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W dzień wigilii 
św. Mikołaja – 5 grudnia 

– dzieci uczęszczające na zaję-
cia do Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Klimontowie zaprosiły swoich 
rodziców, dziadków i przyjaciół na 
Koncert Mikołajkowy. 

W czasie koncertu, który był pre-
zentem mikołajkowym, w scenerii 
pełnej ciepła i radości, przy wypeł-
nionej publicznością sali zaprezento-
wały się zespoły taneczne „GEST” 
oraz dzieci i młodzież z Gminnego 
Studia Piosenki i Muzyki. Na sce-
nie dominowały wdzięczne i z gra-
cją poruszające się w rytm muzyki 
Mikołajki i Śnieżynki, wprowadza-
jąc w nastrój zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i nieodłącznych 
wzajemnych życzeń i prezentów. 
Nastrój zbliżającego się obdarowy-

wania prezentami udzielił się rów-
nież i św. Mikołajowi, który pojawił 
się na sali, aby obdarować wszyst-
kich – nie pomijając publiczności 
– słodkimi upominkami. 

Pragniemy nadmienić, iż wyjąt-
kowy koncert przygotowali z dzieć-
mi instruktorzy: Pani Kornelia i 
Marcin Maziarz.

KONCERT 
MIKOŁAJKOWY

Redakcja „Głosu Klimontowa” i Gminny Ośrodek Kultury w Kli-
montowie publikując regulamin konkursu pod nazwą „Moja Mała 
Ojczyzna w baśniach, legendach, podaniach na przestrzeni wieków”, 
organizowanego z okazji 400-lecia Nadania Praw Miejskich miejsco-
wości Klimontów, ogłaszają konkurs za otwarty.

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU:
Konkurs zorganizowany z okazji 400 -lecia Nadania Praw Miejskich dla 
Klimontowa.
UCZESTNICY:
Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy 
Klimontów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- każdy uczestnik dostarcza wychowawcy klasy jedną pisemną pracę w 

formie wywiadu lub wypracowania;
- prace należy opisać: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, źródło infor-

macji (np. osoba przekazująca legendę lub przypowieść);
- prace będą oceniane prze Komisję;
- najlepsze prace będą drukowane na łamach „Głosu Klimontowa” oraz w 

nowej książce o gminie Klimontów;
- konkurs rozstrzygany będzie na poziomie szkoły i gminy;
- nagrody na szczeblu szkoły fundowane będą przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Klimontowie, natomiast na szczeblu gminy przez Wójta Gmi-
ny Klimontów;

- termin składania prac upływa 31 marca 2004 r.;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2004 r.;
- ogłoszenie wyników w majowym numerze „Głosu Klimontowa”.

 MOJA MAŁA OJCZYZNA 
W BAŚNIACH, LEGENDACH, PODANIACH 

NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Od 15 grudnia w holu Gminne-
go Ośrodka Kultury w Klimontowie 
można podziwiać wystawę pokon-
kursową Gminnego Konkursu Prac 
Plastycznych „Kartka Świąteczna”. 
Organizatorami konkursu są Ali-
cja Szemraj i Alicja Nowakowska. 
Do konkursu wpłynęło aż 159 prac 
ze szkół z całej gminy Klimontów, 
ocenianych w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. „0” i I-III oraz kl. 
IV-VI. Komisja Konkursowa w 
składzie: Małgorzata Zieja, Mag-
dalena Kijanka, Urszula Sadowska, 
Marzena Papaj oraz Tomasz Ferens 
biorąc pod uwagę estetykę i pomy-
słową konstrukcję formy, wybór 
środków wyrazu plastycznego dla 
oddania charakteru kompozycji, 
ogólny wyraz artystyczny nagro-
dziła w kategorii kl. „0” i I-III pra-
ce: Moniki Żuber kl. III z PSP Kli-
montów Filia Ossolin – I miejsce, 
Patrycji Chmielewskiej kl. III z 
PSP Klimontów Filia Olbierzowice 
– II miejsce, Krystian Gąsiorowski 
kl. I z PSP Klimontów Filia Goźli-

ce – III miejsce, Joanny Wojnarow-
skiej kl. III z PSP Klimontów Filia 
Konary – wyróżnienie, Karoliny 
Orłowskiej kl. „0” z PSP Nawo-
dzice - wyróżnienie – wyróżnienie, 
Kamili Wojnarowskiej kl. I z PSP 
Klimontów Filia Konary – wyróż-
nienie, Oliwi Potockiej kl. I PSP 
Klimontów – wyróżnienie oraz w 
kategorii kl. IV-VI prace: Magdale-
ny Paprockiej kl. VI z PSP Klimon-
tów Filia Nawodzice – I miejsce, 
Sebastiana Wyrzykowskiego kl. V 
PSP Klimontów FIalia Olbierzowi-
ce – II miejsce, Tomasza Września 
kl. IV PSP Klimontów Filia Osso-
lin – III miejsce, Eweliny Skurskiej 
kl VI PSP Klimontów – wyróż-
nienie, Artura Moszyńskiego kl. 
IV PSP Klimontów Filia Goźlice 
– wyróżnienie.

Fundatorem nagród w konkur-
sie była Krystyna Wiśniewska – 
prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Klimontowie. Wystawę będzie 
można podziwiać do końca ferii – 
zapraszamy.

ZAPRASZAMY 
NA WYSTAWĘ

Serdecznych, rodzinnych,

 w zdrowiu i spokoju 

przeżytych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego 2004 Roku, 

pomyślności oraz spełnienia planów

i dążeń dla dobra naszej społeczności 

– mieszkańcom Klimontowa i całej Gminy  

– życzą 

Wójt Gminy Klimontów 

i Rada Gminy
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UCHWAŁY RADY GMINY
Uchwała Nr VIII/106/03 

Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 25 listopada 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla 
radnych Rady Gminy w Klimontowie

Rada Gminy w Klimontowie, ustaliła wysokość diety miesięcznej dla:
• Przewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 800,00 zł
• Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy – w wysokości 700,00 zł
• Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości 700,00 zł
• Zastępców Przewodniczących Komisji – w wysokości 600,00 zł
• Radnych będących członkami co najmniej jednej Komisji – w wysoko-
ści 500,00 zł
• Pozostałych Radnych – w wysokości 150,00 zł
Radny pobiera dietę tylko z jednego tytułu. Ustala się jednocześnie potrą-
cenie w wysokości 20% ustalonej diety za każdą nieusprawiedliwioną nie-
obecność na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji.
Wykonanie zleca się Wójtowi Gminy Klimontów.
Tracą moc Uchwały Rady Gminy w Klimontowie: Nr II/11/02 z dnia 12 
grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla rad-
nych  Rady Gminy w Klimontowie i Nr VI/59/03 z dnia 10 lipca 2003 r. 
w sprawie zmian w uchwale Nr II/11/02.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr VIII/95/03 Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta o celów podatku rolnego na 2004 r.
Rada Gminy w Klimontowie uchwaliła obniżenie średniej ceny skupu 
żyta, podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2003 r. (M.P. Nr 49, poz 771) stanowiącą 
podstawę do naliczania podatku rolnego na 2004 rok, z kwoty 34,57 zł za 
1 kwintal do kwoty 24,00 zł za 1 kwintal.
Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Klimontów
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr VIII/100/03 Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
Rada Gminy w Klimontowie uchwaliła następujące opłaty administracyj-
ne za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu miejscowego:
• Za sporządzenie wyrysu planu zagospodarowania przestrzennego – w 
wysokości 8,00 zł
• Za sporządzenie wyrysu (kserokopia mapy) – w wysokości 10,00 zł
Obowiązek uiszczenia wprowadzonej opłaty administracyjnej ciąży na 
osobach fizycznych i osobach prawnych, ubiegających się o sporządzenie 
wypisu lub wyrysu. Obowiązek uiszczenia wprowadzonej opłaty admi-
nistracyjnej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności 
urzędowych
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Klimontów
Traci moc uchwała Nr XXII/174/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 
14 marca 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej. Uchwała wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała Nr VIII/99/03 Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2004 r., 
terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Rada Gminy w Klimontowie ustaliła dzienne stawki opłaty targowej. 
Opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie mające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na 
targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie Klimontowa 
o charakterze targowiska. Pobór opłaty targowej na targowicy odbywać 

się będzie w dni targowe, a we wszystkich innych miejscach mających 
charakter targowiska dokonywany będzie codziennie przez inkasentów w 
dniu dokonywania sprzedaży. Zarządza się pobieranie uchwały w drodze 
inkasa. Według rodzaju działalności opłacie podlegają:
• Sprzedaż z:

