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„Młodość jest piękna nie dlatego,
że pozwala robić głupstwa,
ale dlatego, że daje czas,
by je naprawiać...”

Bernard z Clairvaux

Wszyscy ulegamy różnym nawy-
kom – dobrym lub złym. Złe nawy-
ki to np. palenie papierosów, picie 
alkoholu, zażywanie narkotyków 
czy nadmiernej ilości leków. Mogą 
one prowadzić do uzależnień. Do 
czynników ułatwiających rozwój 
nałogu należy w pierwszym rzę-
dzie łatwy dostęp do danego środ-
ka oraz duża tolerancja społeczeń-
stwa na jego używanie. Uzależnie-
nia prowadzą do poważnych, często 
drastycznych zmian w zachowaniu, 
wywierają szkodliwe działanie dla 
zdrowia człowieka, mogą mieć tra-
giczne konsekwencje. Dlatego nale-
ży uświadamiać młodzież o skut-
kach sięgania po alkohol, papierosy, 
narkotyki.

Wychodząc naprzeciw tym pro-
blemom Szkolny Zespół Profilak-
tyki Uzależnień i Przeciwdziała-
nia Przemocy (SZPUIPP) działają-
cy w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Brunona Jasieńskiego w Kli-
montowie w składzie: T. Czarnec-
ka, A. Gładysz. D. Puto, A. Szczy-
pińska i B. Wójcik na początku lute-
go 2004 roku ogłosił konkurs pod 
hasłem „Uzależnieniom STOP”. 
Był on skierowany do wszystkich 
uczniów Gimnazjum i Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Klimontowie.

Celem konkursu, który odbywał 
się w dwóch kategoriach (literackiej 
i plastycznej) było:
- zwiększenie zainteresowań spra-

wami zdrowia i najczęstszych 
ich zagrożeń,

- prezentowanie postawy wyra-
żającej troskę o własne zdrowie 
i zdrowie innych,

- rozbudzenie potrzeb działania 
na rzecz zdrowego środowiska,

- wywołanie emocji i rozwijanie 
zdolności literackich i plastycz-
nych.
Konkurs to część Szkolnego Pro-

gramu Profilaktyki, konkretne dzia-
łanie w celu upowszechniania zagad-
nień profilaktyki uzależnień i wycho-
wania pokolenia, które nie niszczy 

siebie, a więc jest tym działaniem 
o które powinniśmy zabiegać – z nie-
pokojem patrząc w przyszłość. Profi-
laktyka staje się szansą na kształtowa-
nie postawy wolnej od uzależnień.

Konkurs trwał do 6 kwietnia 
2004 roku, a podsumowanie odby-
ło się 21 kwietnia br. w LO i uczest-
niczyli w nim: Maria Kubik – dy-
rektor ZSP, Czesław Fijałkowski 
– dyrektor LO, Andrzej Zientkie-
wicz – sekretarz gminy, ks. kano-
nik Adam Nowak, Elżbieta Mazur 
– przedstawiciel firmy KLIM-GAZ, 
Henryka Baran – pedagog szkolny 
ZSP, Barbara Bzdyra i Helena 
Gładysz – opiekunowie konkursu 

w szkołach, Samorządy Uczniow-
skie, nagrodzeni, nauczyciele 
i uczniowie z LO.

Impreza rozpoczęła się progra-
mem artystycznym „A co ty wybie-
rzesz?" w wykonaniu uczniów 
klasy I LO. Następnie Pan Dyrek-
tor Fijałkowski wręczył nagrody, 
wyróżnienia i dyplomy laureatom 
konkursu. Nagrodzeni w konkur-
sie plastycznym: I miejsce – Ewa 
Kaczmarska (kl.IId Gimna-
zjum), Magda Szypenbejl (kl. II 
TH5 ZSP), Mateusz Bzdyra (kl. 
I LO); II miejsce – Beata Bajur 
(kl.Id Gimnazjum), Łukasz Żurek 
(kl.II TM4 ZSP), Anna Jaworska 

(kl. IIa LO); III miejsce – Joan-
na Strójwąs i Justyna Szemraj 
(Gimnazjum), Sylwia Sowińska 
(kl. II TH4 ZSP), Monika Podyma 
(kl.IIa) i Michał Bzdyra (kl. IIb).

Wyróżnienia otrzymali: Ilona 
Wesołowska (Gimnazjum) i Ad-
rian Baran (kl. I LO).

