 
nauczyć naszych uczniów słowa doll, przynieśmy na zajęcia lalkę. Dlate-
go też każdy nauczyciel języka obcego winien posiadać karty obrazkowe, 
płyty z wpadającymi w ucho, łatwymi piosenkami, pacynki, maty dydak-
tyczne... I tu należą się podziękowania Pani Dyrektor Barbarze Bilskiej, 
która ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach realizowanego projektu „SZANSA NA SUKCES, WSZYSCY 
NA PODIUM – CZYLI RÓWNY START MALUCHÓW Z GMINY KLI-
MONTÓW” zakupiła plastikowe owoce, warzywa, talerzyki, widelce, czy 
gigantyczną kostkę. Nie służą one zwyczajnej zabawie. Są to przedmioty 
magiczne, które rozumieją tylko wtedy, kiedy mówi się do nich w języku 
angielskim. A trzeba dodać, że każdy przedszkolak wie, że bez tych pomo-
cy zwyczajnie angielskiego nie da się nauczyć – i już!. Nie będę wspomi-
nała tu o słodyczach czy medalach, które są wspaniałymi nagrodami. Waż-
ną kwestią jest to, że dzieci potrzebują praktycznych kontekstów i konkret-
nych odniesień i przykładów, aby zrozumieć to, czego się uczą. Poza tym, 
dzieci nie myślą abstrakcyjnie i nie mają pamięci logicznej. Tak więc, lek-
cje powinny być oparte na określonych tematach i sytuacjach. Aby dzieci 
mogły powtórzyć słówka, rodzice na początku roku przedszkolnego otrzy-
mali słowniczki. Znajduje się tam lista słówek, które dzieci mają poznać 
podczas kursu w roku szkolnym 2010/2011. Dla niewtajemniczonych i cie-
kawskich dodam tylko, że to nie jest tak, że Państwa dzieci uczą się słów, 
które „ślina na język w danej chwili przyniesie” nauczycielowi. Dzieci 
będą uczyły się nowych słów z następujących działów: MOJE UBRANIA, 
POJAZDY, MOJA RODZINA, W PLECAKU, W ZOO, MOJA TWARZ, 
W POKOJU, ZAGRODA, OWOCE i CZASOWNIKI.

Jeszcze kilka słów do rodziców i przyszłych nauczycieli. Małe dzie-
ci mają potrzebę sterowania swoją aktywnością i chcą podejmować jakieś 
działania, kiedy czują, że są gotowe, aby je zrobić. To oznacza, że nie mo-
żemy zmuszać naszych dzieci do mówienia, a najlepszą nauką w tym wie-
ku jest słuchanie. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci mówiły po angielsku, 
możemy zaaranżować grupowe powtórzenia, w których dzieci czują się 
najpewniej. Błędem jest nakazanie dziecku, żeby nagle powiedziało to, 
czego nauczyło się w przedszkolu (a tak robi większość rodziców). Drodzy 
rodzice, trochę cierpliwości, nie wymuszajmy, nie poprawiajmy zbyt czę-
sto a lepiej pobawmy się z dzieckiem np. w teatrzyk angielski i przez zaba-
wę wtrącajmy angielskie słówka. Zamiast sadzać dziecko przy stole popro-
śmy, żeby podskoczyło jeśli usłyszy, że wskazaliśmy poprawny rysunek 
danego słowa. Uczmy się, uczmy się, bawiąc! Przecież wszystkie przed-
szkolaki wiedzą, że ENGLISH IS EASY!

OPRAC.: MGR ANNA BZDYRA

EASY
ENGLISH



GŁOS KLIMONTOWA 5

Nasza szkoła zwraca dużą uwagę na 
kultywowanie i przekazywanie tradycji lu-
dowej. Dlatego co roku grupa świetlicowa 
wraz z Klubem Miłośników Książki organi-
zują w naszej szkole Andrzejki dla wszyst-
kich uczniów oraz nauczycieli.

W Andrzejki próbujemy trochę dla za-
bawy, a trochę serio, uchylić rąbka zasłony 
spowijającej przyszłość. Wróżby to stary jak 
ludzkość sposób na oswojenie niepewnej 
przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy du-
chy przodków wracają na ziemię i odsłania-
ją odrobinę nieznanego. Istnieje więc wtedy 
możliwość zapytania duchów – za pośred-
nictwem wróżb – o najbliższą przyszłość. 

Biblioteka szkolna na czas Andrzejek za-
mienia się w szczególne miejsce. Panujący 
półmrok i światło palących się świec nastra-
jają do udziału w zabawie.

Członkowie grupy świetlicowej i Klubu 
Miłośników Książki, przebrani za wróżki, 
czarownice i magów, zapoznali 29 listopa-
da uczniów z historią Andrzejek, przybliżyli 
postać św. Andrzeja, opowiedzieli o wróż-
bach i ich znaczeniu. 

Na koniec wszyscy uczestnicy mogli so-
bie powróżyć za pomocą numerologii, któ-
ra pozwala z daty urodzenia odczytać cechy 
charakteru, czy z kart, które według cygan-

W Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II odbył się 1 grudnia Szkolny Konkurs Orto-
graficzny, do którego przystąpiło 32 uczniów. Byli to najlepsi uczniowie reprezentujący 
swoje klasy wyłonieni w drodze eliminacji klasowych.

Celem konkursu było sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych 
oraz wyłonienie szkolnych mistrzów ortografii. Taka forma sprawdzenia umiejętności 
sprzyja popularyzowaniu znajomości zasad pisowni polskiej, podnoszeniu świadomości 
językowej gimnazjalisty i uczy szacunku do języka ojczystego.

Poziom wiedzy ortograficznej uczniów był bardzo wyrównany, dlatego też niezbędna 
okazała się dogrywka, w wyniku której zostali wyłonieni zwycięzcy Szkolnego Konkur-
su Ortograficznego. Byli to:

• Monika Grzesik z kl. IIIa – I miejsce
• Przemysław Malec z kl. IIIe – II miejsce
• Paulina Potocka z kl. Ib i Klaudia Konat z kl. IIIb – III miejsce

B.B. i D.K.

Uczennica Szkoły Podstawowej w Goźlicach Anna 
Grudzień (na zdj. poniżej) zajęła II miejsce w ogólnokra-
jowym konkursie pod nazwą „Najzabawniejsza maska lub 
kapelusz Halloweenowy”.

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie była 
firma Trzymisie.pl. z siedzibą w Krakowie. Praca konkur-
sowa musiała być wykonana z wykorzystaniem przynajm-
niej trzech technik plastycznych (kolaż, rysunek, wyklejan-

HALLOWEENOWA MASKA

ki „zawsze prawdę powiedzą”. Była rów-
nież wróżba z kubkami przyszłości. Uczest-
nicy zabawy odkrywali jeden z kubków, 
aby zobaczyć co los im przyniesie. Był tak-
że worek, w którym znajdowały się różne 
przedmioty symbolizujące dany zawód, wy-
ciągnięty przedmiot oznaczał przyszły za-
wód, jaki będzie wykonywał uczestnik tej 
wróżby. Jednak najpopularniejszą wróżbą 
okazały się, jak co roku, serca z imionami. 
Wróżki trzymały dwa serca: jedno z imio-
nami dziewcząt, drugie – z imionami chłop-
ców tak, aby zapisana strona była niewi-
doczna. Wróżący nakłuwał szpilką papier, 
a przekłute imię wróżyło przyszłego part-
ner. Wszyscy uczestnicy zabawy andrzejko-
wej świetnie się bawili i zapewniali, że za 
rok znów nas odwiedzą.

Wróżyli i przyszłość przepowiadali: 
Paulina Dubiel, Oliwia Potocka, Klaudia 
Konat, Patrycja Kwiecień, Magdalena 
Stąpór, Katarzyna Banaś, Sylwia Cho-
dyra, Katarzyna Szemraj, Magdalena 
Psiuch, Karolina Sierant, Anna Kasper-
ska, Paulina Jońca, Anna Ślusarz, Mile-
na Kozioł, Joanna Sowińska, Magdalena 
Zdyb, Wojciech Bogdański, Damian Stę-
pień.