– ręki, kosza, wózka, worka – 1,50 zł
– łóżka turystycznego – 5,00 zł

• Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów rolnych z:
– wozu, przyczepy, naczepy, platformy, samochodu dostawczego – 3,00 zł

• Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych artykułów z:
– wozu, przyczepy, naczepy, platformy – 8,00 zł
– samochodu ciężarowego – 13,00 zł
– samochodu ciężarowego z przyczepą – 17,00 zł

• Sprzedaż ze stołu będącego na wyposażeniu targowicy oraz stoiska o 
szerokości do 3 m – 10,00 zł

• Sprzedaż artykułów poza samochodem lub stołem powyżej 3 m szero-
kości – 15,00 zł

• Sprzedaż wyrobów gastronomicznych i garmażeryjnych „MINI BARY” 
– 14,00 zł

• Sprzedaż innych artykułów z samochodów dostawczych np. Żuk – 8,00 zł
• Sprzedaż z ruchomego straganu – 8,00 zł
• Sprzedaż zwierząt:

– za każdą sztukę trzody chlewnej i bydła z wyłączeniem prosiąt i 
cieląt – 2,00 zł

– za konia – 6,00 zł
– za prosięta na wozie, samochodzie, naczepie itp. – 4,00 zł

Uchwała Nr VIII/96/03 Rady Gminy w Klimontowie 
z dnia 25 listopada 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Rada Gminy w Klimontowie określiła wysokość rocznych stawek podat-
ku od nieruchomości, w tym: 
• Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich 

części – 0,25 zł
• Od 1 m2 powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą oraz od części tych budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
1) połączoną ze sprzedażą napojów alkoholowych – 15,30 zł
2) pozostałej działalności z wyłączeniem usług – 12,10 zł
3) od działalności usługowej – 9,20 zł
4) od aptek – 15,00 zł

• Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 5,70 zł

• Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
medycznych – 3,00 zł

• Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 
– 3,00 zł

• Od budowli:
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej 

lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, 
rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i 
wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ście-
ków – 2 % ich wartości ustalonej na 1 stycznia roku podatkowego

b) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości
• Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,50 zł

• Od 1m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie sezonowych 
punktów skupu owoców i warzyw oraz zajętych na wymianę butli z 
gazem płynnym – 0,60 zł

• Od pozostałych gruntów – 0,05 zł
• Od gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnymi – 3,38 zł/ha.
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 Listy do Redakcji

Zaczęliśmy trzeci rok pracy jako szkoła filialna Olbierzowice. 
Mimo iż nasza Pani Dyrektor ma gabinet parę kilometrów dalej, każ-
dy wzorowo spełnia swoje obowiązki, a Pani Kierownik pilnuje szko-
ły jak przysłowiowy Cerber z mitologii greckiej. Szkoła tętni swoim 
wewnętrznym życiem i dodatkowo przyjmuje zadania z macierzystej 
placówki w Klimontowie. W zasadzie w pracy pedagogicznej i wycho-
wawczej nic się nie zmieniło, pracujemy jak normalna pełno oddzia-
łowa szkoła.

W ciągu dwu lat wiele zmieniło się (na korzyść) wewnątrz budyn-
ku. Pani Alicja Nowakowska, kierownik filii, dokłada wielu starań, 
by poprawić warunki socjalne i estetyczne szkoły. W ubiegłym roku 
z pieniędzy zarobionych na jabłkach z przyszkolnego ogrodu i prowi-
zji PZU zakupiono radiomagnetofon. Wykorzystujemy go na lekcjach 
muzyki, na ścieżkach międzyprzedmiotowych, zajęciach rytmicznych, 
jest poręczniejszy niż wieża muzyczna używana podczas zabaw szkol-
nych. Przed wyborami samorządowymi w jednej z sal została poło-
żona wykładzina. Wkrótce potem dostaliśmy wykładzinę ze szkoły w 
Klimontowie na pozostałe podłogi. Sale ożywiły się nowym kolorem, 
oprócz wrażeń estetycznych, zyskaliśmy na stanie higienicznym, gdyż 
gładkie powierzchnie łatwiej utrzymać w czystości. Do tych prac przy-
służyli się palacze – wykonali wiele drobnych remontów: malowanie 
półek na zabawki, stolików, krzeseł, usunęli usterki zalecone przez 
inspektora bhp. W tym czasie pani kierownik musiała interweniować 
w sprawie awarii pompy i braku zasilania elektrycznego w części szko-
ły. Biblioteka wzbogaciła się o kilkanaście pozycji książkowych dzięki 
funduszom pozyskanym od pana Czajkowskiego pochodzącego z Uła-
nowic, a mieszkającego obecnie w Warszawie. Nic nie wskóraliśmy 
pisząc listy z prośbą o zorganizowanie pomocy do pani Majewskiej i 
pana Małysza, być może nie czytają listów z prowincji.

Zyskaliśmy dzięki kolejnym wyborom, tym razem było to referen-
dum do Unii Europejskiej. Została odnowiona sala lekcyjna, poma-
lowano ściany, sufit i lamperie. Za pieniądze otrzymane po referen-
dum pani kierownik zakupiła firanki, zasłonę do sali komputerowej, 
farbę na lamperie i ściany do dalszego odnawiania sal. W czerwcu po 
zakończeniu roku szkolnego z inicjatywy pani Nowakowskiej pomalo-
wałyśmy część lamperii na korytarzu i klatce schodowej. Rodzice bliź-
niaków z kl. V, państwo Wyrzykowscy, w ramach pomocy szkole poma-
lowali ściany i lamperie w klasie. Za namową wychowawców do dal-
szych prac zgłosili się rodzice uczniów klas młodszych. Malują kolejne 
sale, które po zdjęciu dekoracji i pomocy dydaktycznych przedstawiały 
opłakany wygląd.

Zalecenia sanepidu również znalazły się na głowie pani kierownik, 
druga w ciągu 7 dni wizyta pań – z zaleceniami w ciągu 3 weekendo-
wych dni. Zostały wymienione wszystkie popękane szyby w oknach, 
maluchem przywiozła je pani Nowakowska od Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej. Palacze dokonali również naprawy przeciekającego 
dachu, stropu i sufitu. Zakupiliśmy z funduszy Komitetu Rodzicielskie-
go drewniane listwy, by oblistwować wykładzinę, która bez tego nie 
spełniała wymogów sanepidu. Do pomocy zgłosili się ojcowie dzieci 
- panowie: Bilski, Lasota i Wyrzykowski.

Szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy będący nagrodą 
w konkursie ekologicznym. Za prowizję od ubezpieczeń pani kierownik 
zakupiła drukarkę. Dzięki jej zaangażowaniu, a zwłaszcza jej męża, 
nasze dwa stare komputery wartości zerowej, znów działają.

