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NIEPODLEGŁOŚCI

Motto jakie przyświecało tej uroczystości, która odbyła się w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Klimontowie, powinno 
towarzyszyć wszystkim przez całe życie, w troskach, rado-

ściach, młodości i wieku dojrzałym: „Stu lat w miłości i zdrowiu, niech 
towarzyszy wam szczęście. Wasz bagaż życiowy – mądrość – przykładem 
dla innych niech będzie.” Spotkanie tak szacownych Jubilatów chcąc nie 
chcąc wprowadza w zdziwienie, ileż musi być w nich zrozumienia, wzajem-
nego wsparcia, zaufania i miłości – to przecież 50 lat wspólnego pożycia, na 
dobre i złe, na trudy i znoje, na radość i smutek. 

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Kli-
montów wystąpił do Prezydenta RP o wyróżnienie medalami za długolet-
nie pożycie Jubilatów, którymi są: Genowefa i Stanisław Barowie, Geno-
wefa i Jerzy Bernysiowie, Józefa i Kazimierz Bugałowie, Izabela i Jan 
Cieplińscy, Jadwiga i Jan Chodyrowie, Sabina i Mieczysław Czerwińscy, 
Janina i Henryk Gładyszowie, Stefania i Walery Górniakowie, Marianna 
i Mieczysław Gradzikowie, Janina i Mieczysław Grudniowie, Krystyna i 
Woktor Gawrysiowie, Bronisława i Władysław Harimscy, Helena i Bole-
sław Jońcowie, Józefa i Jan Kaniowie, Józefa i Szymon Kocielscy, Zofia i 
Jan Kryciowie, Helena i Mieczysław Majewscy, Władysława i Leon Mich-
towie, Regina i Mieczysław Michtowie, Regina i Mieczysław Mucha, 
Marianna i Wincenty Nowakowscy, Maria i Ignacy Nowosielscy, Zofia i 
Józef Pawlikowie, Maria i Mieczysław Prusiowie, Irena i Bronisław Sara-
makowie, Lucjanna i Paweł Skotniccy, Jadwiga i Stanisław  Stępniowie, 
Henryka i Henryk Stypowie, Klara i Stanisław Szczecinowie, Henryka i 
Józef Szemrajowie, Regina i Józef Trznadlowie, Zofia i Zygmunt Wielgu-
sowie, Marianna i Mieczysław Witaszkowie, Marianna i Adam Wrześnio-
wie, Marta i Włądysław Zimolągowie, Stanisława i Stanisław Sadowie, 
Józefa i Wincenty Żurkowie. 

ZŁOTE GODY

Dekoracji dokonał Bogusław Mrozowski – Wójt Gminy Klimontów, wrę-
czając jednocześnie każdej parze bukiet kwiatów. Uświetnieniem spotkania 
była przepiękna część artystyczna, przygotowana przez GOK w Klimonto-
wie i Gminne Studio Piosenki i Muzyki oraz niezastąpiony zespół „Wia-
rus”. Jubilaci z rozrzewnieniem wsłuchiwali się w melodie z lat młodości – w 
atmosferze typowo rodzinnej, z dziećmi i wnukami przy wspólnym stole. Po 
uroczystości Jubilaci podążyli do kościoła św. Józefa na mszę dziękczynną, 
by podziękować za dożycie tak pięknego jubileuszu.

Fotoreportaż z tej uroczystości przedstawiamy na stronie 7.    
/MA/

85 rocznica Odzyskania Niepodległości była w tym roku bardzo uro-
czyście obchodzona przez społeczność gminy Klimontów. Obchody roz-
poczęła msza św. w intencji Ojczyzny, którą w kościele parafialnym pw. 
św. Józefa w Klimontowie  celebrował ks. dziekan Adam Nowak. 

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tabli-
cy upamiętniającej miejsce wiecznego spoczynku kpt. Kazimierza Piąt-
ka – „Herwina” na cmentarzu Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach 
Pęchowskich, które odbyło się po uroczystej akademii.

Relację z obchodów rocznicowych przedstawiamy na stronie 4.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń minionego miesią-
ca była przypadająca na 16 października 25 rocznica pontyfikatu Ojca Św. 
Jana Pawła II. 

W ramach obchodów Dni Papieskich, trwających od 12 do 16 paź-
dziernika, nad którymi Honorowy Patronat objął Dziekan Dekanatu 
Koprzywnickiego ks. kanonik Adam Nowak, w poniedziałek 13 paździer-
nika społeczność klimontowska mogła gościć Zespół Misyjno–Religijny 
LEYENDA z Peru.

O koncercie zespołu LEYENDA, który powstał w 1992 r. dzięki 
pomocy polskich misjonarzy przebywających na misji w górskich dorze-
czach Amazonki, mogą Państwo przeczytać na stronie 8.

KONCERT 
ROCZNICOWY
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UCHWAŁY 
RADY GMINY

Uchwała Nr VII/80/03 
Rady Gminy w Klimontowie 

z dnia 10 września 2003 r.
w sprawie weksla „in blanco”
Rada Gminy w Klimontowie 

wyraziła zgodę na zawarcie przez 
Wójta Gminy Klimontów umowy na 
dofinansowanie przedsięwzięcia pod 
nazwą „Budowa sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum w Klimontowie” 
do kwoty 204.000 zł ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu i zabezpieczenia prawidło-
wego wydatkowania tych środków 
w formie weksla „in blanco” Gminy 
Klimontów na zasadach określonych 
w tejże umowie i deklaracji wekslo-
wej. Wykonanie uchwały zlecono 
Wójtowi Gminy Klimontów. 

Uchwała Nr VII/81/03 
Rady Gminy w Klimontowie 

z dnia 10 września 2003 r.
w sprawie przyjęcia do realiza-
cji zadań inwestycyjnych na lata 

2004–2005
Rada Gminy w Klimontowie, 

wprowadziła do realizacji w latach 
2004–2005 zadania inwestycyjne w 

gminie Klimontów dofinansowane 
ze środków programu SAPARD w 
brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały:
• budowa i modernizacja drogi 

gminnej Tenczynopol–Adam-
czowice;

• budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami domowymi w miej-
scowości Nowa Wieś;

• budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami domowymi w miej-
scowościach Beradz–Płaczko–
wice;

• budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami domowymi w 
miejscowości Szymanowice 
Górne;

• budowa sieci kanalizacyjnej z 
przyłączami domowymi i pom-
powniami w miejscowościach 
Szymanowice Górne i Górki.
Realizację zadań inwestycyjnych 

będzie finansowana ze środków 
własnych gminy w wysokości sta-
nowiącej udział własny we współ-
finansowaniu zadań. Wójt Gmi-
ny opracowując projekty budżetu 
gminy na lata 2004–2005 uwzględ-
ni środki finansowe na realizację 
zadań. Wykonanie uchwały zleca 
się Wójtowi Gminy.

Już ponad półtora roku pracu-
jemy w Punkcie Pomocy dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu oraz 
Członków ich Rodzin w Klimon-
towie. Choroba alkoholowa to bar-
dzo złożony problem. Działa w niej 
tzw. mechanizm iluzji i zaprzeczeń. 
Wielokrotnie osoba uzależniona nie 
uważa się za alkoholika i mówi „jak 
nie chcę to nie piję”. I tak też jest. 
Bardzo często alkoholik podejmu-
je próbę zaprzeczenia picia. Potrafi 
nie pić tydzień, czy dwa, ale po pew-
nym czasie odczuwa silną potrzebę 
napicia się – jest to tzw. głód alko-
holowy (jeden z objawów alkoholi-
zmu). Uzależniony zazwyczaj pije 
ten pierwszy kieliszek i wtedy traci 
całkowitą kontrolę nad piciem i pije 
dopóki nie zobaczy dna. Następnie 
idzie do sklepu i kupuje następną 
butelkę, zaniedbuje pracę obowiązki 
domowe – jest to tzw. utrata kontroli 
nad piciem, która jest również obja-
wem uzależnienia.