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI

GIMNAZJUM 
W KLIMACIE 

WRÓŻB I MAGII

ZMAGANIA 
ORTOGRAFICZNE 
GIMNAZJALISTÓW

ka) i mieć charakter użytkowy. Dzieci mogły je wykony-
wać indywidualnie, w domu bądź w placówce oświatowej 
pod okiem nauczyciela. Celem konkursu było promowanie 
zabaw plastyczno–artystycznych wśród dzieci. Akcja cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i do-
mów kultury.

Eliminacje szkolne konkursu, w którym i u nas wzięło 
udział wielu uczniów, przeprowadziła mgr Olga Piórkow-

ska. Jury doceniło oryginalność i estetykę prac, a najlepsze 
z nich przesłano do siedziby firmy Trzymisie.pl.

Nagrodzoną maskę (na fot. poniżej) Ania wykonała wy-
korzystując gazety, masę z mąki i wody, pakuły, kawałek 
płótna. 

Sukces naszej wychowanki jest także sukcesem goźlic-
kiej szkoły, o której dzięki masce na Halloween, usłyszeli 
uczestnicy i organizator konkursu.

Życzenia pięknych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych miłością, radością i pokojem, 
a w nadchodzącym Nowym Roku sukcesów w nauce, 

realizacji planów i spełnienia marzeń 
wszystkim Uczniom naszej szkoły oraz ich Rodzicom

– składają:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Administracji i Obsługi
z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie
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Helena Adamczak

WSPOMNIENIE GRUDNIOWEJ NOCY

Gdzieś za horyzontem 
słoneczko się skryło
i już po maleńku 
ciemno się robiło.

Noc nadejściem swoim
gwiazdy zaświeciła
co w ten czas zasypia
do snu utuliła.

Ze spisów ludności
Maryja wracała
z Józefem w podróży 
nocka ich zastała.

A że niepodal
stajeneczka była
więc Maryja odpocząć 
w niej postanowiła.

Wśród tej nocnej ciszy 
kiedy wszystko spało
niebo nad Betlejem 
pięknie wyglądało

Gwiazdy mniejsze,większe
złotem migotały 
jakby na wesoło
o czymś rozmawiały.

Kiedy północ swoje 
progi przekraczła
na niebie jak słońce
gwiazda zajaśniała

Niebo nad stajenką 
światłem połączyła 
gdzie Najświętsza Panna 
Dziecię urodziła.

Św. Józef stanął
jakby zawstydzony
że w domach nie znalazł
miejsca dla Maryji
i że we stajence urodzić musiała
a jeszcze do tego pieluszek nie miała.

Nie martw się Józefie
wolą Boga było,
by się w biednych progach 
to Dziecię rodziło.

Matka święta bez pieluszek
sobie poradziła 
zdjęła chustkę z głowy.
Dziecię otuliła

A że ta stajenka
tak uboga była
dojście do Dieciątka
wszystkim otworzyła.

Helena Adamczak

Wybory, wybory 
i już po wyborach,
stare polskie sprawy
są na nowych torach.
Jedzie pociąg z nimi 
dym z komina bucha.
Relacji z wyborów 
każdy rodak słucha.
I ja sprawy kraju
w swoim sercu mam 
swój głos też oddałam 
bo jak zrobić mam?
Jestem zwykłą babką ze wsi 
co dzś taka może?
Lecz Ci powiem z głębi serca 
Polsko Ojczyzno moja 
Szczęść Ci Boże

21.XI.2010 r.

Motto:
„Moje rodzinne strony 
od dziecka urzekały mnie 
Więc muszę dziś o nich śpiewać,
wbrew woli, chcę czy nie?”

Helena Adamczak
Znana poeta i pieśniarka Helena Adamczak urodziła 

się w Klimontowie, jako córka Heleny i Piotra Majewskich. 
Ojciec jej był mistrzem w dziedzinie młynarstwa i jako 
młynarz pracował m.in. w Państwowym Młynie Wodnym 
w Szymanowicach Dolnych. Pani Helena po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego w Klimontowie, pełniła funkcję 
kierownika i księgowej tej instytucji. Matka poetki – Hele-
na Majewska – gospodyni domowa, była osobą wielce szla-
chetną o złotym sercu i niezwykłej dobroci. Wrażliwa na 
krzywdę i biedę drugiego człowieka niosła pomoc bliźnie-
mu, zawsze i wszędzie. Helena Adamczak – poetka i pie-
śniarka ludowa, wrażliwa na piękno słowa, zakochana w ro-
dzinnych stronach i niezwykle uroczej Ziemi Sandomier-
skiej – jest wierna tym bezcennym wartościom. Jej ideały 
wyniesione z domu rodzinnego to wiara w Chrystusa, tra-
dycja i miłość do Ojczyzny. Niewątpliwie te szlachetne ide-
ały są inspiracją jej twórczości, jak i dewizą życiową. Po-
etka układa wiersze, pieśni i przyśpiewki weselne oraz do-
żynkowe, śpiewane na melodię słynnych utworów ludowych 
Oskara Kolberga. Młode lata poświęciła rodzinie, twórczo-
ści poetyckiej, pracy zawodowej i społecznej. Jako człon-
kini Koła Gospodyń Wiejskich w Szymanowicach, ubra-
na w barwne stroje regionalne, tańczyła i śpiewała podczas 
Dożynek Gminnych i Powiatowych oraz na Jarmarku św. 
Jacka w Klimontowie, promując kulturę Ziemi Sandomier-
skiej. Z okazji Dnia Działacza Kultury brała udział w uro-
czystych spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

W twórczości Heleny Adamczak przewija się nuta głę-
bokiego patriotyzmu, wielkiej miłości do Ojczyzny i wzru-
szającej tęsknoty za rodzinnymi stronami podczas poby-
tu w Italii. Dlatego piękno Neapolu, czar Wenecji, poezja 
Florencji i historia Rzymu nie złamały serca poetki, ponie-
waż jej miłość pozostała w Polsce, w rodzinnych malowni-
czych stronach, którym na imię Szymanowice! W rozmo-
wie ze mną Pani Helena przytoczyła wiersze największego 
polskiego poety Adama Mickiewicza, który tak przepięk-
nie opisywał chmury płynące po ojczystym niebie w stro-
fach „Pana Tadeusza”:

„U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełznie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
W czasie pobytu we Włoszech, poetka słyszała śpiew 

starego młyna wodnego w Szymanowicach nad Koprzy-

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
HELENY ADAMCZAK

wianką, śnił się jej zielony, stary Las Szymanowski, rosną-
cy na tle błękitnego pięknego zalewu, widziała klucz bocia-
nów, który leciał do Klimontowa na odpust św. Józefa. Sły-
szał też rzewny śpiew srebrnych dzwonów zawieszonych na 
barokowych wieżach klimontowskiej kolegiaty, wzywają-
cych wiernych na pasterkę. Romantyczne strofy poezji Hele-
ny Adamczak są publikowane na łamach „Głosu Klimonto-
wa” i „Gońca Staszowskiego”. Romantycznie natchnienio-
we wiersze takie jak: „Rodzinne strony”, „Parę słów o Szy-
manowicach”, „Wspomnienie Grudniowej Nocy” oraz filo-
zoficzny wiersz „Rozmowa ze śmiercią” wywołały zainte-
resowanie, żywą dyskusję i uznanie wśród poetów, dzienni-
karzy i nauczycieli. 