Jesteśmy zadowoleni z bazy lokalowej naszej szkoły, która wciąż się 
wzbogaca o drobne, ale istotne dla nas szczegóły. Na Dzień Nauczy-
ciela składaliśmy podziękowania pani kierownik Alicji Nowakowskiej 
za jej zaradność, gospodarność i wkład w prowadzenie placówki. 
Dziękujemy za pracę społeczną ludzi, którzy przyczynili się do polep-
szenia warunków socjalnych naszej szkoły. Dziękujemy pani dyrektor 
PSP w Klimontowie za wszelaką pomoc i nadzór pedagogiczny. Dzię-
kujemy Samorządowi Terytorialnemu w Klimontowie za to, że umożli-
wia nam dalsze egzystowanie.

Nauczyciele Filii Olbierzowice

Aktywność ruchowa jest głów-
nym atrybutem wychowania 
fizycznego. Mianem aktyw-

ności ruchowej lub fizycznej określa 
się wysiłek mięśniowy wywołujący 
w organizmie zespół zmian, które 
prowadzą do wydatku energetyczne-
go wyższego niż poziom spoczynko-
wy. Ponieważ w ciągu tysiącleci ewo-
lucji gatunku ludzkiego aktywność 
ruchowa była niezbędnym warun-
kiem przetrwania, stała się ona czę-
ścią natury ludzkiej. Dlatego zwięk-
szona aktywność ruchowa sprzyja 
prawidłowemu funkcjonowaniu i roz-
wojowi, wspomaga procesy odnowy 
biologicznej oraz korzystnie wpływa 
na psychikę i samopoczucie.

Okres transformacji ustrojowej, 
szybki rozwój komputeryzacji przy-
czyniły się do zmiany trybu życia na 
bardziej konsumpcyjny. Ogranicze-
nie codziennej dawki ruchu nasila-
jące się wraz z rozwojem cywilizacji 
jest realnym zagrożeniem dla zdro-
wia, przyczyną chorób społecznych 
(nadciśnienia tętniczego, nadwagi, 
otyłości, osteoporozy, niedokrwi-
stości). Mają one podłoże przede 
wszystkim w hipokinezji czyli zbyt 
małej dawce ruchu. Jak widać wyso-
kiej aktywności ruchowej nie może-
my traktować jako swoistego hobby 
czy aktywności zawodowej – lecz 
jako bardzo ważny element naszego 
działania na rzecz promocji zdrowia.

Aktywność ruchowa powinna 
zaspokajać potrzeby ruchowe czło-
wieka, a w latach dzieciństwa sty-
mulować rozwój motoryczny i soma-
tyczny. Uważa się, że potrzeby rucho-
we dzieci do 10 roku życia wynoszą 
około 6 godzin ruchu dziennie, a mło-
dzieży około 4 godzin dziennie. W 
miarę upływu lat potrzeby te maleją. 
Należy pamiętać, że zbyt mała dawka 
aktywności u dzieci, spowodowana 
np. nie kontolowanym przesiadywa-
niem przed telewizorem czy kom-
puterem, przekreśla szanse pełnego 
wykorzystania potencjału motorycz-
nego dziecka, natomiast nadmierna 
praca fizyczna, szczególnie o charak-
terze siłowym, może odbić się nega-
tywnie na procesie rośnięcia i dojrze-
wania.

Aktywność ruchowa służy nie tyl-
ko jako stymulator rozwojowy orga-
nizmu dzieci i młodzieży. W pierw-
szych latach życia pozwala ona dziec-
ku poznać najbliższe otoczenie oraz 
nabrać osobistych doświadczeń i wie-
dzy o świecie, cechach przedmiotu, 
prawach fizyki, ale także sprzyja har-

towaniu, zwiększa odporność, zapo-
biega niektórym chorobom i zaburze-
niom rozwojowym. U dorosłych jest 
sprawdzonym czynnikiem zapobiega-
jącym chorobom, ale także wzboga-
ca egzystencję człowieka, np. oferując 
różne formy wypoczynku czynnego. 
Semantyczna aktywność, dostoso-
wana do indywidualnych potrzeb 
osobnika, nie tylko wpływa stymu-
lująco na wzrastanie i dojrzewanie 
w okresie dzieciństwa i młodości 
oraz na utrzymanie zdrowia i kondy-
cji fizycznej w latach dorosłości, ale 
również jest naturalnym środkiem 
spowalniania procesów starzenia się 
i łagodzenia objawów inwolucji osob-
niczej oraz dolegliwości nasilających 

się pod koniec życia. Systematycz-
na aktywność nie pozwala na zbyt 
szybka redukcję masy mięśniowej i 
spowodowany atrofią mięśni spadek 
siły, stanowi przeszkodę dla star-
czego sztywnienia stawów i zmniej-
szenia zakresu ruchów, zapobiega 
obniżeniu pracy serca i niekorzyst-
nym zmianom w układzie krążenia, 
pozwala długo utrzymywać korzyst-
ny poziom wentylacji płuc i pochłania 
tlenu przez tkanki, chroni układ kost-
ny przed demineralizacją, zrzeszoto-
wieniem kości i osteoporozą – groźną 
w starszym wieku. Dla ludzi w wie-
ku produkcyjnym jest dobrym antido-
tum dla obniżenia poziomu depresji, 
lęków, stresów, a tym samym podnie-
sienia psychicznego komfortu życia.

Aktywność ruchowa ma nieba-
gatelne znaczenie w rozwoju osob-
niczym każdego człowieka. W dobie 
cywilizacji, gdzie automatyzacja pro-
cesów produkcyjnych pojawia się 
w wielu dziedzinach naszego życia 
odbierając nam możliwość zaspoka-
jania naturalnej aktywności zapro-
gramowanej w procesie ewolucji, 
musimy dążyć do kreowania postaw 
proaktywnych – opartych o kompo-
nent behawioralny, przez wyrabianie 
i utrwalanie aktywnego stylu życia.

Zachętą do aktywności rucho-
wej niech będzie znane stwierdze-
nie: „Ruch może zastąpić wszystkie 
lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie 
zastąpi ruchu”.

OPR. CEZARY PYSZCZEK 
PSP KLIMONTÓW

PS. Serdecznie przepraszamy za 
błd, który wkradł się w poprzednim 
numerze w podpisie artykułu Czar-
ka Pyszczka – oczywiście jest on 
nauczycielem w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Klimontowie, a nie 
jak napisaliśmy Filii w Konarach.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA 
JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT 
W ROZWOJU OSOBNICZYM

Filia Olbierzowice  – po dwóch latach
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Stoję na rynku pełnym gwaru, śmiechu, trzasku fleszy. Słychać 
dźwięk katarynki, melodię wydawaną przez saksofon ulicznego 
grajka, leniwy stukot kopyt dorożkarskiego konia, słowa obcej 

mowy... Ściany domów, witryny sklepowe, bramy – zatłoczone kolorowy-
mi reklamami – szyldami kawiarni i restauracji. Na środku placu sprze-
dawcy staromiejskich widoczków w oleju, tuszu i ołówku. Rynek Kazi-
mierza Dolnego – miasta tworzących szeroko pojętą stłukę, miasta kul-
tury – w którym festiwal goni festiwal i wreszcie miasta turystów, którzy 
ściągają na Rynek oraz ogromnych parkingów i prywatnych posesji.