Bardzo często na drugi dzień 
taka osoba ma „kaca”. Boli ją gło-
wa, wymiotuje, trzęsą jej się ręce, 
ma suchość w ustach. W medycy-
nie nazywa się to zespołem absty-
nencyjnym. Aby złagodzić objawy 
zespołu abstynencyjnego najczę-
ściej uzależniony „klinuje”. Używa-
nie alkoholu do złagodzenia zespo-
łu abstynencyjnego jest kolejnym z 
objawów uzależnień.

Innym objawem alkoholizmu 
jest występowanie zjawiska toleran-
cji, tzn. do uzyskania takiego same-
go efektu potrzeba coraz to więk-
szych, lub mniejszych dawek alkoho-
lu. Początkowo mówi się, że taka oso-
ba ma „silną głowę”, bo potrafi dużo 
wypić. Jednak później upija się nie-
wielkimi dawkami alkoholu. Następ-
nym objawem uzależnienia jest postę-
pujące zaniedbywanie zainteresowań, 
bądź źródeł przyjemności z powodu 
picia alkoholu, np. do pewnej chwili 
alkoholik czerpie przyjemność z pra-
cy, bądź jakiegoś hobby. Po pewnym 
czasie zaniedbuje własne zaintereso-
wania, a głównym hobby jest relaks 
w czasie picia. Kolejnym z objawów 
alkoholizmu jest picie alkoholu, pomi-
mo że osoba wie, iż alkohol doprowa-
dził już do wielu szkód w jego organi-
zmie, np. uszkodzenia wątroby, cho-
roby wrzodowej żołądka.

Istnieje międzynarodowa klasy-
fikacja, którą na co dzień posługu-
jemy się w pracy. Podaje on sześć 
wymienionych tutaj objawów uza-
leżnienia. Jeśli u danej osoby w 
przeciągu ostatniego roku występo-
wały co najmniej trzy, to z całą pew-
nością stawiamy diagnozę: uzależ-
nienie od alkoholu. Każdy sam może 
taki test przeprowadzić.

Początkowo główną intencją 
założenia naszego Punktu Pomocy 
było motywowanie osób uzależnio-
nych do podjęcia terapii odwykowej. 
W chwili obecnej poszliśmy nieco 
dalej. Oprócz zachęcania osób do 
podjęcia terapii, udzielamy nie tylko 
porad co zrobić aby przestać pić, ale 
również prowadzimy elementy tera-
pii. Terapeuta uzależnień Sławomir 
Firmanty prowadzi terapię indywi-
dualną, a ja jako lekarz psychiatra, 
rozpoznaję potrzebę zastosowania 
takiej terapii i wzmacniam ja farma-
kologicznie. Część osób przyjeżdża 
do naszej Poradni Terapii Uzależ-
nień w Rżuchowie (gm. Sadowie). 
Kilka osób ukończyło stacjonarne 
leczenie na Oddziale Odwykowym 
w Stalowej Woli, natomiast oso-
by, które są w ciągu alkoholowym i 
nie mogą przestać pić, kierujemy na 
oddział psychiatryczny w Morawi-
cy lub Sandomierzu celem detoksy-
kacji. Udzielamy również poradnic-
twa dla rodzin osób uzależnionych. 
Bardzo często zgłaszają się do nas 
zrozpaczone żony i matki alkoholi-
ków. Staramy się pokazać im drogi 
wyjścia z sytuacji, pomagamy rów-
nież w miarę wolnego czasu osobom 
chorym na nerwicę, mimo że nasz 
punkt prowadzi przede wszystkim 
poradnictwo odwykowe.

Poza godzinami pracy punktu 
staramy się prowadzić profilaktykę 
antyalkoholową w szkołach w posta-
ci pogadanek i wykładów. W ubie-
głym roku szkolnym w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Nawodzicach 
zorganizowaliśmy konkurs prac pla-
stycznych pt. „Chrońmy młodość”. 
Trzeba zaznaczyć, iż nasze porady 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
– ogółem w ciągu tego roku udzie-
liliśmy już ponad 200 porad i w dal-
szym ciągu zapraszamy wszystkie 
osoby potrzebujące.
LEK. PSYCHIATRA KRZYSZTOF KIDOŃ

PUNKT POMOCY DLA 
OSÓB UZALEŻNIONYCH 

INFORMUJE
Przypominamy – nasz punkt jest czynny w każdy wtorek od 

godz. 13.30 do godz. 15.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Klimontowie (mała sala).

„MOJA MAŁA OJCZYZNA 
W BAŚNIACH, LEGENDACH, PODANIACH 

NA PRZESTRZENI WIEKÓW”
Drodzy Klimontowianie!
Uprzejmie zawiadamiamy, że 2 stycznia 2004 roku nasz Klimontów 

obchodził będzie 400 rocznicę Nadania Praw Miejskich,  nadanych w 
1604 roku za sprawą Jana Zbigniewa Ossolińskiego, który to przywilej 
przetrwał do roku 1869, kiedy to sami mieszkańcy wystąpili do władz 
rosyjskich, aby odebrano im ten status, bowiem nie stać ich było na płace-
nie wysokich podatków. Miasto w wyniku walk powstańczych i ciągłego 
przemarszu wrogich sobie oddziałów, uległo zniszczeniu, podupadł han-
del i rzemiosło, a ludność bardzo zubożała i miasteczko z trudem dźwiga-
ło się z upadku. 

Rocznica Nadania Praw Miejskich powinna być obchodzona bardzo 
uroczyście i powinni się w nią zaangażować wszyscy mieszkańcy Kli-
montowa, na czele z władzami Naszej Gminy, szkół wszystkich szczebli z 
terenu naszego regionu, organizacji i stowarzyszeń, organów administra-
cji publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie, który czuwa 
nad kulturą naszej społeczności. Pragniemy na łamach „Głosu Klimonto-
wa” publikować artykuły popularyzujące dzieje naszej miejscowości, cza-
sy rozkwitu i okresy zastoju, osiągnięcia gospodarczego i kulturalnego 
mieszkańców na przestrzeni wieków oraz czasów współczesnych.

Prosimy zatem wszystkich mieszkańców Klimontowa i okolic, którzy 
dysponują może ciekawymi materiałami pozwalającymi ukazać nieznane 
nam dotąd fakty, legendy, baśnie, anegdoty, zdjęcia, wycinki z prasy lub 
inne pamiątki, pozwalające uświetnić wystawę pod tytułem „Nasza Mała 
Ojczyzna Klimontów i okolice” o składanie tych materiałów do Mirka 
Augustyna – redaktora „Głosu Klimontowa” w Urzędzie Gminy w Kli-
montowie, ul. Krakowska 15, I piętro, w godz. 9.00 – 14.00.
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Cmentarze i groby wojenne są jednymi z 
ostatnich zachowanych do naszych czasów śla-
dów I wojny światowej na ziemi sandomierskiej 
(tu rozumianej jako tereny obecnych powiatów: 
sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego), 
które na przestrzeni od drugiej połowy 1914 aż do 
początków lipca 1915 roku stały się areną zażar-
tych zmagań wrogich armii. Wydarzenia tamtych 
lat stanowią dla współczesnego pokolenia odległą 
historię. Warto zatem przypomnieć tragiczny i 
nieodłączny aspekt tej wojny – groby poległych.