Piękno i cisza szymanowskiego lasu, wiosennych zielo-
nych łąk rozciągających się nad doliną rzeki Koprzywian-
ki, klekot polskiego bociana, tkliwy dzwonek skowronka 
i śliczny śpiew zakochanego słowika w krzewie wonnego 
jaśminu, to wlanie miłość i poezja Pani Heleny Adamczak. 
Ośmielam się wymienić kilka nazwisk ludzi wrażliwych na 
piękno słowa i darzących sympatią twórczość Pani Heleny, 
należą do nich: redaktor Józef Myjak – etnograf, dzienni-
karz i poeta, Ryszard Kogut – nauczyciel, podróżnik i po-
eta, Tomasz Staszewski – artysta–plastyk, dziennikarz i fi-
lozof oraz niżej podpisany.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

Bal Sylwestrowy 2010
Zapraszam wszystkich chêtnych, s¹ jeszcze wolne miejsca,
wœród wszystkich uczestników zostan¹ wylosowane nagrody.
Ca³y dochód z Balu przeznaczony jest dla dzieci naszej Szko³y

na Zabawê Choinkow¹ w 2011roku.
Mamy super zespó³, œwietne jedzenie i wspania³e towarzystwo!

Czego trzeba wiêcej?
Serdecznie zapraszam 
Ma³gorzata Witaszek

Zofia Adamska – grafika Tomasza Staszewskiego
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Ważną rolę dla każdego mieszkańca Klimontowa pełni kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa. Jako skarb sakralnej architektury, przydający blasku osadzie rozłożonej 
w głębokiej dolinie rzeki Koprzywianki, powstały w specyficznych warunkach XVII wieku, stał się artystycznym wyrazem owych czasów.

Kościół farny usytuowany na niewielkim pagórku na północny zachód od rynku, a kilkaset metrów od klasztoru, wynosi się swoją monumentalną sylwetką ponad całym mia-
steczkiem. Interesujące, a zawiłe dzieje kolegiaty to równocześnie historia klimontowskiej wspólnoty wiernych.

,,HISTORIA NIE JEST NICZYM INNYM 
JAK BIOGRAFIĄ WIELKICH LUDZI”

Istotną część losów naszej parafii stano-
wią duchowni – hierarchowie, którzy wy-
kreowali perłę klimontowską, jaką stano-
wi dziś owa świątynia. W naszym artyku-
le chcemy skupić się na życiu i działalności 
tutejszych proboszczów.

Ponowne powtarzanie dziejów nasze-
go miasteczka wydaje nam się niekoniecz-
ne lub wręcz zbędne. Historia Klimontowa 
została już wielokrotnie spisana, bądź opo-
wiedziana, więc śmiemy twierdzić, że każ-
dy klimontowianin zna przynajmniej ogól-
ny zarys minionych lat.

Korzystając z nieopublikowanych, nie 
wystawionych na widok publiczny kronik, 
dzięki uprzejmości życzliwych osób, miały-
śmy dostęp do prywatnych źródeł, których 
relacją chciałybyśmy się podzielić z czytel-
nikami.

Rzymskokatolicka parafia pod wezwa-
niem św. Józefa w Klimontowie od począt-
ku swojego istnienia (1626) była zarządzana 
przez 28 proboszczów. Obecny – 29 pleban 
– to ks. Henryk Hendzel, który objął pro-
bostwo w 2010 roku, po księdzu infułacie 
Adamie Nowaku.

Po przeczytaniu biografii wszystkich 
duszpasterzy, sprawujących posługę w na-
szej parafii, postanowiłyśmy przedstawić 
kliku z nich, którzy w szczególny sposób 
zasłużyli się dla tutejszej kolegiaty.

KSIĄDZ PAWEŁ RZECZYCKI 
– pierwszy proboszcz klimontowski 

(1626–1643)
Jako doktor teologii i człowiek bar-

dzo wykształcony był nauczycielem Jerze-
go Ossolińskiego i pierwszym probosz-
czem drewnianego kościółka postawione-
go w nowo założonym mieście Klimon-
towie przez kanclerza wielkiego koronne-
go. Biskup krakowski Marcin Szyszkow-
ski za zgodą kapituły krakowskiej w 1625 
roku podarował klimontowskiemu kościo-
łowi wsie: Czajków, Wiązownicę i Smerdzi-
nę (Smerdyna). Ksiądz Rzeczycki jako wła-
ściciel wsi Borek i podwładnych mu wio-
sek, od ich mieszkańców dostawał dziesię-
ciny. W 1630 roku, kiedy objął obsadę pro-
boszcza, został oskarżony przez księdza 
Andrzeja Żukowskiego – delegata kapitu-
ły krakowskiej. Żukowski, przedstawiwszy 
sądowi formalny rozkaz kapituły krakow-

skiej, chciał, aby powróciły one do prawo-
witego właściciela – kapituły krakowskiej. 
Ksiądz Rzeczycki jednak przedstawił for-
malny akt donacji wyżej wymienionych 
dziesięcin kościołowi klimontowskiemu 
przez niedawno zmarłego biskupa ze zgo-
dą kapituły. Takim sposobem ks. Żukowski 
odstąpił od żądania i dziesięciny pozosta-
ły nadal w klimontowskim kościółku. Pięć 
lat później, ks. Rzeczycki ponownie sta-
nął przed sądem oficjała sandomierskiego 
w sporze zbieżnym do poprzedniego, Tym 
razem chodziło jednak o wieś Szymanowi-
ce Większe (były one także przyznane przez 
kapitułę krakowską kościołowi klimontow-
skiemu w 1625 r.). W roku 1633, kiedy Jerzy 
Ossoliński udał się z poselstwem do Rzy-
mu, do papieża Urbana VIII, w licznym or-
szaku jaki ze sobą zabierał, wziął także ks. 
Rzeczyckiego, jako przybocznego kapelana. 
Po powrocie z Rzymu ks. Rzeczycki starał 
się powiększyć dobra materialne kościoła. 
Udało mu się podnieść z ruiny podwładną 
wieś Borek, w którą włożył wiele oszczęd-
ności. Podpisał, więc umowę o opiekę nad 
tą miejscowością z Marcinem Kwaśnikow-
skim, który miał sprawować pieczę nad go-
spodarstwem. Umowa zakończyła się niepo-
myślnie dla naszego proboszcza, gdyż jego 
sojusznik nie wywiązywał się ze swoich 
obowiązków. Ks. Rzeczycki zmuszony był 
zwrócić się do sądu, aby ten zmusił go do 
wypełniania warunków w umowie. W tym 
samym czasie proboszcz goźlicki oskarżył 
go o przywłaszczenie sobie Gór Pęchow-
skich. Ks. Rzeczycki pozostawił kościołowi 
klimontowskiemu piękną bibliotekę, którą 
zaopatrzył cennymi dziełami. Została ona 
zniszczona przez Szwedów. Był to praw-
dziwy pasterz powierzonej mu owczarni 
i szczególny opiekun kościoła. Jego pomnik 
jest wmurowany w ścianę po lewej stronie 
kościoła. Na pomniku tym znajduje się jego 
portret malowany na blasze. Oryginał mo-
numentu musiał jednak zostać zlikwidowa-
ny, ponieważ na pierwowzorze tablicy data 
śmierci ks. Rzeczyckiego była mylnie napi-
sana, gdyż o 10 lat wcześniej. Ks. Rzeczyc-
ki zmarł w 1643 roku, pochowany został na 
pierwotnym cmentarzu kościelnym.

KS. WALENTY BOXA RADOSZEWSKI

(1721–1758)
Komendarz osiecki, kanonik katedry 

kijowskiej i kolegiaty sandomierskiej oraz 
proboszcz w Strzyżowicach. Będąc paste-
rzem tamtejszej parafii pozostawił po sobie 
wiele dobrego. M. in. kościół przybrał mia-
nem świętego miejsca, wprowadził wśród 
ludu ład i porządek. Ludzie żegnali go 
z wielkim żalem, ale także z dobrą pamię-
cią, jakim był poczciwym kapłanem.