Jest niedzielne popołudnie, wybraliśmy się na rodzinny wyjazd do Kazi-
mierza. Wjeżdżając do miasta usilnie staramy się gdzieś zaparkować. Z pew-
nym zdziwieniem obserwuję, jak pewien mężczyzna – najprawdopodobniej 
właściciel domu – kieruje zdezorientowanych kierowców do ogródka. Kie-
rowcy parkują, płacą i... jak się później dowiaduję, niszczą atmosferę tego 
miasta. Przecież Kazimierz to starsza pani sprzedająca kwiaty, ludowy zespól 
koncertujący na Rynku, kolorowe domy z okiennicami, małe ogródki kwiato-
we przed każdym z nich. Ale teraz ważniejszy jest dzisiejszy dzień, to co uda 
się zarobić dziś od tego, jak zapamiętają to miasto ci, którzy tu przybywają.

Z Rynku kierujemy się w stronę Góry Trzech Krzyży. Malowniczymi 
dróżkami docieramy na szczyt. Jak zawsze w takich miejscach spotykany 
panią w „szpilkach” i komentarze: – ,,A kiedy wreszcie koniec?”, „Ja już 
nie mogę”, „Przecież nic tu nie ma specjalnego” – to wciąż normalne. Ale 
wszystko idzie w zapomnienie, kiedy ze szczytu mogę podziwiać widok na 
fantastyczne miasto rodem ze średniowiecza, osadzone przez ludzi, czas i 
historię w zakolu Wisły tuż u stóp dzikich wzgórz. Niestety, daje się zauwa-
żyć także sprzeczka o lunetę czy obraźliwe napisy a la graffiti na monu-
mentalnych, acz nie wysokich krzyżach.

Schodząc ze szczytu docieramy do zamku, kupujemy bilety i rozkoszu-
jemy się tym, co pozostawili po sobie wielcy tego świata sprzed sześciuset 
lat. Późnogotycko-renesansowa warownia nie tyle zachwyca rozmiarem, co 
układem i harmonią. Oddalona o kilkaset metrów od zamku baszta stano-
wi wraz z nim wyjątkowy zespół architektoniczny. Przez wąskie, kręte i 
ciemne schody na szczyt baszty próbuje dostać się tłum ludzi. – „Pchnj się 
pan, bo inaczej pan nie wyjdziesz!” – słyszę gruby głos za moimi plecami. 
Oglądam się i widzę otyłego mężczyznę około „pięćdziesiątki” stojącego 
za moim tatą. Puszczamy go przodem. Sukcesywnie zdobywamy następne 
stopnie, niejako prześlizgując się za masywnym panem. Niczym Termina-
tor mężczyzna każdego, kto usuwa mu się z drogi obdarza chuligańskim i 
niestety bardzo „polskim” komentarzem. Podziwiam panoramę rozliczają-
cą się z zamkowej baszty. Z zejściem po schodach jest o wiele łatwiej, bo 
przecież jestem wyżej niż ci, co wchodzą!

Schodząc na płytę Rynku wstępujemy do XVI-wiecznego kościoła far-
nego. Moje uszy pieści dźwięk najstarszych organów w Polsce. Mijając 
kamienicę mieszczącą obecnie Muzeum Sztuki Złotniczej wchodzimy na 
główny plac miasta. Ileż działo się w tym magicznym miejscu przez sześć-
set z górą lat! Ile wydarzeń historycznie ważnych, ile niezwykłych, drama-
tycznych, nawet tragicznych. Rynek Starego Miasta był przez kilka wieków 
kazimierzowskim Forum Romanum. Tutaj koncentrowało się cale niemal 
życie mieszkańców Kazimierza, tu ludzie rodzili się i tu umierali.

Na Rynku widzę pierwszy raz w życiu kobietę bez piersi. I nie jest to 
wynik operacji. Perfekcyjnie szczupła kobieta próbuje zarabiać jako mim. 
Czarny strój ukazywał wyraźnie jedynie zarys piersi - skutek nadmiernej 
szczupłości, filigranowej figury. Panujący na Starówce jarmaczno-karna-
wałowy klimat nie byłby możliwy bez ulicznego grajka, niby-rycerzy czy 
właśnie mimów. Tutaj z turystów żyją nic tylko restauratorzy ale i quazi-
historyczne postacie.

Idźcie kiedyś na kazimierzowski Rynek, gdzie nie dotarła szklano-beto-
nowa dżungla metropolii, gdzie w starych murach przetrwał ślad życia wie-
lu pokoleń, które przeminęły, gdzie zachowała się pamięć wydarzeń strasz-
nych i tragicznych.

DANIEL MUCHA, GIMNAZJUM W KLIMONTOWIE

26 listopada o godz. 9.30 sala 
gimnastyczna PSP w Klimontowie 
wypełniła się po brzegi  uczniami 
klas pierwszych szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy. Przy-
czyną i powodem takiegoż spotka-
nia był konkurs pod hasłem „Bez-
pieczna Droga”. Celem konkursu 
było sprawdzenie i utrwalenie zasad 
poruszania się pieszych w mieście i 
poza miastem, rozpoznawanie zna-
ków dotyczących ruchu pieszego i 
różnych niebezpiecznych sytuacji 
na drodze. O wspaniałą atmosferę 
i oprawę muzyczną zadbał Marek 
Słowiakowski i chórek „Wiolinki”, 
a organizatorami całej zabawy połą-
czonej z nauką były Panie: Małgorza-
ta Baran, Joanna Hamerska, Justyna 
Kargul i Małgorzata Zaroda.

Na konkurs stawiło się 24 dzie-
ci, które w wyniku losowania przy-
dzielono do drużyn o nazwach 
związanych z ruchem drogowym, a 
więc: Autobusy, Motocykle, Samo-
chody, Tiry, Traktory i Rowery. 
Dzieciom towarzyszyły nieodłączne 
wychowaczynie, które przygotowa-
ły je do konkursu: z PSP Nawodzice 
– Jolanta Bieniek, z PSP Klimontów 
Filia Goźlice – Monika Kwiecień, 
z PSP Klimontów Filia Konary – 
Iwona Baraniak-Baran, z PSP Kli-
montów Filia Olbierzowice – Ali-
cja Szemraj, z PSP Klimontów Filia 
Ossolin – Magdalena Chuchnowska, 
z PSP Klimontów – Henryka Nowa-
kowska i Małgorzata Malec. Nad 
przebiegiem konkursu czuwało jury 
w składzie: Danuta Kowalska, Ewa 
Kędzierska i Jadwiga Michalska.

Konkurs prowadzony przez 
Tomasza Ferensa – niezbędnego 
w trudnych sytuacjach – wzbudzał 
duże zainteresowanie zgromadzo-
nej publiczności, złożonej z kole-
gów i koleżanek uczestników kon-
kursu oraz zgromadzonych gości: 
Małgorzaty Zieji – dyr. Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klimonto-
wie, Magdaleny Kijanki – wicedy-
rektora Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Klimontowie, Stanisława 
Terleckiego – kierownika Posterun-
ku Policji w Klimontowie, Wiesława 

Kwietnia – naczelnika OSP w Kli-
montowie, Ewy Choiny – przedsta-
wiciela Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Piotra Bokwy – przewodniczą-
cego Rady Rodziców.

Drużyny musiały rozwiązać 
jedenaście zadań konkursowych, w 
tym trzy sprawnościowe. Trudność 
zadań była zróżnicowana, wymaga-
ły one od uczestników znajomości 
materiału dotyczącego ruchu drogo-
wego, a ponadto wyrabiały czujność 
i refleks. W przerwach były zagadki 
dla publiczności z upominkami za 
prawidłowo udzieloną odpowiedź, 
a konkurencje były przeplatane 
występami zespołu „Wiolinki” oraz 
wspólną zabawą do piosenki „Je-
dzie pociąg…”.