Do chwili obecnej na ziemi sandomierskiej, 
zachowały się 34 miejsca związane z pochówka-
mi z okresu I wojny światowej, wśród nich jest 14 
cmentarzy wojennych, 19 kwater na cmentarzach 
parafialnych i osobne mogiły pojedyncze, znajdu-
jące się na terenie 29 miejscowości. Najnowsze 
badania dokumentujące tamte wydarzenia wska-
zują na istnienie ponad 130 miejsc pochówku w 
95 miejscowościach. A z całą pewnością nie są to 
wszystkie. Porównanie podanych liczb daje nam 
obraz, jak niewiele śladów wydarzeń z przed 88 
laty dotrwało do naszych czasów. Tu należy pod-
kreślić, że niektóre z nich bez właściwej opieki 
mogą już wkrótce zniknąć z naszego krajobrazu 
na zawsze. Dotyczy to w szczególności cmentarzy 
wojennych w Goźlicach, Płaczkowicach, Adam-
czowicach, Rogaczu i Winiarach.

W Adamczowicach i Bogorii zachowały się 
pomniki cmentarne przypominające te z oko-
lic Gorlic czy Tarnowa. Stosunkowo dobrze pre-
zentują się cmentarze w Gołoszycach, Rożkach 
i Opatowie. Na dwóch pierwszych zachowano 
w przybliżeniu pierwotny układ mogił. Unikato-
wy charakter ma bramka wejściowa cmentarza 
w Iwaniskach. Jest to jedyny tego typu obiekt na 
ziemi sandomierskiej, nawiązujący kształtem do 
cmentarzy wojennych w Galicji Zachodniej. Bar-
dzo niewiele pozostało dawnych znaków mogil-
nych. Stare drewniane krzyże z wyrytymi napi-
sami znajdziemy w Gołoszycach i Klimontowie. 
Jedyny mocno już zniszczony krzyż prawosław-
ny znajduje się w Tudorowcu (Strzyżowicach). 
Zupełna ciekawostką jest typowy nagrobny krzyż 
żeliwny żołnierza niemieckiego, który ocalał w 
trudnodostępnej części cmentarza w Opatowie, 
stanowiąc unikalną wartość. Swoisty charakter 
zachował leśny cmentarz – mogiła w lesie Płacz-
kowickim, godne odnotowania jest to, że pomi-
mo swojego położenia w głębi lasu znajduje się 
on pod opieką miejscowej ludności. Dodatkowym 
przeżyciem przy okazji zwiedzania tego miej-
sca są dobrze widziane ślady okopów i lejów po 
pociskach. Ciężkie walki toczyła tu I Brygada 
Legionów. Warto odwiedzić cmentarz w Górach 
Pęchowskich. Jego kształt i położenie może nas 
dobrze wprowadzić w klimat dawnych rozsia-
nych na wzgórzach i polach cmentarzy wojennych 
Pierwszej Wielkiej Wojny.

Zwiedzając współcześnie zachowane miejsca 
wiecznego spoczynku poległych przede wszyst-
kim pamiętać należy o znajdujących się w nich 
żołnierzach. Ubrani w mundury różnych armii 
walczyli w swoim przekonaniu o słuszną sprawę, 
znajdując śmierć na naszej ziemi sandomierskiej. 
Uszanujmy ich szczątki, gdyż stali się oni nieod-
łącznym składnikiem naszej historii.

Wielkie słowa uznania i podziękowania nale-
żą się dla Marka Lisa, historyka–archiwisty, któ-
ry wprost z benedyktyńską dokładnością i staran-
nością przybliżył nam atmosferę i fakty tamtych 
wydarzeń z przed kilkudziesięciu lat. Opracowania 
te zawarł w swej książce „By nie zatarł ich czas”. 

Na terenie gminy Klimontów również znaj-
dują się zapomniane cmentarze wojenne z okre-
su I wojny światowej, kwatery na cmentarzach 
parafialnych i zbiorowe mogiły żołnierskie z tego 
okresu. W miejscach tych zostali pochowani pole-
gli w walce żołnierze armii austro–węgierskiej, 
rosyjskiej i legioniści I Brygady Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Niewiele śladów wydarzeń dotrwa-
ło do naszych czasów.

Poniżej zamieszczamy wykaz zachowanych 
i nie zachowanych miejsc pochówku z okresu I 
wojny światowej na terenie Gminy Klimontów.

Stan techniczny tych cmentarzy wymaga 
pilnej rekonstrukcji, na co nie pozwalają nasze 
skromne środki finansowe. Planujemy wykonać 
w najbliższym czasie prace remontowo rekon-
strukcyjne mniejszych obiektów i ocalić od zapo-
mnienia to, co jeszcze pozostało.

Informujemy, że w tym celu Wójt Gminy Kli-
montów wraz z Radą Gminy zwrócili się do kon-
sulatów: austriackiego, węgierskiego i rosyjskie-
go w Krakowie, aby zespolić działania w zakresie 

rekonstrukcji tych obiektów. Nasze współdziała-
nie w tym zakresie będzie wzorem współpracy 
międzynarodowej o głębokim aspekcie wycho-
wawczym dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Oczekujemy pozytywnej reakcji i zaangażo-
wania społeczności naszej gminy w ratowaniu 
tych, jak i innych wspaniałych zabytków. Nad-
mieńmy, iż opieką nad grobami poległych zajmo-
wały się w okresie międzywojennym także orga-
nizacje społeczne, w tym Towarzystwo Opieki 
nad Grobami Bohaterów (TOnGB). Powstałe w 
1935 r. oddziały Towarzystwa, m.in. w gminach 
Jurkowice i Lipnik, opiekowały się cmentarza-
mi w Olbierzowicach, Samotni oraz Kurowie i 
Leszczkowie. Kilka obiektów miały pod swoja 
opieką szkoły, które wzorowo wywiązywały się z 
podjętych zadań, m.in. dzieci z Łownicy porząd-
kujące cmentarz w Beradzu I. 

Podobnie było w Iwaniskach, Bidzinach i 
Bogorii. Organizowano kwesty z okazji dnia 
zmarłych. Liczymy na pomoc i współpracę 
Szanownych Czytelników. Będziemy bardzo 
wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc w tym 
zakresie. Prosimy o wpłaty na konto: Urząd Gmi-
ny w Klimontowie, Nadwiślański Bank Spół-
dzielczy w Solcu–Zdroju, Oddział w Klimonto-
wie, nr konta 85171075–925–3700.

OPR. MAREK CHOINA

Miejscowość Rodzaj cmentarza
Liczba poległych i pomordowanych żołnierzy

austro–węgierskich rosyjskich legionistów

Adamczowice
–Rogacz Wojenny (Z) 45 101 _____

Beradz I Wojenny (Z) 322 223 _____

Beradz II Wojenny (N) ? ? _____

Beradz I wojenny (Z) /osobna mogiła/ _____ _____ 50 (przeniesionych do Gór 
Pęchowskich)

Borek Klimontowski Mogiły żołnierskie (N) 5 _____ _____

Byszów Mogiły żołnierskie (N) 3 _____ _____

Byszówka Mogiła pojedyncza (N) 1 _____ _____

Goźlice Wojenny (Z) 
obok cm. parafialnego 11 89 _____

Górki Mogiły żołnierskie(N) kilka mogił _____ _____

Góry Pęchowskie Cmentarz wojenny (Z) _____ _____ 112

Julianów Mogiły żołnierskie (Z) Kilka mogił _____ _____

Klimontów Cmentarz parafialny
(kwatery wojenne) (Z) 92 2 _____

Klimontów II
Szymanowice Dolne Wojenny (N) 398 160 _____

Klimontów III Mogiły żołnierskie(N) 2 _____ _____

Olbierzowice I Cmentarz parafialny
(kwatery wojenne) (N) 70 _____ 15 (przeniesionych na Góry 

Pęchowskie)

Olbierzowice II Mogiły żołnierskie(N) Kilka mogił _____ _____

Płaczkowice I Cmentarz wojenny (Z) 74 74 _____

Płaczkowice II Cmentarz wojenny (Z) ? ? _____

Przybysławice Mogiły żołnierskie (Z) Kilka mogił _____ _____

                              Z –  zachowane            N – niezachowane

ZAPOMNIANE CMENTARZE WOJENNE
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85 rocznica Odzyskania Niepodległości 
była bardzo uroczyście obchodzona przez spo-
łeczność gminy Klimontów. Główne obcho-
dy rocznicowe rozpoczęła msza św. w intencji 
Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. św. Józe-
fa w Klimontowie, którą celebrował ks. dziekan 
Adam Nowak. 

Poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich, straży, organizacji politycznych, szkół oraz 
przedstawicieli władz samorządowych gminy 
Klimontów udały się następnie pod pomnik 
Powstańców Styczniowych 1863 roku oraz 
pomnik Pamięci Narodowej lat walki 1939–45, 
by uczcić pamięć tych, którzy oddali życie za 
Ojczyznę. Po oddaniu hołdu i złożeniu wiąza-
nek kwiatów uczestnicy udali się do sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
przedstawiono widowisko słowno–muzyczne 
pt. „Dla Ciebie Ojczyzno”, z udziałem młodzie-
ży klimontowskiego gimnazjum oraz zespołu 
wokalno–instrumentalnego „Wiarus”. W czasie 
akademii tradycyjnie zostały wręczone druhom 
z jednostek OSP gminy Klimontów odznaczenia 
resortowe. Odznaczeń dokonał Wójt Gminy Kli-
montów Bogusław Mrozowski. 

Głównym punktem uroczystości było odsło-
nięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 
miejsce wiecznego spoczynku kpt. Kazimie-
rza Piątka – „Herwina” na cmentarzu Legio-
nistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchow-
skich, które odbyło się po uroczystej akademii. 
Odsłonięcia dokonali: Jan Jasicki (syn siostry 
kpt. Piątka), Wójt Gminy Klimontów Bogusław 
Mrozowski oraz ks. dziekan Adam Nowak, któ-
ry dokonał aktu poświęcenia, po czym złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów.

Jan Jasicki w swym wystąpieniu powiedział 
m.in. „Tu, na ziemi kieleckiej, Legiony Polskie 
po wiekowej przerwie starły się znowu z wro-
giem, udowadniając, że walka z zaborcą jest 
możliwa. To tu, między innymi na tych pagór-
kach i w lessowych jarach, doskonalili się żoł-
nierze polscy i ich dowódcy. Część z nich zapła-
ciła za to najwyższą cenę – swego życia. Do 
nich należał kpt. Kazimierz „Herwin” Piątek. W 
życiu każdego człowieka bywają miejsca i zda-
rzenia, które rzutują później na całe jego życie. 
Dla kpt. „Herwina” Piątka, oprócz Krakowa, w 
którym się urodził, studiował i pracował, gdzie 
związał się z ruchem strzeleckim, takimi miej-
scami były Michałowice i Konary. To w Micha-
łowicach, w dniu 6 sierpnia 1914 roku przekra-
cza jako dowódca I plutonu Kompanii Kadrowej 
granicę zaboru rosyjskiego, by w dwa dni póź-
niej objąć, tak jak było to zaplanowane w Kra-
kowie, dowództwo nad całą Kompanią. Było to 
najwyższym wyróżnieniem, jakie w tym cza-
sie mógł otrzymać, jak i potwierdzeniem jego 
dowódczych zdolności oraz znajomości sztu-
ki wojennej. Było to też przepustką do historii. 
Od Michałowic rozpoczął się jego szlak bojowy, 
który zaprowadził go do Konar. Po drodze były 
walki o Kielce, pod Laskami, Krzywopłotami, 
pod Uliną Małą, w czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia pod Łowczówkiem i walki pozycyjne 

nad Nidą. Drugą miejscowością tak ważną dla 
kpt. „Herwina” Piątka okazały się Konary. Te 
dwie miejscowości zamknęły jakże krótki, a 
zarazem bohaterski okres jego walki o wyzwo-
lenie Polski. W maju 1915 roku, w czasie bitwy 
pod Konarami zostaje ranny w głowę i umiera 
20 maja. Zostaje pochowany na skraju dębo-
wego lasu w miejscowości Pęcławice. Brzozo-
wy krzyż i napis „Tu leży Kazimierz "Herwin" 
Piątek, kapitan Legionów Polskich Józefa Pił-
sudskiego. Zginął pod Kozinkiem dnia 19 maja 
1915 roku” to ostatni ślad jaki po nim pozostał. 
Trudne lata po I wojnie światowej, śmierć nie-
których członków rodziny spowodowały, że o 
ile nie zapomniano o „Herwinie” jako bohaterze 
tych walk, to zapomniano o jego grobie. Pozo-
stała legenda jego czynów, ulica w Krakowie na 
osiedlu Oficerskim i nazwa mostu przy wjeździe 
do Kielc od strony Krakowa. Druga wojna świa-
towa, okupacja, a potem okres, w którym czy-
ny Legionów Piłsudskiego wykreślono z historii 
Polski spowodowały, że sprawa lokalizacji jego 
grobu po tylu latach, stała się wielką niewiado-
mą. Powstanie III Rzeczypospolitej pozwoli-
ło członkom rodziny Kazimierza Piątka wzno-
wić walkę o przywrócenie mu należytej czci i 
pamięci. Ale sprawą najważniejszą było odnale-
zienie Jego grobu. Liczna literatura poświęcona 
jego życiu, a przede wszystkim opisująca ostat-
nie Jego chwile, nie precyzują dokładnie miej-
sca pochówku. Poszukiwania nie dały rezultatu, 
choć przypuszczalnie odnaleziono miejsce Jego 
pierwszego grobu, to dalsze losy Jego szcząt-
ków pozostawały tajemnicą. Chciałbym w tym 
miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom 
tych okolic, którzy tak bardzo pomagali nam w 
tych poszukiwaniach. Myślę, że dalej szukaliby-
śmy Jego grobu, gdy nie zainteresowanie się tą 
sprawą ówczesnego Wojewody Świętokrzyskie-
go Wojciecha Lubawskiego, który zlecił Pani 
Urszuli Oettingen opracowanie historii kpt. 
„Herwina” Piątka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aktualnego miejsca Jego pochówku. To 
dzięki jej mrówczej pracy, mogę dzisiaj w imie-
niu rodziny złożyć kwiaty na Jego grobie. Cie-
szę się, że leży tutaj pośród swoich strzelców, 
tak jak zawsze tego pragnął w przypadku śmier-
ci na polu walki. Ta tablica, ufundowana przez 
rodzinę Kazimierza „Herwina” Piątka, jest speł-
nieniem pragnień naszych matek, a Jego sióstr i 
świadczy o tym, że nie należy nigdy rezygnować  
ze spełnienia celów, które postawił przed nami 
los naszych krewnych.”

Na zakończenie oficjalnego programu uro-
czystości głos zabrał Wójt Gminy Klimontów 
Bogusław Mrozowski, który powiedział m.in.: 
„Dziękuję wszystkim za udział w tej uroczy-
stości, szczególnie ks. dziekanowi Adamowi 
Nowakowi, pocztom sztandarowym, delega-
cjom, organizacjom społecznym i politycznym 
oraz młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Koprzyw-
nicy. Szanowni Państwo, 123 lata temu Naród 
Polski był pod niewolą trzech zaborców. Rosja, 
Prusy i Austria w 1795 roku wykorzystały 
moment, że Naród Polski był podzielony i zwa-

śniony, przypieczętowując to trzecim rozbiorem 
Polski. Ale rodacy nie pogodzili się z utratą nie-
podległości, pomimo że nie było nas na mapach 
politycznych, gospodarczych, Naród Polski żył 
walcząc o wyzwolenie narodowe i innych naro-
dów. Również na naszej ziemi toczyły się boje 
pod przywództwem Józefa Piłsudskiego, były 
ofiary, mamy tu oto przykład. Panie kpt. Kazi-
mierzu „Herwinie” Piątku, nie zapomnimy o 
Panu. Wolności nie da się uzyskać tylko poprzez 
walkę o wolność, trzeba dbać o nią i pracować 
nad nią. Jeżeli będziemy narodem zwartym nie 
damy sobie tej wolności odebrać”.