W 1721 roku ks. Radoszewski został in-
stytuowany przez biskupa Konstantego Sza-
niawskiego i wprowadzony w posiadanie 
prepozytury przez ks. Uszeńskiego. Kiedy 
przyszedł do tej że parafii zobaczył że ma 
wiele do pracy, aby parafia funkcjonowała 
w dobrych warunkach. Dom dla kanoników 
był w złym stanie, plebania zaś po poża-
rze nie została wyremontowana przez byłe-
go plebana. Ks. Radoszewski pilny w wyko-
nywaniu praw kościelnych, ujmujący swoją 
powierzchownością mający dobre stosunki 
z parafianami, świecił przykładem i posta-

Z DZIEJÓW KLIMONTOWSKIEJ PARAFII

nowił wprowadzić zmiany.
Do ubogiego kościoła, obrabowanego 

przez Szwedów, zakupił srebrne sprzęty ko-
ścielne. Na dachu wybudował wielką kopu-
łę i pokrył ją miedzią. Dokończył remont 
jednej wieży, odnowił mury, wstawił okna, 
wystawił cztery ołtarze, zaopatrzył zakry-
stię w aparaty. Wybudował plebanię, szpi-
tal, dom dla księży, dom dla kapeli. Wszyst-
kie powstałe przez niego budowle utrzymy-
wał z własnej kieszeni. Sprowadził kapła-
nów, aby nabożeństwa prowadzili i tradycję 
utrzymywali. 

Kościół klimontowski zawdzięczał dużo 
ks. Radoszwskiemu. Traktował go jako dru-
giego fundatora po kanclerzu wielkim ko-
ronnym, Jerzym Ossolińskim. Nagrobek 
wmurowany a ścianę przez ks. Wojciech 
Boxę Radoszwskiego, bratanka ks. Walen-
tego, wylicza wszystkie zasługi i nadmie-
nia, że był proboszczem, infułatem klimon-
towskim przez 41 lat.

Umarł mając 84 lata. Jego ciało spoczy-
wa w podziemiach kościoła klimontowskie-
go obok fundatora kościoła, Jerzego Osso-
lińskiego. Portrety tych jakże wspaniałych 
ludzi umieszczone są na przeciwległych 
ścianach świątyni. Stają oni jakoby na stra-
ży Domu Bożego. Pragną także, aby inni 
włączyli się nie tylko przez podziwianie tej 
budowli, ale poprzez strzeżenie jej i upięk-
szanie.

KS. WOJCIECH BOXA RADOSZEWSKI 
(1776–1796)

Proboszcz, infułat, kanonik, a następ-
nie sufragan krakowski z siedzibą w San-
domierzu. Urodzony w 1721 r. nauki du-
chowne ukończył w ciągu dwóch lat, w se-
minarium kieleckim. Wyświęcony na ka-
płana przez biskupa krakowskiego ks. Zału-
skiego, był najpierw komedarzem klimon-
towskim, później został infułatem. Propo-
zycję na utrzymanie infułacji klimontow-
skiej przysłał mu z Gdańska hrabia Franci-
szek Ledóchowski, wojewoda czernihow-
ski, kolator kościoła, który przez żonę swo-
ją Ludwikę był z Jerzym Ossolińskim spo-
krewniony, gdyż ta była prawnuczką Osso-
lińskiego.

Ks. Wojciech był bratankiem ks. Walen-
tego Radoszewskiego. Otrzymawszy probo-
stwo w Klimontowie musiał zrezygnować 

z korzystnego beneficjum osieckiego. W pół 
roku po przejęciu parafii przez ks. Wojcie-
cha banda złodziei napadła na kościół i go 
obrabowała. Gorliwy ks. Radoszewski za-
raz zaradził temu bolesnemu wypadko-

wi. W pół roku później zaopatrzył świąty-
nię w najnowsze sprzęty sakralne, aparaty. 
W aktach kościelnych napisane jest, że co 
ręka stryja nie zrobiła to bratanek jego do-
kona. I tak też było. Odnowił na nowo mury 
kościoła, okna i budynki.

Jak legenda mówi, kiedy nadeszła strasz-
na ulewa, na dachu były dziury i woda lała 
się do wewnątrz świątyni. Ks. Wojciech 
chciał wymienić blachę, lecz nie miał pie-
niędzy na jej kupno. Naradziwszy się z bie-
głymi w sztuce, postanowił kitem zaprawić 
otwory. Odtąd blacha ta kropli wody nie 
przepuszczała. Któregoś dnia spostrzegł, 
że kruchta przy kościele uległa zniszczeniu. 
Postanowił więc zakupić kamień cisowy 
i od podstaw ganek wybudować. Sprawił 
także nowy zegar na wieży, przed wielkim 
ołtarzem podłogę nową zrobił, chór i pila-
stry mozaiką przyozdobił, skarbiec napra-
wił. Część chóry pozłocił, część wylasero-
wał, organy odnowił. Zrekonstruował osiem 
kolumn ozłocił je. Na zewnątrz świątyni 
poprawił kopułę, na cmentarzu bramy i płot 
zrobił, w podziemiach groby uporządkował 
i msze pogrzebowe tam odprawiał. Figurę 
św. Józefa postawił i pod opiekę mieszkań-
com dawał w zamian za modlitwę. Ks. Ra-
doszewski nie tylko był dobry w czynach, 
ale iw słowie. Zagrzewając parafian do 
Chwały Boga oświecał w naukach swoich, 
pracą innych kapłanów i misjonarzy.

Folwark swój ks. Radoszewski uporząd-
kował, pobudował nowe budynki gospo-
darcze. Franciszkowi Ledóchowskiemu po-
mnik postawił.

W 1787 roku został oznaczony na sufra-
gana sandomierskiego był wyświęcony na 
biskupa Hironeńskiego przez biskupa Ura-
nopolitańskiego Józefa Olechowskiego. Zo-
stawszy sufraganem sandomierskim po-
siadał wszystkie benifikja i miał: dziekań-
stwo kolegiaty sandomierskiej, dwa probo-
stwa,(jedno w Klimontowie, drugie w Iwa-
niskach). W tym samym roku kiedy Stani-
sław Poniatowski, król polski miał przyje-
chać do Kurozwęk, ks. Radoszewski został 
wysłany jako nominat sufragan sandomier-
ski i wraz z kanonikiem Sobczyńskim wi-
tał króla. Umarł w 1796 roku, pochowany 
w grobach klimontowskich. 
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– Czy przypomina sobie ksiądz pierwsze dni, momen-
ty w naszej parafii?

– Tak. Będąc w Radomiu spotkałem księdza biskupa, 
który wcześniej w Sandomierzu miał spotkanie z delegacją 
klimontowskich parafian. Przyjechali oni do niego z prośbą 
o pomoc dla proboszcza w Klimontowie, gdyż ten był wów-
czas ciężko chory i nie radził sobie z obowiązkami. Biskup, 
natknąwszy się na moją osobę, zaproponował mi infułac-
ką parafię przy trasie Warszawa–Rzeszów, twierdząc, że je-
stem tam potrzebny. Zgodziłem się i następnego dnia przy-
jechałem się tu rozejrzeć. 17 maja odprawiałem w Klimon-
towie wielką procesję eucharystyczną. Tego samego dnia 
umarł dotychczasowy proboszcz parafii. Musiałem zorga-
nizować pogrzeb księdza, co było niełatwe, bo pochodził 
on z parafii Kleczanów. Do Klimontowa przyszedłem do-
piero 4 lipca, bo szkoda było mi opuszczać moją dawną pa-
rafię, z racji przygotowań do I Komunii Świętej oraz braku 
zastępstwa – w Klimontowie było dwóch wikarych, a tutaj 
nie było nikogo, ponieważ biskup nie dawał innego kapłana 
na moje miejsce. Kiedy sprowadziłem się do Klimontowa 
ostatecznie, sytuacja nie była za ciekawa. W starej plebanii 
były magazyny, skradziono miedzianą blachę (do tej pory 
nie wiadomo, kto dokonał kradzieży). Tak więc moje pierw-
sze dni na parafii zaczęły się od pogrzebu i milicji…

– Czy było to księdza pierwsze probostwo?
– Nie, drugie. Pierwsze probostwo objąłem w parafii 

o ładnej nazwie Zajączków, gdzie byłem proboszczem przez 
10 lat. Była to parafia z kościołem powojennym. Wybudowa-
liśmy tam dojazdową kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej. 
W Klimontowie postawiłem dwie takie figury, by przypo-
minały mi mile spędzone chwile w poprzedniej parafii.