Nagrodzeni w konkursie literac-
kim: I miejsce – Marta Barańska 
(Gimnazjum), Malwina Grzybow-
ska (kl. IV TH5 ZSP), Karolina 
Dereń (kl. IIa LO); II miejsce – Ewa 
Ferens (kl.IIId Gimnazjum), Moni-
ka Grębowiec (kl. I LO); III miej-
sce – Monika Stypa (kl. III Gimna-
zjum), Michał Bzdyra (kl. IIb LO). 

Wyróżnienia otrzymali: Dominika 
Bokwa (kl. I Gimnazjum) i Konrad 
Broziński (kl. I LO).

Nagrodę specjalną przyzna-
no dla Agnieszki Potyrańskiej, 

uczennicy LO, za scenariusz mon-
tażu literackiego na temat nar-
komanii "Życie nie po to jest..." 
Zachęcamy do wykorzystania sce-
nariusza w szkołach.

Oprócz zapału i dobrych chę-
ci, których nie brakowało, w orga-
nizowaniu konkursu problemem 
były pieniądze, o które jak zawsze 
trzeba było zabiegać. Po licznych 
staraniach wsparcie finansowe 
otrzymaliśmy od Pana Ryszarda 
Bienia – szefa firmy KLIM-GAZ 
i Wójta Gminy Pana Bogusława 
Mrozowskiego, a nagrody rzeczo-
we przekazali państwo Przytuło-
wie – właściciele sklepu „Arkadia”. 
Wszystkim sponsorom serdecznie 
dziękujemy za zrozumienie i oka-
zaną nam pomoc.

Impreza zakończyła się prze-
marszem gości i uczniów ZSP, LO 
oraz przedstawicieli Gimnazjum 
ulicami Klimontowa na Rynek. 
Zawiązany tam krąg „czystych 
serc” był wyrazem solidarności 
w walce z uzależnieniami i jed-
nocześnie finałowym akcentem 
imprezy.

OPR. D. PUTO & A. SZCZYPIŃSKA

„UZALEŻNIENIOM  STOP”
– FINAŁ KONKURSU
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13 marca br. odbył się wyjazd szkoleniowy na Międzyna-
rodowe Targi Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach. 
Organizatorem wyjazdu była Komisja Rolna Rady Gminy w 
Klimontowie oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Modliszewicach, Oddział w Sandomierzu. Grupa 30 
rolników z naszej gminy mogła podziwiać najnowsze osią-
gnięcia techniki rolniczej, szkoda, że na razie mało dostępne 
ze względów ekonomicznych.

Uczestnicy wyjazdu oprócz zwiedzania wystaw uczest-
niczyli również w konferencji prasowej Ministra Rolnictwa 
– Wojciecha Olejniczaka, który mówił o sytuacji w rolnic-
twie po akcesji do Unii Europejskiej, w tym o rentach struk-
turalnych i wsparciu gospodarstw rolnych. Podczas wyjazdu 
nawiązane zostały kontakty handlowe i poczynione zostały 
zakupy sprzętu rolniczego. Jeden z rolników zakupił do swo-
jego gospodarstwa mieszalnik pasz ze śrutownikiem. Koszty 
wyjazdu pokryte były w połowie przez uczestników, a w poło-
wie dofinansowane zostały przez Wójta Gminy Klimontów.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNEJ – JAN RĘBACZ

DLA ROZWOJU 
ROLNICTWA

W Klimontowie obchodzo-
no bardzo uroczyście 213 rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji.

Piękne stroje licealistów, z pięk-
ną akademią przygotowaną przez 
nich specjalnie na te obchody 
wspólnie z opiekunką Panią Anną 
Szczypińską, wprowadziły wszyst-

kich uczestników uroczystości rocz-
nicowych w nostalgiczny nastrój 
tamtych czasów. 

Słowa recytowane przez uczniów 
głęboko podkreślały znaczenie tego 
święta: „Coraz rzadziej towarzyszy 
młodym ludziom głębsza refleksja 
nad rangą tego wydarzenia. Coraz 

trudniej przekonać do świętowa-
nia kolejnych rocznic. Młodość na 
pierwszy plan wysuwa teraźniej-
szość. Z obawą patrzy w przyszłość. 
Nie chce pamiętać o przeszłości, 
jakby nie pamiętając o tym, iż naród 
bez korzeni, bez przeszłości umiera, 
a bez języka, historii i tradycji tra-
ci tożsamość” – jakby chcieli w nas 
obudzić poczucie patriotyzmu i toż-
samości narodowej, tak potrzebne 
właśnie dzisiaj. 