Zadania i punkty jak w profesjo-
nalnym turnieju roznosiły hostessy: 
Ewa Zaroda, Kasia Sajda, Karolina 
Goździewska, Agnieszka Czajka, 
Sylwia Maj i Ewa Stoiwąs. Konkurs 
wzbogacony był nie tylko o oprawę 
muzyczną, zabawę, profesjonalne 
prowadzenie, udział publiczności, 
ale również o wspaniałą scenografię 
przygotowaną przez organizatorki 
konkursu. Po zakończeniu szanow-
ne jury skrzętnie podliczało gło-
sy, dając jednocześnie wytchnienie 
zawodnikom i okazję do wspólnej 
zabawy. Po przeliczeniu punktacji 
ogłoszono wyniki zmagań:

I miejsce z 26 pkt. zajęła dru-
żyna Rowerów, II miejsce z 25 pkt. 
zajęły „ex aequo” drużyny Auto-
busów, Samochodów i Tirów a III 
miejsce z 24 pkt. – także „ex aequo” 
– drużyny Motocykli i Traktorów.

Dziękujemy wszystkim za 
udział, prowadzenie, a przede 
wszystkim za sponsoring: Pani 
Krystynie Wiśniewskiej - prezes GS 
„SCh” w Klimontowie, Ryszardo-
wi Bieniowi – właścicielowi firmy 
KLIM–GAZ, Piotrowi Bokwie – 
przewodniczącemu Rady Rodziców, 
Małgorzacie Zieji – dyr. Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kliomon-
twie, Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Wójtowi i Sekretarzowi Gminy Kli-
montów, Leszkowi i Janinie Skibiń-
skim, Romanowi i Elżbiecie Kryj, 
Jarosławowi i Beacie Pyzom, Ewe-
linie, Katarzynie Przytułom, Kry-
stynie i Stanisławowi Sztabom, 
Janowi Zieji.

„Człowiek jest wielki nie przez 
to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi”

OPR. MAŁGORZATA BARAN, JOAN-
NA HAMERSKA, JUSTYNA KARGUL, 

MAŁGORZATA ZARODA

BEZPIECZNA DROGA

MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ

ZACHŁANNA 
MENTALNOŚĆ
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Już za kilka dni Nowy Rok i wszystko od 1 
stycznia będzie jakby nowe: nowy dzień, nowe 
radości, nowe troski, nowe niepokoje, nowe sny, 
nowe podróże, nowe awanse, nowe spotkania, 
nowe narodziny, nowe zakupy, nowe… i nowe… 
– można by było tak wymieniać i wyliczać, ale 
to nowe szybko się „oswoi” i z czasem to nowe 
„wchłonie” codzienny bieg życia. I wszystko 
„nowe” stanie się zwyczajnym, każde wydarze-
nie przelotne, nieuchwytne, przemijające... życie, 
jakież ono cenne i niepowtarzalne. Nowy rok, 
kolejny rok, niech będzie ciągle wzbogacany w 
świadomość kto nas stworzył (Bóg – stworzy-
ciel nieba i ziemi), dla kogo żyjemy (dla Boga – w 
służbie innym). Byśmy byli przekonani o opła-
calności podejmowania wszelkich wysiłków, by 
pomnażać wszelkie dobro w sobie i wokół siebie, 
by być wiernym najwyższym wartościom chrze-
ścijańskim, by móc powtarzać każdego dnia: 
„Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia 
wiecznego”. W Nowym Roku 2004 niech sprzyja 
wszystkim nam dobry los – Szczęść Boże!

S. Urszula Surmacz

10 grudnia 2003 roku przypada 116 rocz-
nica powstania „Zgromadzenia Sióstr Imienia 
Jezus”. Zgromadzenie zostało założone w War-
szawie w czasach trudnych, kiedy to wszyst-
kie zakony przeznaczone były „na wymarcie”. 
Jako siostry tegoż Zgromadzenia z placówki w 
Klimontowie świętowaliśmy w nasz zakonny 
sposób tę rocznicę. Wspólnota nasza, składa-
jąca się ze starszych i młodszych sióstr, two-
rzy jedność na modlitwie w zakonnej kaplicy. 
Codzienna ofiara Mszy św. pomaga nam trwać 
w naszym powołaniu. Tego rocznicowego dnia 
w godzinach wieczornych zebraliśmy się, jak 
zawsze, na wspólnych modlitwach, ale myśli 
nasze biegły do czasów historycznych, do 
naszych Założycieli, do działalności sióstr na 
przestrzeni tych lat. 

W tych wspomnieniach nie zabrakło sióstr, 
zacnych sióstr pracujących w tym klimontow-
skim środowisku. Ta ofiarna działalność zazna-
czyła się w sposób szczególny w trudnych latach 
wojny i czasach późniejszych. W tym to czasie 
pracowały w tym domu siostry, które zasługu-
ją na szczególne wyróżnienie i naszą pamięć. 

Należy do nich s. 
Zofia Wituch, która 
„niby prorok we wła-
snej ojczyźnie” – bo 
pochodziła z tej samej 
sandomierskiej zie-
mi, więcej, urodzona 
w Górkach Klimon-
towskich, a kształciła 
się właśnie w samym 
Klimontowie. To ona, 
młoda i energiczna, 

w czasie II wojny światowej opiekowała się sie-
rotami. To właśnie s. Zofia Wituch wraz z innymi 
siostrami po zbombardowaniu naszego budynku 
zakonnego wraz z 30 wychowankami była zmu-
szona do ewakuacji do Łoniowa, oddalonego od 

domu zakonnego o około 10 km. Tam zajęła pię-
tro opuszczonego pałacu, nie wiedząc wówczas, 
że na parterze mieściło się NKWD. Miłość do 
tych dzieci była tak wielka, że pokonała wiel-
ki strach i lęk. Przebywała tam ponad pół roku, 
żyjąc z tymi dziećmi dzięki swojej zaradności 
i pomocy ludności tamtejszych terenów. Licz-
ba tych sierot stale wzrastała i był czas, ze było 
ponad 120 dzieci. Z powodu takiej ilości zosta-
ły one następnie umieszczone w domu dziecka w 
Sandomierzu i Karpaczu, pod opieką sióstr tego 
samego Zgromadzenia. Natomiast 25 starszych 
wychowanków wróciło z siostrami do Klimonto-
wa i zamieszkało w wynajętym domu, z czasem 
przeniosły się z dziećmi za zgodą dyrektora Wła-
dysława Nowakowskiego do budynku banku.

Na wdzięczne wspomnienia zasługuje rów-
nież inna siostra naszego Zgromadzenia – s. 
Urszula Herman. To z jej inicjatywy w latach 
wojennych siostry urządziły kuchnię dla bied-
nych i przesiedlonych z innych części Polski, 
wydając dziennie kilkaset posiłków. S. Urszula 
Herman była też w tych latach wojennych kie-
rowniczką schroniska św. Józefa – jak wspomi-
nają do dziś ludzie tamtych czasów, dziewczę-
tom opuszczającym schronisko lub wychodzą-
cym za mąż robiła odpowiednia wyprawę, a nie-
kiedy też urządzała przyjęcia weselne.

Wiele by można pisać o tych siostrach i wie-
lu, wielu innych. A dziś jakże wiele się zmieni-
ło, są inne czasy i na miarę tych czasów i możli-
wości jesteśmy z ludźmi – tylko na inny sposób. 
Zostajemy wierne naszemu powołaniu, pracuje-
my z otoczeniem i w tym środowisku- jesteśmy 
w szkole, jesteśmy w parafii, jesteśmy wśród 
potrzebujących – zwłaszcza przez codzienna 
modlitwę, łączymy się z całą parafią. Wspo-
magamy biedne rodziny, chociaż same niewie-
le mamy – wystarcza nam, że Bóg to widzi oraz 
wdzięczność potrzebujących.