– Jakie pierwsze wrażenie odniósł ksiądz ze spotkania 
z ludźmi? Czy podobał się księdzu Klimontów?

– Kiedy przychodzi się na parafię, patrzy się na nią 
głównie od strony materialnej, dlatego też zwracałem uwa-
gę przede wszystkim na to, co jest „do roboty”. Mój po-
przednik także dużo robił dla parafii, kościoła. Zrobił po-
sadzkę i wieżę oraz malowanie w latach 60-tych. A, że je-
śli robi się jedno, zaniedbuje się drugie – podupadła infułat-
ka, z klasztoru spadały cegły… Po jego śmierci, wszystko 
zostało na mojej głowie. Byłem przerażony ogromem pra-
cy do udźwignięcia – duża parafia, dwa potężne kościoły… 
Gdy przyjechali do mnie parafianie z poprzedniej parafii, 
byli rozczarowani, wręcz ubolewali nad sytuacją material-
ną w naszej parafii, lecz kiedy odwiedzili mnie ponownie, 
po kilku latach, stwierdzili, że udało się usunąć te przeszko-
dy. Jeśli chodzi o kontakt z wiernymi, nie miałem z tym 
większych problemów, ponieważ szybko nawiązuję kontak-
ty z ludźmi. Dzięki pomocy – Łasce Bożej –   jakoś przeży-
łem tutaj te 23 lata.

– Czytając biografie poprzednich proboszczów na-
szej parafii, zauważyłyśmy, że często toczyli oni konflikty 
z proboszczami parafii sąsiednich np. o dziesięciny. Czy te 
spory są nadal aktualne?

– Nie są już aktualne, bo nie ma dziesięcin, więc nie 
ma konfliktów. Żyjemy w nowej rzeczywistości. Zresztą 
można mieć spory o dobre sprawy: o poprawne sprawowa-
nie posługi duszpasterskiej, ale potrzebny jest dialog. Teraz 
zmieniły się warunki i nie ma już żadnych kłótni między 
kapłanami. Panuje duch zgody i pokoju.

– Na czym polega działalność proboszcza–emeryta?
– Od strony kapłańskiej cały czas wykonuję to, co wy-

konywałem dotychczas, zaś od strony administracyjnej nie 
do końca. Robię wszystko z wyjątkiem zarządzania – resz-
ta księży ma dyżury. Obecny ksiądz proboszcz, ze względu 
na to, że jest tu od niedawna, radzi się mnie w wielu spra-
wach. Po tak długiej służbie jestem już tu obeznany, więc 
chętnie służę pomocą. Przez cały czas się porozumiewamy, 

rozmawiamy. Jednakże każdy z nas jest inny, ma inny cha-
rakter, dlatego też ma prawo postępować według własnych 
zasad. Od strony kapłańskiej nadal spowiadam, udzielam 
sakramentów, odprawiam mszę świętą, rozmawiam z wier-
nymi, a od strony zarządzania, tak jak wspomniałem, odda-
łem wszystko (rzeczy materialne) pod pieczę nowego pro-
boszcza.

– Czy miał ksiądz jakieś marzenia, plany dotyczące 
naszej parafii? Czy się spełniły?

– Moja służba – konkretna praca, to już nie marzenia ale 
realizowanie ewangelii według woli Bożej, więc praca jest 
już wytyczona. Moje osobiste marzenia dotyczą duszpa-
sterstwa – rozwoju materialnego kościołów, dbanie, troska 
o nie, o Dworek Infułatów Klimontowskich i to, czy te moje 
plany się powiodły jest rzeczą widoczną i do oceny. Moim 
pragnieniem duszpasterskim zawsze było i nadal jest, zbu-
dowanie żywego Kościoła – wspólnoty parafii pozytywnej, 
umiłowanej w Bogu, rodziny trzeźwej i żyjącej w zgodzie, 
pomagającej w potrzebie. To ma wyprowadzenia z życia re-
ligijnego i praktyk katolickich. Jest to bardzo trudne, ale 
możliwe do osiągnięcia w dużym procencie dzięki Miło-
sierdziu Bożemu.

– Skąd proboszcz–emeryt czerpie siłę do dalszego dzia-
łania?

– Na każdym etapie życia musimy znaleźć jakieś źró-
dło tej siły, musimy obrać cel, do którego dążymy. W in-
nym przypadku biernie czekamy na kolejne dni, miesiące 
wreszcie lata i tak całe życie przelatuje nam przez palce. Ja 
jestem już na emeryturze jednak wciąż chcę i czuję, że po-
winienem realizować swoje wewnętrzne pragnienia. Chęć 
do dalszego działania daje mi moja osobista łaska wiary, 
tak naprawdę to Bóg zsyła na nas swoją moc i pomaga nam 
spełniać nasze plany. Mnie to głównie kontakt z Chrystu-
sem i drugim człowiekiem daje energię do życia. Sądzę, że 
ważnym aspektem jest także studium własne, dokształcanie 
poprzez konferencje, wykłady etc. Ciągle należy odświeżać 
i tym samym poszerzać swoją własną wiedzę. Warto pogłę-
biać swoje pasje, ale także pracować nad własną osobowo-
ścią i charakterem. A wracając do pytania: moim generato-
rem tej siły do dalszego działania na chwałę Boga i dla do-
bra ludzi jest również wspólnota parafialna. To ona mnie 
wspiera, pomaga mi, organizuje złożone przedsięwzięcia. 
Ja jako kapłan wraz z wiernymi także realizuję wspólny 
cel, w tym przypadku nie liczy się mój własny egoistyczny 
punkt docelowy. To jest tak jak w rodzinie – musi być ob-
rany wspólny jednolity priorytet, bo inaczej rodzina nie bę-
dzie miała racji bytu. Oczywiście każdy z nas może, a na-
wet powinien mieć swoje własne pragnienia ale najważniej-
sza jest dobra intencja, którą nosimy w sercu. To ona moty-
wuje innych do działania i od pozytywnej woli zależy nasza 
pełnowartościowa praca.

– Jak czuje się ksiądz jako emeryt? Teraz ma ksiądz 
dużo czasu na przemyślenia rozwijanie pasji…

– Od strony wiary zdaję sobie sprawę, że jest to już mój 
ostatni etap ziemskiej wędrówki. Na emeryturze człowiek 
może po prostu błogo odpocząć od nadmiaru zobowiązań 
czy zgiełku dotychczasowego zapracowanego życia. Z cza-

sem młodsi, którzy pojawili się na moim miejscu pozbawi-
li mnie już ciężaru obowiązków zewnętrznych. Taka jest 
kolej rzeczy: ze względu na wiek nie jestem już w stanie 
w zadawalający sposób spełniać tych funkcji czy powin-
ności, które pełniłem do tej pory. Nadszedł dla mnie okres 
jesieni życia i czas ten powinien być dobrze wykorzystany. 
Zwykle wtedy ludzie stają się bardziej pobożni, w ich sercu 
pojawia się chęć pokuty, żalu za grzechy i zadośćuczynie-
nia wszelkiego złego. Niektórzy ludzie w sędziwym wie-
ku nie chcą jednak o tym myśleć, ze zbliża się kres ich ży-
cia. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo oceniać, ale ja osobi-
ście zdaję sobie z tego faktu sprawę i staram się na to w pe-
wien sposób przygotować. Modlę się do Boga: „Idę do Cie-
bie Panie i dziękuję Ci za wszystko całym moim życiem”. Ja 
mam to szczęście, iż dożyłem tak podeszłego wieku dzięki 
łasce Pana. Mam 75 lat i z całego serca dziękuję za to Chry-
stusowi. W Psalmie czytamy nawet: „Miarą życia ludzkie-
go jest lat 70 i tylko mocniejsi przeżyją więcej”. I trzeba 
być wdzięcznym za tą wielką łaskę życia daną człowieko-
wi. Wielu moich rówieśników a także i młodszych kole-
gów ze studiów zakończyło już swą doczesną wędrówkę 
i Bóg wezwał ich do siebie. Mnie wciąż darzy tym niewy-
powiedzianym darem, jakim jest życie i dlatego staram się 
żyć z wdzięcznością dla Niego. Mam jeszcze możliwość 
chodzenia, normalnego ludzkiego funkcjonowania i dokąd 
Pan powoli muszę to wykorzystać zarówno duchowo jaki 
i dla innych ludzi. Oczywiście nękają mnie pewne drobne 
dolegliwości zdrowotne, ale ja wyznaję taką zasadę, że nie 
ma co narzekać, bo gdyby chorób nie było to człowiek nie 
wiedziałby jak cenną wartością jest zdrowie. Od strony ży-
ciowej owszem mam czas na przemyślenia czy nadrobienie 
zaległości w lekturze. Uświadamiam sobie, ze jest to czas 
na przygotowanie na spotkanie z Bogiem. Sam mam nie-
złe samopoczucie, jestem raczej optymistycznie nastawio-
ny do życia, mam entuzjastyczne spojrzenie na świat i rze-
czywistość.