Po zagraniu melodii Legionowych przez 
Orkiestrę Dętą, uczestnicy uroczystości udali 
się do nieopodal usytuowanej kuchni polowej na 
gorącą wojskowa grochówkę.

/MA/

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
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Jest godz. 7.55 – otwieram zaspane oczy, 
przeciągam się. Myślę – to śniadanie jest zdecy-
dowanie za wcześnie. W hotelowym pokoju krzą-
tają się już moje współlokatorki. Chyba od daw-
na są na nogach. Ja ciągle leżę na łóżku – wsta-
waj, wstawaj! za 20 minut śniadanie – pośpie-
sza mnie mama. No cóż, z trudem zwlekam się 
z łóżka. Poranna toaleta. Ubieram od razu strój 
kąpielowy, by po śniadaniu szybciej pobiec nad 
ukochane morze. Na strój zakładam pomarań-
czową bluzeczkę i dżinsowe rybaczki. Włosy 
szybko zaczesuję w kucyk. Wychodzę z poko-
ju, wszyscy się już zbierają na poranny posiłek. 
Rzucam szybkie „cześć” koleżankom i kolegom 
i już za chwilę jestem na stołówce. Siadam przy 
stoliku z koleżankami, wcinam bułeczkę z szyn-
ką i pomidorem. To mi wystarczy. Coś ostatnio 
nie mam apetytu. Może się zakochałam?!

Godzina 9.00 – siedzę sobie w wygodnym 
fotelu na korytarzu . Stoliczek, fotelik, dywa-
nik – całkiem miło, czekam na koleżankę. O! 
już jest! – szczupła uśmiechnięta, ma na sobie 
podobna bluzkę do mojej, tylko błękitną, pasuje 
do jej czarnych włosów – stwierdzam.

 – No co! Idziemy, czy masz zamiar resztę 
dnia spędzić w tym fotelu?

– No co ty, idziemy! – odpowiadam jej.
Po drodze bierzemy jeszcze dwóch kolegów, 

żeby było weselej i wyruszamy. Idziemy depta-
kiem, plażowicze „uderzają” już nad wodę. Parę 
minut i jesteśmy na miejscu. Rozbijamy się tam 
gdzie zwykle, obok drewnianej łodzi, w której 
mieści się sklep. Zdejmuję ubranie i dokładnie 
smaruję się olejkiem. Z wody już słyszę: – Karoli-
na! chodź do nas, zobacz jaka ciepła woda! – Już 
idę! – krzyczę. Po chwili jestem zanurzona po 
pas. Rzeczywiście woda cieplutka, morze jest 
dzisiaj spokojne, nie ma fal. Chłopcy prezentu-
ją swoje zdolności pływackie, zanurzają się, stają 
na rękach pod wodą i wyprawiają inne cudeńka. 
Wychodzimy z wody, czas na opalanie. Leżymy 
jak placki, rozmawiając o tym i o tamtym. Zer-
kam na komórkę: 13.00 – Hej ludziska! Idziemy 
już. Zaraz będzie obiad – próbuję im zakomuni-
kować. Powoli się zbierają. Ruszamy. Przyznam, 
że trochę już zgłodniałam. Wchodzimy na stołów-
kę jeszcze trochę mokrzy i cali w piasku. Wokół 
ludzie przy stolikach, czekają na obiadek, opaleni 
uśmiechnięci. Zresztą – kto by się smucił w taki 
słoneczny dzień. Obiad pochłaniam ze smakiem.

14.00 – wsiadamy do autokaru, wybieramy 
się na latarnię morską. Jedzie z nami też inna 
grupa – sama młodzież. W autokarze upał i 
rumor. Wtem rozniósł się dziwnym, nieprzy-
jemny zapach. Odwracam się i już wiem, co jest 
jego przyczyną: jeden chłopak z tamtej grupy 
zdjął adidasy i wygodnie rozłożył stopy na sie-

dzeniu przed nim. Wreszcie dojechaliśmy do 
miejsca docelowego. Przed nami ukazała się 
okazała latarnia. Na początku wchodzimy na 
nią z werwą, ale gdy wspinamy się coraz wyżej, 
czujemy dreszczyk emocji i zmęczenie. Wiado-
mość, że już niedaleko do wyjścia, przyjmujemy 
z wielką ulgą. Pokonaliśmy tylko 300 schodów! 
Oto roztacza się przed nami przepiękny widok. 
W pobliżu latarni wielkie hangary i barki trans-
portowe. Natomiast w dali wspaniały morski 
pejzaż. Kilku osobom kręci się głowie, ale nikt 
na pewno nie wypadnie, bo taras jest chronio-
ny przez metalowe poręcze. Pośpiesznie błyskają 
flesze, mamy na zejście tylko 15 minut. Docie-
ramy do Międzyzdrojów akurat na kolację. Pani 
kierownik informuje nas: za pół godziny wyjeż-
dżamy na ognisko nad jezioro Turkusowe. Myślę 
sobie „fajnie, chociaż ten wieczór nie spędzę na 
wspólnym włóczeniu się bez celu po mieście”. 
Po kolacji z Dominiką wpadamy do pokoju 
chłopców.

– Hej! Jedziemy na ognisko? – pyta moja 
koleżanka.

– Ja jadę, ale Dominika z Bartkiem idą na 
występ Halamy – uzyskaliśmy odpowiedź.

– Kogo? – pytam, bo nigdy nie słyszałam o 
kimś takim.

– No, to ten od kurczaczków – wyjaśnił 
znawca, Bartek.

– Aha… – przytaknęłam, że niby wiem, o 
kogo chodzi, choć nie miałam pojęcia kim jest 
Halama i jego kurczaczki.

– No to na razie, widzimy się za pół godziny. 
Wychodzimy i idziemy do swoich pokoi.
20.30 – wyjeżdżamy na ognisko. Szcze-

rze mówiąc straciłam ochotę na to ognisko, bo 
wieczorem mogłam się wybrać z Dominiką na 
zachód słońca. Pewnie byłby piękny, ponie-
waż dzisiaj niebo było bezchmurne. Nawet nie 
zauważyłam, kiedy dotarliśmy na miejsce. Oto 
stoję przed malowniczym jeziorkiem stworzo-
nym przez człowieka. Przewodnik poinformo-
wał nas, że powstało ono po naturalnym wyro-
bisku kredy. O jego urodzie stanowi jego niebie-
sko–turkusowy kolorek wody. Okazuje się, że 
woda jest tak czysta, że żyją tam różne gatunki 
ryb. Podziwiamy jego uroki z wysokiego zbo-
cza, po czym schodzimy leśną ścieżką w miejsce 
gdzie ma być ognisko. Siadamy na ławeczkach, 
ognisko już jest rozpalone. Pieczemy kiełbaski. 
Komary gryzą okrutnie. Do hotelu wracamy 
około 22. Na korytarzu rozmawiam z przyjaciół-
mi. Parę minut później kieruję się do swojego 
pokoju. Biorę prysznic i kładę się na łóżko. Tak 
minął wakacyjny sierpniowy wieczór.