OPR. S. URSZULA SURMACZ

TROCHĘ NAS W UROCZYM KLIMONTOWIE

NA PROGU NOWEGO ROKU

Andrzejki to tradycja ludowa przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. W daw-
nych czasach przywiązywano do wróżb 

andrzejkowych wielką wagę, mających wielką i 
magiczna moc. Wszystkie dziewczęta tego wie-
czoru chciały poznać swoja przyszłość.

Były to wieczory wróżb poświęconych miło-
ści i małżeństwu. Podczas wieczoru św. Andrzeja 
kawalerowie mogli dowiedzieć się, jaka przypad-
nie im żona, a podczas wieczoru św. Katarzyny 
panny odgadywały kto zostanie ich mężem.

Były wróżby z butów, lania wosku, kręgu z 
gąsiorem (którą uszczypał, ta pierwsza wycho-
dziła za mąż), wróżenia z przedmiotów (różańca, 
obrączki, klucza i pieniądza). Dziewczęta zaglą-
dały też do studni, gdzie w wodzie miała im się 
ukazać wielka głowa narzeczonego. 

Wieczorem w wigilię św. Andrzeja każdy 
chce poznać to, co czeka go w przyszłości, to 
jedyna okazja do zapoznania dzieci ze starymi 
zwyczajami, które pobudzają ich wyobraźnię i 
pomysłowość i są przede wszystkim źródłem sza-
cunku do tradycji.

Wiele ciekawych wróżb i zabaw przygotowali 
uczniowie kl. Vb dla naszych kochanych milusiń-
skich z klas „0” i Ia oraz szerokiego grona dzie-
ci, które bardzo chętnie przebywają w świetlicy 
szkolnej. Nasze świetlicowe „Andrzejki” były dla 
dzieci i organizatorów bardzo ważnym przedsię-
wzięciem, a przy tym dostarczyły wiele rado-
ści i uciechy. Zabawę zaczęto zaklęciem: „Ho-
kus pokus, czary mary, aby wróżba się spełniła, 
złóżmy dary”, po czym odbyło się lanie wosku 
– najbardziej znana wróżba andrzejkowa. Pole-
ga na laniu rozgrzanego wosku przez dziurkę od 
klucza do miski z wodą (do której ustawiały się 
w długiej kolejce nasze pociechy). Dzieci cier-
pliwie oglądały zastygły wosk lub jego cień na 
ścianie – co się pokaże, to czeka dana osobę w 
przyszłości. Dzieci były zafascynowane zabawą, 
każdemu z nich wychodziło coś innego, dziw-
nego, tajemniczego, każde z nich chciało zabrać 
swojaą figurę do domu. Następna wróżbą było 
wróżenie z butów. Każde z dzieci zdejmowało po 
jednym buciku, które ustawiały jeden za drugim 
– od najdalszego końca sali, aż do drzwi. Bucik, 
który pierwszy przekroczył próg, daje właścicie-
lowi pierwszeństwo zawarcia małżeństwa. Kolej-
ną zabawa to „Kim będę, jaki będę miał zawód”. 
Pod kubki stojące na stole wkładaliśmy różne 
małe przedmioty, charakteryzujące różne zawo-
dy – np.: kopertę, igłę, chleb, itp. Uczestnicy 
zabawy mieli za zadanie odkryć jeden z kubków, 
by dowiedzieć się, kim będą w przyszłości.

Ostatnią wróżbą było wróżenie z karteczka-
mi. Dziewczynki i chłopcy wyciągali kartki z 
imionami chłopców lub dziewcząt. Wylosowane 
karteczki miały wskazać, jaką dziewczynę pozna 
chłopiec a jakiego chłopca pozna dziewczyna.

Po zakończonych wróżbach rozpoczęła się 
super-zabawa, pełna szaleństwa, częstowania się 
herbatą, pączkami i różnymi specjałami przy-
gotowanymi przez nauczycieli prowadzących to 
spotkanie z tradycyjnymi wróżbami.

OPR. MAŁGORZATA BARAN, JOANNA HAMERSKA, 
JUSTYNA KARGUL, MAŁGORZAT ZARODA

ANDRZEJKOWE 
WRÓŻBY
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Boże Narodzenie to święta 
kameralne, rodzinne, spędzane w 
gronie najbliższych – sięgające tra-
dycjami polsko-słowiańskich cza-
sów. Szczególnie wieczerza wigilij-
na, jedyny już chyba uroczysty posi-
łek w kuchni polskiej, w którym tak 
wyraźnie zachowały się ślady obrzę-
dów z czasów przed wprowadzeniem 
chrześcijaństwa do Polski. Wątek 
pogański i chrześcijański splotły się 
w jedną całość – pełną poezji i pięk-
na. Pierwsza gwiazdka wypatrzona 
przez dzieci, dzielenie się opłatkiem 
i składanie sobie życzeń – to chwi-
le pełne wzruszeń i wspomnień się-
gających czasów dzieciństwa i mło-
dości, niekiedy zadumy i smutku po 
tych, którzy już na zawsze odeszli. 
Dla maluchów to świat urzeczywist-
nianych baśni, mieniący się koloro-
wymi choinek, pod które kochające 
serca i ręce położyły dla wszystkich 
dary – upominki. Dla nas dorosłych 
to powrót do swojskiej tradycji, tej z 
czasów słowiańskich, która przeka-
zała nam wiele obrzędów w posta-
ci zwyczajów zachowanych na pol-
skiej wsi. Żadne przemiany społecz-
ne i techniczne – „cywilizacja” – nie 
zniszczyły echa dawno minionych 

czasów, bo tli się w nich iskra wiecz-
nie żywego piękna, tęsknoty do 
szczęścia i pokoju. Ze starych pięk-
nych a zachowanych jeszcze zwycza-
jów to: ustawianie snopa nie wymłó-
conego zboża w kącie od wschodniej 
strony, dawanie zwierzętom domo-
wym po kawałeczku opłatka, dla 
zapewnienia im zdrowia i pięknego 
przychówku, wkładanie siana pod 
obrus nakrytego wigilijnego stołu, 
pozostawienie dla „nieobecnych” na 
stole oddzielnego nakrycia z odrobi-
ną każdej potrawy i kawałeczkiem 
opłatka.

Polskie kolędy, choć stare, to 
klejnoty polskiej pieśni ludowej i 
religijnej, śpiewane w rytmie mazu-
ra, oberka, krakowiaka i poloneza. 
Dla Polaków na obczyźnie to sym-
bol polskości. Sam Fryderyk Szo-
pen swą wielką tęsknotę za Polską 
wplótł w tragiczne akcenty scherza 
h-moll pełną słodyczy melodię pol-
skiej kolędy „Lulajże Jezuniu”.

Boże Narodzenie to czas szopek 
„betlejemskich” – tych w starym sty-
lu i tych nowoczesnych ruchomych, 
gdzie oprócz poczciwego osioł-
ka, wołu i wielbłąda, wprowadzo-
no kolej, autobus, a nawet samolot. 

To czas kolędowania odwiedzania 
domostw przez kolędników.

Boże Narodzenie to również kul-
minacja polskiego roku kulinarnego. 
Już w staropolskiej kuchni w okresie 
poprzedzającym święta ruch pano-
wał niebywały, a zapachy i aromaty 
mieszały się ze sobą. Choć dzisiej-
sze kuchnie są nowoczesne i małe 
w porównaniu ze starymi, to w tej 
materii bardzo niewiele się zmieniło. 
Choć na rynku można dostać gotowe 
specjały, to w wielu rodzinach przy-
gotowuje się potrawy wg starych 
babcinych przepisów, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie.