– Wiemy, że ksiądz dość dobrze zna historię naszej 
miejscowości. Czy zdobywanie wiedzy na ten temat było 
dla proboszcza obowiązkiem czy przyjemnością. Czy 
każdy ksiądz ma za zadanie poznawanie historii para-
fii, w której pracuje?

– Kiedy kapłan zaczyna pracę w konkretnej parafii na 
pewien czas staje się ona dla niego drugim domem. Sądzę, 
że warto więc znać dzieje miejsca, w którym obecnie się 
przebywa. To pozwala w pewien sposób poznać nam, księ-
żom mentalność wiernych czy sytuacje danej parafii. Dla 
mnie poznanie przeszłości Klimontowa było zarówno obo-
wiązkiem jak i przyjemnością. Chętnie poznawałem dzie-
je rodu Ossolińskich i Ledóchowskich, zapoznawałem się 
z biografiami poprzednich proboszczów. Mimo woli mój 
pobyt tutaj to także historia. Trzeba ją zatem znać i umieć 
wykorzystywać duszpastersko w dzisiejszych czasach. Dla-
tego też chciałbym dziś przedstawić kilka ciekawostek do-
tyczących naszej klimontowskiej kolegiaty św. Józefa, któ-
ra od wiek wieków wpisała się zresztą w historię tego pięk-
nego miasteczka w dolinie Koprzywianki. Otóż w Bramie 
Głównej pry wejściu do świątyni znajdują się dwie symbo-
liczne figury niewiast. Pierwsza z nich trzyma w ręku ko-
twicę (co symbolizuje nadzieję) a druga kielich – symbol 
wiary. Ludzie zawsze pytają gdzie znajduje się trzecia fi-
gura, mamy przecież trzy cnoty Boskie. Natomiast trzecia 
cnota znajduje się w Kościele, miłością jest przecież sam 
Bóg skryty w tabernakulum i my doświadczamy Jego nie-
skończonej Boskiej miłości. Te same figury znajdują się 
w kruchcie jako obrazy, obok dostrzegamy także herby fun-
datorów świątyni. Kiedy wchodzimy do środka znajduje-
my się w kolegiacie zaprojektowanej na planie elipsy o wie-
ży równej 34 m mierząc od latarni. Widzimy konfesjona-
ły, które w 2006 roku obchodziły jubileusz – 200 lat. Kiedy 
w parafii odbywały się misje rodzina Ledóchowskich prze-
bywające ówcześnie we Francji postanowiła ufundować je 
dla naszego kościoła jest to więc nasz wielki skarb. War-
to dodać, ze z rodziny tej pochodzi św. Urszula Ledóchow-
ska (założycielka zgromadzenia Sióstr Urszulanek i wiel-
ka patriotka) oraz bł. Maria Ledóchowska, a ich potomko-
wie Ignacy, Hilary i Antoni spoczywają w podziemiach ko-
ścioła. Przed wejściem na fasadzie kolegiaty znajduje się 5 
figur: 4 Ewangelistów i pośrodku Józefa z Dzieciątkiem na 
rękach i widniejący napis „Idźcie do Józefa”. 

– Jak rodziło się księdzu powołanie do życia kapłań-
skiego?

Ksiądz Adam Nowak przez 23 lata był proboszczem 
naszej parafii. W związku z tym, że niedawno zakończył 
swoje probostwo, chciałybyśmy przedstawić historię jego 
działalności w formie wywiadu. Pragniemy złożyć mu 
w ten sposób hołd, podziękowanie za pracę i trud, jaki 
włożył w rozwój tutejszej parafii. Jak rzekł Seneka „Jeśli 
chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych”. Według 
tej zasady żyje także nasz ksiądz. Dziś, kiedy jest już na 
emeryturze, wciąż pełni swoje obowiązki, choć w jego ży-
ciu zaszły pewne zmiany. Chciałyśmy z nim porozmawiać 
właśnie o jego obecnym życiu i probostwie w klimontow-
skiej parafii. Zapraszamy do lektury.

ROZMOWA Z KSIĘDZEM INFUŁATEM ADAMEM NOWAKIEM
Z DZIEJÓW KLIMONTOWSKIEJ PARAFII
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– Od 7 klasy szkoły podstawowej słyszałem je coraz wy-
raźnie. To jest jak myśl, jak natchnienie, nie można przed 
tym uciec czy się w jakiś sposób bronić. Człowiek powoła-
ny do służby Bogu nie może tego wyboru traktować jak wy-
bór zawodu tylko jako życiowe posłannictwo misji chrystu-
sowi i drugiemu człowiekowi.

– Jakie są księdza największe sukcesy? Jakimi osią-
gnięciami dla parafii może się ksiądz pochwalić?

– O sukcesy czy osiągnięcia należy zapytać przede 
wszystkim wiernych. Te zasługi, dokonania w parafii mona 
podzielić na widzialne i niewidzialne. Te materialne widać 
gołym okiem (jest to np. remont plebanii czy kościołów) ła-
two je dostrzec i każdy sam może je ocenić. Te duchowe na-
tomiast to mój kontakt łaską Bożą i przekazywanie jej więzi 
z Jezusem Chrystusem współwierzącym i parafianom.

– Jakie jest księdza motto życiowe?
– Na moim obrazku prymicyjnym widniał napis: „On 

ma wzrastać, a ja mam się umniejszać”. Od tej pory słowa 
te stały się dewizą przewodnią mojego postępowania. On 
to oczywiście Jezus, a słowa te są dla mnie wskazówką jak 
żyć. To nie mam wzrastać, lec Chrystus przeze mnie ma po-
większać swą nieograniczoną potęgę.

– Czy poniósł ksiądz jakieś porażki w czasie pełnie-
nia funkcji plebana na tej parafii?