KAROLINA CZAJKOWSKA

KL. II „C” GIMNAZJUM

Działo się to dawno, dawno temu, gdy 
na miejscu naszego Klimontowa szu-
miała prastara puszcza, a rzeka 

Koprzywianka dwukrotnie w roku zalewała doli-
nę. Na łąkach w dolinie Koprzywianki wypasały 
się stada jeleni, wołów i pięknych dzikich koni, 
zaś liczne stada bobrów niestrudzenie budowały 
tamy, dzięki którym powstawały rozległe rozlewi-
ska, będące dla zwierząt wspaniałymi wodopoja-
mi. Królestwem naszej żyznej doliny zarządzał król 
tej rzeki Koprzyw. W królestwie rzecznym miesz-
kała z nim piękna żona Klitajmestra i przepiękna 
córka Klementynka. Klementynka całymi dniami 
kąpała się w rzece, rozmawiała z rybami, zrywała 
kwiaty na łące, a także galopowała na swoim ulu-
bionym rumaku, przewodniku stada dzikich koni. 
A był to rumak niezwykły, który rozumiał ludzka 
mowę i spełniał wszystkie życzenia swojej ukocha-
nej Pani. Klementynka zakochała się w pięknym 
koniu, jak w najcudniejszym chłopcu i coraz czę-
ściej nie wracała na noc do rzecznego królestwa. 
Martwili się rodzice i postanowili wyjawić córce 
tajemnicę pięknego rumaka. Okazało się, że pod 
jego postacią  ukrywa się syn poprzedniego wład-
cy Koprzywianki, nieposłuszny ojcu Nikisioł. Ten 
Nikisioł wbrew woli ojca poślubił zamiast Królew-
ny Pilicy, syrenkę Polę i wkrótce potem srogi ojciec 
zamienił go w rumaka, a jego żonę w szczaw rosną-
cy na łące. I tak oboje zaczarowani spotkali się na 
łące. On na czele swojego stada tratował kopytami 
kępy szczawiu skrytego w trawie, a jego ukochana 
mu to wybaczała.

Rodzice wyjawili Klementynie, że czar może 
zdjąć z królewicza dziewczyna, która obdarzy 
go bezgraniczną miłością i wyrzeknie się swego 
królestwa. – Czy jesteś nasza córko gotowa na 
takie poświęcenie? Jestem – rzekła Klementyn-
ka – Dziękuję wam, że mi pomogliście. Nareszcie 
odzyskam ukochanego. Tej właśnie nocy Klemen-
tynka wyznała rumakowi miłość. Czarodziejskie 
słowo „kocham” i pocałunek odczarowały ruma-
ka. Odzyskał postać pięknego młodzieńca o kru-
czo–czarnych włosach, pięknej twarzy i śmieją-
cych się oczach. – Stokrotnie dziękuję Ci moja 
ukochana za cudowne wybawienie. Czy zechcesz 
zostać moją żoną i królową tej oto pięknej kra-
iny? Tak – odpowiedziała Klementynka. Odbyły 
się zaślubiny i uczta weselna. Młodzi wybudowa-
li wspaniały zamek, siedzibę rodu Nikisiołów, a 
w dolinie rzeki poddani budowali swe osady. Na 
wzgórzu Koprzywianki, na rozległym placu tar-
gowym rzemieślnicy sprzedawali swoje wyroby, 
a handlarze dorodne konie. I tak oto przez wieki 
pomnażali dobra nowej osady, którą na cześć kró-
lowej nazwali Klimontów, a karczmę Nikisiołką 
na cześć króla.

Jesteśmy członkami Koła Dziennikarskie-
go Gimnazjum w Klimontowie. Poznajemy 

tajemnicę sztuki dziennikarskiej i doskonalimy nasze umiejętności pod kierunkiem Pani 
Doroty Kwapińskiej. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem spostrzeżeniami, obserwacja-
mi, ocenami otaczającej nas rzeczywistości.
Postaramy się w kolejnych numerach "Głosu Klimontowa" zamieszczać nasze najlepsze 
prace. Będą to: reportaże z wakacji, recenzje obejrzanych spektakli teatralnych i filmów, 
sprawozdania z ważnych uroczystości szkolnych i środowiskowych, wywiady z ciekawymi 
ludźmi i inne artykuły.

WSPOMNIENIA Z MIĘDZYZDROJÓW

MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ

BAŚŃ O KLEMENTYNIE 

I NIKISIOLE

W najbliższym czasie na terenie szkół będzie 
ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Klimontowie oraz redakcję „Głosu Klimonto-
wa” konkurs pod nazwą „Moja Mała Ojczyzna 
w baśniach, legendach, podaniach na przestrze-
ni wieków”, organizowany z okazji 400-lecia 
nadania praw miejskich miejsowości Klimon-
tów. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. 
Przewidujemy cenne nagrody!!!

Regulamin konkursu zostanie zamieszczony 
w najbliższym numerze „Głosu Klimontowa”.
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Generalnie wszystkie odpa-
dy powinny lądować w koszu na 
śmieci. Zgodnie z ustawą z dnia 
13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, każdy 
właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek m.in. wyposażyć swoją 
posesję w kubeł na śmieci i przyłą-
czyć ją do sieci kanalizacyjnej lub 
ewentualnie do tzw. szamba. Każ-
dy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek mieć podpisaną umowę 
z przedsiębiorstwem wywożącym 
nieczystości (nadzór nad dopełnie-
niem tych zobowiązań sprawuje 
Wójt, Burmistrz, Prezydent).

W zasadzie w Polsce spalanie 
odpadów może następować jedy-
nie w odpowiednich urządzeniach 
(np. spalarniach), a poza nimi jest 
zabronione. Jednakże ustawodawca 
zamieścił wyjątek, dotyczący przy-
domowych ogródków. Dopuszczal-
ne jest spalanie pozostałości roślin-
nych poza przeznaczonymi do tego 
celu urządzeniami, jeżeli spalanie 
to nie narusza art. 13 pkt. 3 w/w 
ustawy. Możemy więc we własnym 
ogródku rozniecić ognisko z opa-
dłych liści, suchej trawy i obciętych 
gałęzi. Nie powinniśmy jednak do 
tego ogniska wrzucać innych śmie-
ci jak papier, plastik, czy odpady 
kuchenne.

Lepszym ekologicznie i ekono-
micznie jest wykorzystanie odpad-
ków (podlegających rozkładowi) do 
sporządzenia pryzmy komposto-
wej. Kompost może być sporządzo-
ny na pryzmie lub odpowiednio do 

tego celu przygotowanych pojemni-
kach. Pojemniki mogą być zrobio-
ne z drewna, sklejki, cegły – pod 
warunkiem, że zapewniają swobod-
ny dopływ powietrza  do komposto-
wanej masy.

Przystępując do układania pry-
zmy kompostowej należy naj-
pierw wybrać odpowiednie miej-
sce w ogrodzie. Miejsce powinno 
być osłonięte od wiatru i zacienio-
ne np. przez drzewa. Najlepsze jest 
sąsiedztwo brzozy, bzu czarnego, 
leszczyny i olchy, niewskazane jest 
sąsiedztwo drzew iglastych (odle-
głość drzew lub krzewów od pryzmy 
powinna wynosić 1,5–2 m). Rozmia-
ry pryzmy powinny być takie, aby 
do wszystkich jej miejsc mógł docie-
rać tlen, ponieważ wszystkie organi-
zmy biorące udział w przetwarzaniu 
materiału kompostowego są mikro-
organizmami tlenowymi. Za opty-
malną szerokość pryzmy uznaje się 
1,5–2m. Przed rozpoczęciem formo-
wania pryzmy, należy wykopać dół 
wielkości podstawy pryzmy, na głę-
bokość szpadla. Wyjęta gleba zosta-
nie wykorzystana w kompoście. Na 
dno dołu daję się kilkucentymetro-
wą warstwę dojrzałego kompostu 
lub obornika. Materiał do komposto-
wania należy rozdrobnić. Następnie 
wypełnia się dół grubym materia-
łem roślinnym (grube łodygi, drob-
ne gałązki, tektura), który ma uła-
twić cyrkulacje powietrza i drenaż 
w pryzmie. 

Dalej postępować należy dwo-
jako:

– albo układać zebrane materiały 
warstwami, aż do odpowiedniej 
wysokości,

– albo najpierw zmieszać ze sobą 
poszczególne składniki, a następ-
nie uformować pryzmę.
Kiedy pryzma osiągnie wyso-

kość ok. 1m przykrywa się ją ok. 10 
cm warstwą gleby i okrywa słomą, 
wierzchołek powinien być spłasz-
czony. Bardzo ważne jest zwilża-
nie składników kompostu w trakcie 
układanie pryzmy – do zwilżania 
używa się letniej wody. Po zroszeniu 
materiał kompostowy winien mieć 
wilgotność 45–50% (wilgotność 
wyciśniętej gąbki).