Głównym akcentem kulinarnym 
polskiego Bożego Narodzenia była, 
i jest, i pozostanie Wigilia – bardzo 
postny posiłek, bezmięsny, przyrzą-
dzany na oleju, oliwie lub maśle, ale 
za to z dużą ilością potraw – darów 
natury: ogrodu, pola, lasu i wody. 
W domach zamożnych podawa-
no tyle dań, ilu było apostołów, w 
domach ubogich 3-4. Dominowały 
ryby przyrządzane na różne sposo-
by, zupy, kapusty, grochy i grzyby. 
W świąteczne dni jadano i jada się 
obficie i mięsnie. Potrawy więc nie-
wiele różnią się od tych, które podaje 
się przy różnych okazjach.

C.D. NA STR. 7

BARSZCZ WIGILIJNY

To chluba staropolskiej kuch-
ni. Najstarszy przepis datuje się na 
XVI wiek. Barszcz przyrządza się 
na naturalnym kwasie buraczanym: 
1i1/2 kg umytych, obranych i pokro-
jonych w plastry buraków układamy 
w szklanym słoju i zalewamy zaled-
wie letnią wodą tak, aby przykryła 
buraki. Na wierzch kładziemy krom-
kę razowego chleba, a słój obwiązu-
jemy gazą i ustawiamy w najcieplej-
szym kącie kuchni.

Po pięciu dniach usuwamy pia-
nę z powierzchni buraków i zlewamy 
klarowny, rubinowoczerwony kwas 
buraczany. Przygotowujemy esencjo-
nalny wywar z jarzyn bez kapusty (se-
ler, pietruszka, marchew, por, 1 cebu-
la i 4 pokrojone drobno buraczki ćwi-
kłowe, 10 ziarenek pieprzu czarnego, 
2 ziarenka ziela angielskiego i malut-
kiego listka laurowego). Oddzielnie 
gotujemy 5 dag suszonych grzybów. 
Oba wywary grzybowy i jarzyno-
wy przelewamy przez sito i łączymy. 
Teraz dopiero dodajemy kwas bura-
czany (na 1 litr wywaru 1/2 litra kwa-
su). Barszcz podgrzewamy do momen-
tu zawrzenia, lecz nie gotujemy. Jeśli 
nie jesteśmy zadowleni z jego koloru, 
poprawiamy go sokiem z utartego na 
miazgę buraka. Ostateczny smak zale-
ży od upodobań. Oprócz soli dodaje-
my cukier. Jego kwaskowatość może-
my wzmocnić kieliszkiem czerwonego 
wytrawnego wina, sokiem cytryno-
wym – nigdy octem. Na 15 min. przed 
podaniem dodajemy utarty ząbek 
czosnku. Zdecydowanie podnosi to 
walory smakowe barszczu, do którego 
tradycyjnym dodatkiem są uszka. Na 
osobę liczymy 6-8 uszek. Ugotowane 
uszka wkładamy do wazy i zalewamy 
gorącym barszczem.

Jeśli barszcz podajemy w filiżan-
kach doskonałe będą kruche pierożki 
z farszem grzybowym lub kulebiaczki 
z kapustą – podane oddzielnie.

KAPUSTA Z GRZYBAMI
1 kg kiszonej kapusty zalewamy 2 

szklankami wody i gotujemy do mięk-
kości. Nie zaszkodzi dodać listek lau-
rowy, kilka ziaren ziela angielskie-
go i kminku. Oddzielnie gotujemy w 
niewielkiej ilości wody 5 dag suszo-
nych grzybów, które po ugotowaniu 
kroimy w cienkie paseczki i wraz 
z wywarem dodajemy do kapusty. 
Kapustę doprawiamy jasną zasmaż-
ką z 2 łyżek masła, 1 czubatej łyżki 
mąki i sporą drobno usiekaną cebu-
lą usmażoną na maśle na złoty kolor. 
Jeszcze kapustę solimy, pieprzymy do 
smaku, chwilę gotujemy – bo potra-
wa musi być gęsta. Pozostałą z Wigi-
lii kapustę można odgrzać na drugi 
dzień i podać do wieprzowej piecze-
ni. Jest jeszcze smaczniejsza.

KARP SMAŻONY
Karp w kuchni polskiej jest 

od wieków rybą wigilijną. Jego 
hodowla w Polsce sięga XIII w. 
W Polsce też wyhodowano jed-
ną z najszlachetniejszych odmian 
tej ryby: słynnego karpia królew-
skiego. Wielbiciele tej ryby twier-
dzą, że łuska karpia królewskiego 
podanego na wigilię, noszona w 
portfelu przyciąga pieniądze. Mnie 
się to nie sprawdziło, ale nie ma co 
przesądzać sprawy. Może się uda. 
Warto spróbować. 

Oczyszczonego karpia krajemy 
na porcje i solimy. Niech tak sobie 
leżą 1/2 godziny. Później każdą 
porcje otaczamy w rozbełtanym 
jajku i obsypujemy tartą bułką. 
Smażymy na niezbyt silnym ogniu 
na maśle, na jasno złocisty kolor. 
Masła przy smażeniu nie żałujemy, 
bo smażony w małej ilości tłuszczu 
panierowany karp zbyt mocno się 
przypiecze i straci swój delikatno-
wykwintny smak (żeby porcie kar-
pia „doszły” można je włożyć do 
gorącego piekarnika w przykrytej 
patelni).

Do smażenia karpia dodaje-
my chrzan, lub kapustę z grzyba-
mi – prawdziwie polską i doskona-
ła potrawę.

KRUCHE PIEROŻKI 
DO BARSZCZU

Ciasto zagniatamy z 20 dag mąki, 
12 dag masła, 1 małego jaja lub 2 
żółtek (surowych), 1 łyżki śmietany i 
1/2 łyżki soli. Pozwalamy mu odpo-
cząć, przez co najmniej 30 min., po 
czym dość cienko rozwałkowujemy, 
wycinamy kieliszkiem do wina kół-
ka. Na każde z nich nakładamy farsz 
grzybowy, wg przepisu na farsz do 
uszek i formujemy zgrabne pierożki, 
zlepiając dokładnie brzegi układamy 
je na blasze i pieczemy w gorącym 
piekarniku na złoty kolor.

KUTIA (najprostsza)
1 szklankę ziaren pszenicy (naj-

lepsza ekologiczna – bez „chemii”) 
ugotować do miękkości, zmienia-
jąc kilka razy wodę podczas goto-
wania. Na końcu odsączyć na 
sicie. Ugotować 1 szklankę maku i 
utrzeć, a 1 szklankę miodu rozpu-
ścić. Składniki połączyć i wymie-
szać, ułożyć w salaterce. Podawać 
schłodzoną.

USZKA DO WIGILIJNEGO BARSZCZU

Ciasto: 15 dag mąki zagniatamy 
z jednym całym jajkiem i szczyptą 
soli. Ciasto powinno być wolniejsze 
niż na makaron. Doskonale wyrobio-
ne ciasto wałkujemy cienko i kroimy 
na kwadraty (4x4 lub mniejsze). Im 
mniejsze, tym lepsze dają świadectwo 
o kunszcie kulinarnym gospodyni. Na 
każdy wkładamy nieco farszu, skła-
damy po przekątnej i zlepiamy dwa 
przeciwległe rogi trójkątnego pieroż-
ka. Wrzucamy do osobnego wrzątku i 
gdy pływają – są już gotowe.

Farsz: wykorzystujemy ugotowa-
ne do wywaru na barszcz grzyby, sie-
kamy je bardzo drobno, przysmaża-
my na maśle na maśle z małą, drob-
niutko posiekaną cebulą. Następnie 
łączymy je z 1 czubatą łyżką tartej 
bułki i 1 całym surowym jajem. Farsz 
doprawiamy solą i pieprzem.