– Porażki… Otóż te nasze niepowodzenia można podzie-
lić na osobiste i społeczne. Porażki osobiste przeżył prze-
żywa i będzie przeżywał każdy nas. One dotykają każde-
go, również mnie. Ja także muszę niwelować swoje słabo-
ści, pracować nad sobą, starać się unikać błędów. Jest to nie-
wątpliwie trudne ale swoja drogą człowiek ma wpisane to 
w swoją naturę. Ważnym jest aby za wszelką cenę się nie 
poddawał i zawsze próbował naprawić czy zadośćuczynić 
wszelkie zło. Przecież w Duchu wiary kochać to znaczy po-
wstawać z upadku, poprawiać swoje błędy. A miłosierdzie 
jest jednym z najpiękniejszych darów, które dostaliśmy od 
Boga. Miłować to znaczy wybaczać nawet największe nie-
powodzenie człowieka. Porażki społeczne dotykają większą 
cześć społeczeństwa ja jako kapłan także jestem częścią tej 
zbiorowości. Do tych społecznych, ogólnych porażek może-
my zaliczyć przede wszystkim: negatywne zachowania lu-
dzi, wypadki, próby odbierania sobie życia, popadanie w na-
łogi. Sądzę, że dla wszystkich jest to bolesne, kiedy mimo 
nauczań kościoła ludzie tak postępują. Trudno jest odczy-
tać nam ich intencje i często już za późno by w jakiś sposób 
pomóc. Te niepowodzenia dotykają tak naprawdę nie tylko 
księży, lecz całe społeczeństwo choć niektórzy nie zdają so-
bie z tego niestety sprawy. Smutne jest to, iż w porę nie po-
trafimy dostrzec że dzieje się cos złego z drugim człowie-
kiem, lekceważmy pierwsze objawy np. nałogu potem nie 
umiemy już tej osoby odpowiednio zabezpieczyć, ochronić 
czy w porę zadziałać. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj war-
to przytoczyć cytat z Pisma Świętego, gdzie zawsze znaj-
dujemy odpowiedź: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciw-
nik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 
Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu.” (J.P. 5, 8-9). 
Diabeł ma przystęp do człowieka. Pod różnymi postaciami 
kusi go do złego. A kiedy jest brak miłości, wspólnoty, wza-
jemnych więzi, występuje nienawiść zagniewanie kłamstwo, 
oszustwo, fałszerstwo zawiść szatan omamia człowieka. Lu-
dzie zapominają o miłości o wzajemnej pomocy o służbie 
i braterstwie. Człowiek opuszczony przez współbraci zosta-
je całkowicie sam z tą wielką pokusą syna ciemności. Dia-
beł pod wyniosłymi słowami skrywa swe właściwe inten-
cje, nie nawiedzi ludzi. I to jest sprawa sumienia człowieka, 
które powinno stawiać jasną granicę miedzy tym co dobre 
a tym co złe. Jednak zagubiony człowiek nie umie się odna-
leźć i nie widząc lepszego wyjścia ucieka się do okrutnego 
szatana. Przypadki oczywiście chodzą po ludziach i pew-
nych sytuacjach można jeszcze zniwelować przywiązanie do 
grzechu, jednak zdarza się iż władca piekieł jest na tyle sil-
ny, że potrafi całkowicie podporządkować sobie istotę ludz-
ką, następuje tzw. opętanie. Kiedyś dawno temu znalem ta-
kiego właśnie mężczyznę. Była to niesamowicie trudna spra-
wa, on nie mógł nawet przechodzić obok przydrożnej figur-
ki lecz gryzł sztachety z otaczającego płotku. później zgi-
nął w bagnistych łąkach. Tak diabeł może mocno przywią-
zać do siebie człowieka. Poprzez środki odurzające, czy me-
dia człowiek może trafić pod jego władzę.

– Dziękujemy za rozmowę.
EDYTA GAWLAK, MAGDALENA NIEZGODA

EWELINA PAWLIK – UCZENNICE KLASY 3D

Za pomoc dziękujemy:
– Pani bibliotekarce Barbarze Bzdyrze
– Księdzu Adamowi Nowakowi
– Księdzu Czesławowi Gumieniakowi
– Jakubowi Przybylskiemu

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie
zapraszają

na tradycyjnego Sylwestra
na klimontowskim Rynku

W programie:

• godz. 2200 – szampańska zabawa z DJ

• godz. 2355 – życzenia noworoczne Wójta Gminy

• godz. 2400 – pokaz fajerwerków na powitanie Nowego Roku

• godz. 100 – zakończenie zabawy
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W Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się w sobotę 
11 grudnia Mikołajkowy Turniej Boccia. Organizatorami turnieju byli: Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień, Polski Komitet Paraolimpijski, Szkoła Podstawowa im. Jerzego 
Ossolińskiego w Klimontowie, UKS Topór Klimontów i Rada Rodziców SP Klimontów. 
W turnieju wzięło udział 30 uczniów z Goźlic i Klimontowa, rywalizujących w czterech 
kategoriach wiekowych, z podziałem na chłopców i dziewczynki. Sędziami turnieju byli 
Krzysztof Dywan, Marek Bargiel, Łukasz Barański i Olga Piórkowska.

A oto wyniki poszczególnych kategorii: 

Ogłoszony przez Ekologiczny Związek Gmin 
Dorzecza Koprzywianki konkurs ekologiczny 
Zbieramy, segregujemy i przetwarzamy odpady 

– V edycji został rozstrzygnięty 22 listopada br.
Do konkursu zgłosiły się 32 szkoły, wpłynęło 31 

sprawozdań z realizacji zadań konkursowych. Komisja nie 
miała łatwego zadania, prace trwały do późnych godzin, 
każde sprawozdanie było kilkakrotnie sprawdzane i oce-
niane zgodnie z regulaminem. Należało ściśle trzymać się 
regulaminu konkursu, aby nie stracić punktów, gdyż pozi-
om konkursu był bardzo wysoki.

Szkoły uczestniczące w programie wykonały wszystkie 
zadania obowiązkowe i szereg bardzo różnorodnych zadań 
dodatkowych związanych z rozbudzaniem postaw proeko-
logicznych wśród dzieci i społeczności lokalnej. Były to 
między innymi: wycieczki do gospodarstwa ekologiczne-
go, zajęcia terenowe związane z inwentaryzacją pomników 
przyrody i ciekawych okazów dendrologicznych na tere-
nie działalności EZGDK. Niektóre szkoły zorganizowały 
ciekawe happeningi i przemarsze z plakatami obrazującymi 
hasła ekologiczne, inne urządziły dni ekologiczne i apele. 
Wszystkie działania miały na celu wskazywanie właściwych 
zachowań wobec przyrody i własnego środowiska.

W ramach konkursu szkoły uczestniczyły także 
w całorocznej zbiórce surowców wtórnych, w tym – bat-
erii. Za te działania również przyznano nagrody dla szkół 
i indywidualnie dla uczniów, którzy w swoich szkołach 
wiedli prym w tej zbiórce.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 
w Zespole Szkół w Lipniku. Nasza szkoła kolejny raz 
otrzymała pierwszą nagrodę, którą w tej edycji była stac-
ja meteo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, gdyż 
planujemy założenie ogródka przyrodniczego ze stacją do 
obserwacji pogody. Praca z uczniami i wysiłek nauczycieli 
oraz zaangażowanie uczniów zostały nagrodzone. Uczest-
nicy koła ekologicznego oraz zajęć przyrodniczych pełnili 
dyżury przy zbiórce surowców wtórnych, przygotowywa-
li zielniki, wykonywali prace projektowe z ekologii i och-
rony przyrody, brali udział w konkursie wiedzy na temat 
form ochrony przyrody. Na zajęciach koła ekologicznego 
realizowany był cykl pt. „W poszukiwaniu ogrodów”, którego efektem były prace plastyc-
zne, prezentacje multimedialne i sesje plakatowe. Tematem prac były piękne, często nied-
oceniane i zaniedbane, ale bardzo cenne przyrodniczo, nasadzenia parkowo–pałacowe na 
terenie objętym działaniem EZGDK.

Konkurs ma bardzo wysoką rangę i spełnia ważną rolę edukacyjną. Wato więc 
dokumentować pracę z dziećmi, aby wzbogacać własne placówki w cenne nagrody, które 
uatrakcyjnią zajęcia i zbudują motywację uczniów do uczestnictwa w działaniach ekolog-
icznych. Już wiadomo, że będzie kolejna VI edycja konkursu. Warto się zaangażować!

Z. KRYSZCZYŃSKA

W Gimnazjum w Klimontowie zebrała się 25 listopada komisja konkursowa w celu 
ocenienia prac, jakie wpłynęły na konkurs fotograficzny i wyłonienia laureatów. Koordy-
natorem pracy jury była Barbara Cieplińska.