Aby powstał dobry kompost, 
należy zapewnić:
– dużą różnorodność kompostowa-

nych surowców,
– łączenie składników suchych z 

wilgotnymi, a produktów roślin-
nych ze zwierzęcymi,

– dostęp powietrza do kompostowa-
nego materiału (nie ubijać go),

– odpowiednia wilgotność.
Temperatura w pryzmie w pierw-

szych dniach po jej uformowaniu 
może wzrosnąć do 60–700 C, a po 
dalszych dniach spada. Pod wpły-
wem nawilżania i temperatury kieł-
kują i giną nasiona chwastów. Czas 
dojrzewania kompostu zależy od 
pory roku, rodzaju materiału i sta-
ranności jego ułożenia w pryzmie 
oraz od tego czy kompost był prze-
rabiany (ten ostatni zabieg nie jest 
konieczny, ale zawsze przyśpiesza 
dojrzewanie kompostu. Kompost 
dojrzewa do 2 lat, ale może być goto-
wy do użytku po około 6–9 miesięcy. 
Szybciej dojrzewa w okresie letnim. 
Pryzma z dojrzałym kompostem jest 
niższa o 1/3, a nawet o połowę, niż 
w chwilę formowania. Masa dojrza-

łego kompostu jest względnie jedno-
lita, ma zabarwienie ciemnobrunat-
ne do czarnego oraz zapach świeżo 
zaoranej lub leśnej gleby. Brak w 
materiale kompostowym dżdżow-
nic. Pora zakładania pryzmy kom-
postowej jest w zasadzie dowolna. 
Niewskazane jest zakładanie pry-
zmy zimą. Najlepszą porą jest późna 
jesień lub wiosna. Tak wiec kompo-
stowanie pozwala pozbyć się wielu 
odpadów, a jednocześnie dostarcza 
taniego i bardzo dobrego nawozu 
ogrodniczego. Dojrzałym kompo-
stem można nawozić przez cały rok, 
ale najlepiej jesienią. W zależności 
od uprawy można stosować kom-
post niedojrzały (pod ziemniaki), 
lub dojrzały (pod zboża). Najlep-
szą porą jego stosowania jest póź-
na jesień. Przez miesiące zimowe 
materiały z niedojrzałego kompo-
stu zostaną jeszcze częściowo roz-
łożone, a pozostałe resztki wymie-
sza się z glebą dopiero na wiosnę. 
Dawka kompostu stosowana w każ-
dym roku wynosi 10 t/ha, a co trzy 
lata 3 t/ha.

Kompost stosujemy na 
powierzchnię gleby i płytko z nią 
mieszamy – nie jest wskazane głę-
bokie przyorywanie kompostu. 
Przy nawożeniu kompostem korze-
nie roślin otrzymują materię, która 
sprzyja rozwojowi aktywności orga-
nizmów glebowych. Organizmy gle-
bowe mające odpowiednie warunki 
środowiska, źródło energii i pokar-
mu dostarczają roślinom kompletu 
niezbędnych do ich życia substancji 
w najlepszej dla nich formie. Sporzą-
dzając kompost zmniejszamy ilość 
odpadów, a ponadto wpływamy na 
lepszą strukture i jakosc gleby.

OPR. JUSTYNA CUKROWSKA

ref. ds. ekologii i ochrony roślin

ODPADY 
OGRODOWE

Ognie na grobach są wyrazem naszej pamię-
ci o tych, którzy odeszli; również o nieznanych i 
opuszczonych. W przeszłości rozniecano je tak-
że na polach, na rozstaju dróg, na grobach ludzi 
zmarłych gwałtowna śmiercią. Ogień potrzeb-
ny był zarówno umarłym jak i żywym. Jednych 
oczyszczał i – jak wierzono – ogrzewał, drugich 
zabezpieczał przed złymi i złośliwymi istotami z 
tamtego świata.

Uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny zostały wprowadzone do liturgii 
Kościoła w średniowieczu (IX–XI w.). Dzień 1 li-
stopada poświęcono zmarłym zbawionym, a 2 li-
stopada, tym których dusze „mogą być zbawione 
dzięki jałmużnie i modlitwom”. 

Dawniej wierzono, że dusze ludzi którzy ode-
szli przebywają w tych dniach wśród żywych. 
Dlatego zapraszano zmarłych do ich ziemskich 
domów, zostawiając na noc uchylone furtki i 
drzwi. Powszechne było przekonanie, że odczu-
wają oni pragnienie i głód. Jeszcze dziś żywa jest 
pamięć, o tym, że „chleba się zostawiło parę kro-

mek i to co się jadło gotowanego na kolację” (Pod-
hale). W XIX wieku w przeddzień Dnia Zadusz-
nego pieczono pierogi i chleby, gotowano bób i 
kaszę, a na wschodzie Polski kutię – potrawy te 
zostawiano wraz z wódką na stole, jako poczęstu-
nek dla dusz zmarłych. Wieszano też czysty ręcz-
nik, obok stawiano mydło i wodę, „aby przycho-
dzące dusze mogły się obmyć”. 

Tego dnia zakazane było szycie, przędze-
nie, prasowanie, rąbanie drewna, cięcie sieczki 
i wylewanie brudnej wody przez próg. Ludzie 
przekazywali sobie opowieści o spotkaniach z 
duszami zmarłych, które błąkały się po lasach, 
a od zmierzchu po cmentarzach i w pobliżu 
kościoła. Szczególnie niebezpieczne były dusze 
potępionych, które straszyły przy mostach, mły-
nach, na rozstaju dróg. Wierzono, że istnieje ści-

sły związek między światem żywych i światem 
zmarłych, a dusze mogą obcować z żyjącymi. 
Zaduszki rozpoczynały czas niezwykły, nazna-
czony intensywnymi kontaktami z mieszkańca-
mi zaświatów, którzy mogli pomóc ludziom w 
ich działaniach, ponieważ byli uważani za opie-
kunów urodzaju i gwarantów dobrobytu. 

Współcześnie cmentarze pięknie przystrojone 
są wieńcami, wiązankami, kwiatami – mienią się 
w blasku świec, lampek – zniczy pamięci symbo-
lu zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Groby wy nasze Ojczyste groby
Wy pełne życia mogiły,
Wy nie pomniki próżnej żałoby
Lecz twierdze mocy i siły
Przekazane nam Waszym dzieciom, 
Synom i córkom rodu ludzkiego,
Którzy kontynuują przez Was dany 
Nam cud życia

Cześć Wam i pamięć wiecznie serdeczna.
OPR. MGR DANUTA JANISZEWSKA

PSP W KLIMONTOWIE

TRADYCJA 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH
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ZŁOTE 
GODY POLICJA          997

Komisariat Policji      866–10–07
Dyżurny w Sandomierzu    832–22–71

STRAŻ POŻARNA       998
p. Wiesław Kwiecień     866–19–02
p. Maciej Psiuch      866–11–07
p. Andrzej Sośniak     866–16–58
p. Marian Kwapiński     866–15–55
PSP w Sandomierzu     832–50–55 
          832–57–15

Pogotowie Gazowe       992
posterunek Koprzywnica      272
Klim–Gaz        866–15–52

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów    866–13–99

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

Apteki
ul. Sandomierska      866–10–17
ul. Krakowska       866–19–10

ZGKiM Klimontów     66–11–68
awarie sieci wodociągowej
p. Ryszard Kućma      66–12–36

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

     866–10–06 
 telefony:        866–11–00
   866–18–47

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek
środa
czwartek     

od 7.25 do 15.1o

piątek

wtorek     od 7.25 do 16.3o

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN
DORZECZA KOPRZYWIANKI

telefon:             866–13–98

KLIMONTOWSKI OŚRODEK 
WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

telefon:             866–15–16

GMINNY OŚRODEK KULTURY 
telefon:             866–17–50

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA 
telefon:             866–15–38

TELEFONY



Wychowanie fizyczne 
realizowane w szko-
le jest zamierzonym 

procesem dydaktycznym „przy-
gotowującym młode pokolenie do 
wzięcia na siebie odpowiedzialno-
ści za zdrowie, sprawność, budo-
wę i urodę własnego ciała ... jak 
również kształtowanie osobowości 
pod kątem dbałości o ciało” (Gra-
bowski, 1994 r.).