WIGILIJNA ZUPA GRZYBOWA
Jest postną zupą, która nie może 

sycić, lecz ma „rozgrzać” żołądek i 
pobudzić apetyt. A robi się ją tak: 5 
dag suszonych prawdziwków (umy-
tych w zimnej wodzie), zalewamy 
2 litrami letniej wody i gotujemy 
na małym ogniu pod przykryciem. 
Gdy grzyby zmiękną dodajemy 
sporo włoszczyzny bez kapusty i 10 
ziarenek czarnego pieprzu. Całość 
gotujemy jeszcze 25 minut. Prze-
lewamy przez gęste sito, solimy i 
ewentualnie „zaostrzamy” odro-
biną soku z cytryny. Do klarownej 
zupy dodajemy cieniutkie pasecz-
ki czapeczek grzybów i dodajemy 
ugotowane kluski – łazanki.

JEDYNE W ROKU
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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

Biorąc pod uwagę, że jest to wydanie „Gło-
su Klimontowa” kończące 2003 rok, chciałbym 
w imieniu własnym oraz całej załogi Posterun-
ku Policji w Klimontowie z okazji zbliżających 
się świat Bożego Narodzenia oraz zbliżającego 
się 2004 roku, złożyć Wam, Drodzy Czytelnicy, 
najgorętsze życzenia – dużo zdrowia, pomyśl-
ności, jak najmniej kłopotów w pracy w i życiu 
osobistym, aby zbliżający się 2004 rok był dla 
Was wszystkich szczęśliwy.

Korzystając też z okazji chciałbym podzię-
kować wszystkim za współpracę, a za pomoc 
tym wszystkim, którzy nam takowej udzielili 
– przede wszystkim Wójtowi Gminy Klimon-
tów i Radzie Gminy, firmie KLIM-GAZ w Kli-
montowie, wszystkim szkołom podstawowym 
jak i ponadpodstawowym oraz wszystkim tym, 
którzy służyli nam dobra radą i życzliwym sło-
wem.

Przy tak skromnej obsadzie posterunku sta-
raliśmy się wychodzić naprzeciw wszystkim 
potrzebom mieszkańców naszej gminy oraz osób 
przyjezdnych, jeśli takiej pomocy potrzebowali. 
Mimo to zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy byli 
z tego zadowoleni – powodów może być kilka, a 
najważniejszym okazuje się oczekiwanie osoby 
pokrzywdzonej w wyniku przestępstwa więk-
szych rezultatów zadośćuczynienia poniesionej 
krzywdzie. Muszę stwierdzić, że 2003 rok mija 
w naszej gminie w miarę spokojnie nie odno-
towując ciężkich gatunkowo przestępstw, typu: 
zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym 

Epilogiem świąt Bożego Narodzenia są zapu-
sty, zwane karnawałem. Już w dawnej Polsce 
obchodzono je hucznie, urządzano polowania na 
wszelkiego zwierza, maskarady, bale i uczty oraz 
słynne polskie kuligi. Połączono to było z wielkim 
obżarstwem i pijaństwem, toteż gromiono je woła-
jąc „od czarta wymyślone” lub „większy zysk czy-
nimy diabłu 3 dni mięsopustując, niż Bogu 40 dni 
nieochotnie poszcząc”. W czasie zapustów bawiła 
się nie tylko szlachta, ale i plebs miejski oraz wieś. 
Zabawy wiejskie były mniej huczne, lecz nie bra-
kowało na nich jadła i napitków – były to okazje do 
wyszumienia się.  Wizję polskiego kuligu możemy 
obejrzeć w sfilmowanej powieści „Popioły”. A ten, 
który najczęściej oglądamy, to kilkanaście sanek 
przyczepionych do „stalowego” rumaka. Obżar-

stwa nie ma, bo coraz więcej mamy ludzi ubogich 
i dzieci głodnych, przychodzących do szkoły bez 
śniadania. Zabaw wiejskich nie ma kto organi-
zować – w pustych remizach straszą duchy, za to 
gwarno i rojno na dyskotekach. Zostało pijaństwo, 
piją starzy, piją młodzi. Nawet koniec zapustów 
– Środa Popielcowa – nie jest w stanie odmienić 
sytuacji.

Akcentem kolędy „Lulajże Jezuniu”, prze-
robionej przez Kajetana Sarczuka (1892-1927), 
zaprzestaję swoich wywodów i rozważań, życząc 
Miłym Czytelnikom zdrowia, uśmiechu na każ-
dy dzień tygodnia, dobrych przyjaźni, szacunku 
najbliższych nam osób, zrozumienia i toleran-
cji oraz NADZIEI na lepsze jutro – nie tylko na 
dzień Bożego Narodzenia, ale na cały 2004 rok 
– na zawsze.

OPR. HELENA SZEMRAJ – INSP. DS. WGD.

JEDYNE W ROKU

KRONIKAPOLICYJNA
czy trwałym uszczerbku na zdrowiu, ograni-
czyliśmy również ilość uciążliwych przestępstw 
typu: kradzieże czy włamania o wysokich stra-
tach. Do 16 grudnia odnotowaliśmy: 29 kradzie-
ży mienia oraz 17 kradzieży z włamaniem, 2 
rozboje, 8 bójek i pobić, 10 uszkodzeń rzeczy, 
53 zderzenia drogowe oraz 50 kierujących w sta-
nie nietrzeźwości. Trzeba stwierdzić, iż wykry-
walność przestępstw kryminalnych osiągnęła 
65%, a wykrywalność ogólna wynosi 75%, co 
daje nam trzecie miejsce w powiecie: po Wil-
czycach i Zawichoście. Bardzo jesteśmy radzi, 
że od 1 grudnia stan osobowy naszego poste-
runku zwiększył się o jednego policjanta, który 
po zapoznaniu się z terenem będzie pracował na 
rzecz poprawienia ładu i porządku publicznego 
na terenie naszej gminy.

Jak co roku w okresie świątecznym nasila-
ją się kradzieże mienia, jak również włamania 
do sklepów czy mieszkań. Dlatego też wyczu-
lam mieszkańców na bardziej właściwe zabez-
pieczenie swojego mienia, zwracanie uwagi na 
każdy przejeżdżający pojazd czy podejrzanie 
zachowującą się osobę pieszą w rejonie sklepów 
czy zabudowań swoich, bądź sąsiada. O każdym 
takim spostrzeżeniu informujcie, nawet ano-
nimowo, pod bezpłatnymi numerami tel. 997 
bądź 112, co umożliwi nam szybkie zareago-
wanie i zatrzymanie sprawców jeszcze na miej-
scu kradzieży czy włamania. Biorąc pod uwagę 
stan zagrożenia włamaniami wydłużony będzie 
czas pracy patroli na terenie całej gminy, zarów-
no pojazdami oznakowanymi, jak i cywilnymi. 
W okresie dni świątecznych również będziemy 
pracować, bez względu czy jest to pierwszy czy 
drugi dzień świąt, czy też Nowy Rok.

OPR. ASP. STANISŁAW TERLECKI

„Lulajże Jezuniu, moja perełko,
niechże Ci lud Polski śpiewa pieśń wielką,
lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
a naród nasz Polski w nędzy otulaj.

Zawitaj nam Zbawco, dziś narodzony
i popraw, nam biednym, los utrudzony,
lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
od nędzy, ciemnoty, lud nam otulaj.

Zbudź ze snu lud polski, skarć naszych wrogów,
daj byśmy się zbyli wszech złych nałogów”
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