Prace konkursowe w trzech kategoriach oceniało Jury w składzie:
• ks. Henryk Hendzel – Parafia św. Józefa w Klimontowie
• Halina Zielińska – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
• Elżbieta Mazur – Urząd Gminy w Klimontowie
• Krzysztof Sajecki – Urząd Gminy w Klimontowie
• Tomasz Kędzierski – Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
Werdykt Jury:

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa
1 miejsce: Dawid Szemraj „Dobranoc jesieni”
2 miejsce: Angelika Szemraj „Dogonić jesień”
(uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie)
Kategoria wiekowa: gimnazjum
I miejsce: Klaudia Koseła „Jesienny poranek” i „Zaczarowane okno”
II miejsce: Oliwia Potocka „Początek jesieni na Alei Kasztanowej”
III miejsce: Karolina Berbeś „Klasztor otulony barwami jesieni”
Wyróżnienie: Katarzyna Szemraj
Wyróżnienie: Katarzyna Banaś
(uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie)
Kategoria wiekowa: szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce: Piotr Wójcik „Aleja Kasztanowa w jesieni”
II miejsce: Żanet Kaniewska „Barwy zalewu”
II miejsce: Sandra Gładysz „Pozostałości zamku Ossolińskich”
(uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Brunona Jasieńskiego w Klimontowie)
III miejsce: nie przyznano
Wyróżnienie: Adrian Wójcik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie)
Wyróżnienie: Damian Nowak (Liceum Ogólnokształcące im. Brunona Jasieńskiego 

w Klimontowie).
Prace nie spełniające kryteriów formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu, nie 

zostały nagrodzone. Jury zakwalifikowało wszystkie prace do wystawy pokonkursowej.

PSP IM. J. OSSOLIŃSKIEGO 
NAGRODZONA

TURNIEJ  BOCCIA

Kategoria 1 –  zawodnicy rzucający z pozy-
cji siedzącej:

• 1 miejsce Martyna Kochanek 
(SP Goźlice)

• 2 miejsce Ola Mucha (SP Klimontów)
Kategoria 2 – klasa I-II dziewczęta:
• 1 miejsce Ola Szemraj (SP Goźlice)
• 2 miejsce Emilka Figacz (SP Goźlice)
• 3 miejsce Martyna Kordyka 

(SP Goźlice)
Kategoria 2 – klasa I-II chłopcy:
• 1 miejsce Jakub Adamczak (SP Goźlice)
• 2 miejsce Sylwester Przewlekły 

(SP Goźlice)
• 3 miejsce Patryk Konecki (SP Goźlice)
• 4 miejsce Krystian Przewlekły 

(SP Goźlice)
Kategoria 3 – klasa III-IV dziewczęta:
• 1 miejsce Paulina Moskal (SP Goźlice)
• 2 miejsce Angelika Kordyka 

(SP Goźlice)
Kategoria 3 – klasa III-IV chłopcy:
• 1 miejsce Jakub Bargiel (SP Klimontów)
• 2 miejsce Mateusz Paluch (SP Goźlice)

Kategoria 4 – klasa V-VI dziewczęta:
• 1 miejsce Marzena Słowiakowska 

(SP Klimontów)
• 2 miejsce Karolina Kućma (SP Goźlice)
• 3 miejsce Ania Kilarska (SP Klimontów)
• 4 miejsce Kinga Brozińska 

(SP Klimontów)
Kategoria 4 – klasa V-VI chłopcy:
• 1 miejsce Maciek Miłek (SP Goźlice)
• 2 miejsce Wojciech Kleinglas 

(SP Goźlice)
• 3 miejsce Dominik Wójcik 

(SP Klimontów)
• 4 miejsce Kamil Figacz (SP Goźlice)
• 5 miejsce Maciek Kilarski 

(SP Klimontów)
• 6 miejsce Mateusz Miłek (SP Goźlice)
Klasyfikacja generalna szkół:
• 1 miejsce SP Goźlice – 118 pkt.
• 2 miejsce SP Klimontów – 41 pkt. 
Szkoły otrzymywały punkty za zajęcie 
przez zawodników poszczególnych miejsc: 
za 1 miejsce – 12 pkt., za 2-gie – 8 pkt., za 
3-cie – 4 pkt., za 4 miejsce – 1 pkt. 

GMINNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY

„JESIEŃ 2010 W GMINIE KLIMONTÓW”

ROZSTRZYGNIĘTY
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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

Urząd Gminy w Klimontowie 
przypomina

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 
poz. 2008 ze zm.)

właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez:
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników

położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Sprostowanie do artykułu „Rajd Papieski 2010”

W ostatnim numerze Głosu Klimontowa w artykule 
o Rajdzie Papieskim, który odbył się na trasie Klimon-
tów – Koprzywnica, zabrakło wśród listy uczestników, 
jednego z najważniejszych: Pana Mirosława Kwapiń-
skiego, lidera naszej grupy.

Serdecznie przepraszam – Małgorzata Witaszek

Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie
Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie od 15 listopada do końca br. jest gruntownie remontowany. Jest 

to możliwe dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymaliśmy dotację z programu: 
„INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”. Z otrzymanych środków możemy przeprowadzić niezbędne prace remontowe 
pomieszczeń bibliotecznych, dzięki czemu polepszymy wygląd naszej instytucji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do biblioteki w Nowym, 2011 roku, po zakończonym remoncie.

„Zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

SPROSTOWANIE do artykułu „Park Katyński” 
w nr 98 „Głosu Klimontowa”

Redakcja „GK” informuje, że msza św odprawiana była również w kon-
celebrze z ks. Marianem  Więckowskim. 

PRZEPRASZAMY za to pominięcie i raz jeszcze serdecznie dziękujemy 
ks. Marianowi, że zaszczyca nas swoją obecnością i uczestniczy we wszyst-
kich uroczystościach organizowanych w Parku Katyńskim w Byszowie.
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Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały,
Oto leżący, przed nami śpiący,
 w pieluszkach Jezus mały…

Wójt Gminy Klimontów, 
mieszkańcy Ossolina i Wilkowic oraz parafii Goźlice

zapraszają 24 grudnia 
na uroczystą Pasterkę przy blasku ognisk

w Kaplicy p.w. Narodzenia Pańskiego w Ossolinie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
2230 Spotkanie wiernych przy Remizie – Ossolin
2240 Przejście z pochodniami drogą pod Kaplicę Betlejemską
    (Inscenizacja wjazdu Maryji i Józefa do Betlejem)
2300 Uroczysta Pasterka

Pasterkę i Uroczystości uświetni „Żywa Szopka”
oraz Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu „Wiarus” 

i Studia Piosenki działających przy GOK w Klimontowie

Jesienny turniej piłki nożnej odbył się w niedzielę 21 li-
stopada w Klimontowie. Organizatorami i sponsorami tur-
nieju byli: Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Moje Boisko Orlik 2012 Krzysztof Dywan, UKS Topór 
Klimontów, Szkoła Podstawowa w Goźlicach oraz Zajazd 
„Dwór na Wichrowym Wzgórzu” Jarosław Paczkowski. 
Najpierw w turnieju rywalizowali uczniowie szkół podsta-
wowych. Wyniki poszczególnych meczów:

Orły Klimontów – FC Orlik Klimontów  5:1
SP Goźlice – Przybysławice       4:0
Orły Klimontów – Przybysławice     6:3
 SP Goźlice – FC Orlik Klimontów    4:2
SP Goźlice – Orły Klimontów      2:3
FC Orlik Klimontów – Przybysławice   7:2
Tabela Końcowa
1. Orły Klimontów
2. SP Goźlice
3. FC Orlik Klimontów     
4. Przybysławice
Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar i dy-

plom. Najlepszym strzelcem  turnieju został Kewin Pyza, 
natomiast najlepszym bramkarzem Patryk Majchrowski.

Bezpośrednio po turnieju uczniów szkół podstawowych 
rozpoczął się turniej seniorów, w którym rywalizowało 5 
drużyn grających systemem „każdy z każdym”. Turniej wy-
grała drużyna z Pęchowa w składzie: T. Wójcik, J. Duda, 
D. Goździewski, K. Dywan, M. Dywan, Ł. Goździewski, 
która wygrała wszystkie mecze i zajęła 1 miejsce.

Tabela Końcowa
1. Pęchów
2. Postronna
3. Klimontów
4. Kępie
5. OLD-BOY Klimontów

TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ 
ORLIK KLIMONTÓW