Jak zauważyliśmy, wychowanie 
fizyczne nie jest procesem zdeter-
minowanym tylko na podnoszenie 
sprawności fizycznej i wydolności 
młodego pokolenia. Granice mię-
dzy zdrowiem fizycznym, zdro-
wiem psychicznym i zdrowiem 
społecznym, zacierają się. Czyn-
nik dominujący w formie aktyw-
ności ruchowej oddziałuje kom-
pleksowo i ujawnia się w różnych 
aspektach zdrowia. Osoby uspraw-
niające organizm, oprócz włożo-
nego wysiłku, deklarują intencjo-
nalną pracę nad własnym ciałem. 
Drugi z wymienionych elemen-
tów ma niebagatelne znaczenie 
we wzbogacaniu i kształtowaniu 
własnej osobowości. Wychowa-

nie fizyczne i rekreacja ruchowa, 
wpływa na przyjemną atmosferę, 
relaksuje i uczy radzenia sobie ze 
stresem, zapewnia dobre samopo-
czucie, wzmacnia nasze zdrowie 
psychiczne. Kontakty interperso-
nalne, które tworzą się podczas 

tych zajęć, kreują przyjemne rela-
cje między jednostką, uaktywniają 
i podnoszą stopień empatii, dzię-
ki której osoby zaangażowane w 
tym procesie, czują się ważne i 
potrzebne w społeczeństwie.

Od wychowania oczekuję 
się przygotowania człowieka do 
rozumnego życia. W wielu publi-
kacjach polskich i zagranicznych 
udowodniono, że zdrowie publicz-
ne w 50% zależy od nas samych. 
Oprócz aktywności ruchowej na 

zdrowy styl życia, składają się 
inne ważne elementy – należy do 
nich przestrzeganie zasad właści-
wego odżywiania się, higieny oso-
bistej i wypoczynku (w tym snu), 
umiejętność radzenia sobie ze stre-
sem, zamienianie postaw konflik-

towych i agresywnych na posta-
wy ugodowe i spolegliwe, wyzby-
wanie się nałogów oraz uczenie 
życiowego optymizmu i ciesze-
nia się z codziennych zdarzeń. To 
wszystko powinno być rezultatem 
dobrego wychowania fizycznego.

Puentą i jednocześnie swoistym 
podsumowaniem tego artykułu, 
niech będzie „dekalog zdrowego 
stylu życia”– Zbigniewa Cendrow-
skiego (bardzo aktywnego promo-
tora zdrowia w Polsce) . Głównymi 

zasadami zdrowego stylu życia w 
„dekalogu Cendrowskiego”, są:
– zdobywanie wiedzy o samym 

sobie,
– utrzymywanie sił obronnych 

organizmu w stałej gotowości,
– nienadużywanie leków,

– utrzymywanie wszechstronnej 
aktywności fizycznej,

– prawidłowe odżywianie się,
– hartowanie się rozwijanie 

umiejętności walki ze stresem,
– eliminowanie nałogów,
– życzliwość dla innych,
– zachowanie i demonstrowa-

nie postawy radzenia sobie w 
życiu.

OPR. CEZARY PYSZCZEK

PSP W KLIMONTOWIE 
FILIA W KONARACH
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W ramach obchodów Dni Papieskich (12–16 
października), nad którymi Honorowy Patro-
nat objął Dziekan Dekanatu Koprzywnickiego 
ks. kanonik Adam Nowak, w poniedziałek 13 
października społeczność klimontowska mogła 
gościć Zespół Misyjno–Religijny LEYENDA z 
Peru. Powstał on w 1992 r. dzięki pomocy pol-
skich misjonarzy, którzy w tamtym czasie prze-
bywali na misji w górskich dorzeczach Amazon-
ki, systematycznie zdobywając sobie popularność 
w Ameryce Południowej, grając muzykę andyj-
sko–latynoamerykańską, tzw. „gorące rytmy”. 
Obecnie dzięki pomocy misjonarzy koncertuje 
w Polsce podczas różnych uroczystości religij-
nych, śpiewając o Bogu i rozpowszechniając peru-
wiański folklor. LEYENDĘ tworzą trzej rdzenni 
Indianie z plemienia Keczua, występujący w swo-
ich barwnych indiańskich strojach ludowych:
ALBERTO GONZAL 

– fletnia Pana, vokal, zamponas, flet;
WILLY GUILERMO CASTILLO 

– gitara basowa;
RAFAELLO SOYER – gitara, charango.

Koncerty LEYENDY cieszą się coraz więk-
szą popularnością dostarczając niezapomnia-
nych wrażeń, rozgrzewając i jednocząc serca 
słuchaczy. Taka atmosfera towarzyszyła również 
koncertowi, który dzięki aprobacie ks. dziekana 
i życzliwości dyrekcji naszych szkół odbył się w 
hali sportowej klimontowskiego gimnazjum.

Już od rana w hali sportowej trwały gorącz-
kowe przygotowania do koncertu. Ok. godz. 
10 zaczęli gromadzić się pierwsi widzowie – 
uczniowie podstawówki. Godzinę później cała 
hala była wypełniona. W koncercie wzięli udział 
nie tylko nauczyciele i uczniowie naszych szkół: 
Publicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum 
Ogólnokształcącego, ale także liczni mieszkań-
cy Klimontowa. Koncert rozpoczął się z kilku-
nastominutowym „poślizgiem”. 

Od brzmienia pierwszych rytmów spora gru-
pa zaczęła się bawić. Później było coraz lepiej. 
Jak pisze Renata Pacholczak w artykule „Ley-
enda” w ostatnim numerze „Gimnastolatka”: Co 
najważniejsze nie było „stania na baczność”. 

Podczas trwającego ponad godzinę koncertu 
znalazły się pewne niezapomniane i charaktery-
styczne tylko dla tego zespołu elementy. W cza-
sie piosenki: „Dzielmy się wiarą, jak chlebem” 
śpiewanej w języku polskim najpierw przez 
LEYENDĘ a później przez parafialną scholę 
„Polskie kwiaty”, menedżer zespołu p. Tomasz 
Godzina dzielił się z obecnymi na koncercie 
chlebem – znakiem pokoju i jedności wszystkich 
narodów. Nie zabrakło też czegoś dla dzieci. „Je-
zus Ratownik” – piosenka z repertuaru Arki 
Noego – w wykonaniu LEYENDY sprawiła, 
że wszyscy najmłodsi – i nie tylko – pod wodzą 
Pani Dyrektor Gimnazjum Małgorzaty Kordyki 
i ks. dziekana Adama Nowaka ruszyli w pląs po 
hali sportowej. Taka wspaniała atmosfera trwa-
ła do końca koncertu, a chóralne „jeszcze, jesz-
cze…” świadczyło, że młodzi potrafią się bawić 
w miłej, kulturalnej atmosferze.

Na zakończenie jeden z członków zespołu 
odmówił modlitwę „Ojcze nasz” w języku hisz-
pańskim, co stanowiło końcowy akcent tego nie-
zapomnianego wydarzenia.

KONCERT ROCZNICOWY

PRZEWODNIA IDEA 
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

– CZYLI KALOSKOGATHI