Przebieg wydarzeń nawiązu-
je do trudności, z jakimi zmagała 
się ówczesna Polska: „Od miesię-
cy Warszawa żyła wiadomościami 
z zamku królewskiego, gdzie obra-
dował Sejm. Rankiem 3 maja 1791 
roku miarowe kroki maszerującego 
w stronę zamku wojska obudziły 
mieszkańców stolicy. Z każdą chwi-
lą gęstniał tłum wokół zamku. Pod-
niosły moment uchwalenia konsty-
tucji miał miejsce w obszernej sali 
zamkowej. Konstytucja była wyra-
zem niepodległościowego wysiłku 
zważywszy na ówczesne warunki 

polityczne – słabość wewnętrzną 
i uzależnienie od państw ościen-
nych po pierwszym rozbiorze w 
1772 roku. Treść Konstytucji 3 Maja 
mimo wszelkich akcentów „postę-
powych” była wynikiem historycz-
no–politycznego kompromisu. Dla 
ówczesnych Polaków była sympto-
mem niepodległego decydowania 
o losie państwa. Stała się świadec-
twem odzyskania niepodległości. 
Dlatego autorzy tej konstytucji we 
wstępie do niej zaznaczyli jej nie-
podległościowy charakter słowami: 
„...wolni od hańbiącej obcej przemo-
cy nakazów”. „Wolność stale trze-
ba zdobywać, nie można jej tylko 
posiadać. Przychodzi jak dar, utrzy-
muje się tylko poprzez zmaganie...”. 
Po pełnej powadze powyższych 
słów nastąpiło złożenie wiązanek 
kwiatów przy pomniku Powstańców 
Styczniowych jak i Bohaterów Walk 
lat 1939–45 w hołdzie walczących o 
wolność narodu.     M.A.

Fotoreportaż z uroczystości 
przedstawiamy na str. 4.

213 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI
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Pomyśl o wakacjach – możesz na 

nie zarobić. Zlecę pracę – wycinanie kopert. 

Duży zarobek – wyślę materiał. Na wysyłkę 

znaczki za 6.00 zł na adres: FUH „Więź”, 

Asnyka 9, skr. poczt. 207, Rzeszów RUP 2.

8 marca miała miejsce w naszej szkole 
w Klimontowie uroczysta akademia z okazji 
Dnia Kobiet, w której wzięli udział nauczy-
ciele, uczniowie oraz zaprzyjaźniona z naszą 
szkołą Pani doktor Ewa Baran–Mrozowska. 
Akademia rozpoczęła się apelem o godz. 
12.30 na sali gimnastycznej, którego rozpo-
częcie zapowiedziała Przewodnicząca szko-
ły, uczennica szóstej klasy Anna Pacholczak. 
Potem uczniowie klasy piątej zaprezentowali 
program artystyczny składający się z przed-
stawienia, w którym głównymi bohaterami 
byli Sokrates i Darwin oraz piosenek w wyko-
naniu chórku szkolnego, po których uczenni-
ca klasy szóstej Anna Pacholczak zagrała na 
skrzypcach. Następnie zespół „Wróble”, w 
skład którego wchodzili nauczyciele: Marek 
Słowiakowski, Andrzej Aksamit, Cezary 
Pyszczek, Tomasz Szpyt oraz Tomasz Ferens 
– dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Klimon-
towie, zaprezentował kilka piosenek, które 
nagrodzone zostały o dziwo entuzjastyczny-
mi brawami. Na zakończenie Pani Małgo-
rzata Zieja – dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej podziękowała wszystkim uczniom i 
nauczycielom za przygotowanie tak wspania-
łej akademii.

Najbardziej mi się podobała gra na skrzyp-
cach naszej starszej koleżanki Ani Pachol-
czak, (chyba to musi być trochę trudne), a 
dopiero później cały program artystyczny, 
który tworzył podniosły nastrój całej uroczy-
stości, podkreślany dekoracją sali w kolorowe 
serca i ogromnym napisem „8 Marca” na gra-
natowym płótnie. Uczniowie ubrani jak przy-
stało na tak wyjątkową, jedyną w roku uro-
czystość w galowe stroje, nagrodzili wszyst-
kich zebranych przed publicznością wyko-
nawców głośnymi i gorącymi brawami.

KAROLINA WIATROWSKA

PSP W KLIMONTOWIE 
WYCHOWAWCA: J. KANIEWSKA

R  odzice, jak wiadomo, odgrywają bar-
dzo ważną rolę w procesie dydaktycz-
no–wychowawczym. To oni są pierw-

szymi nauczycielami dziecka, to właśnie oni 
pokazują im świat, otwierając przed dzieckiem 
horyzonty myślenia, poznania i wzajemnego 
zrozumienia. Jednak aby dzieci osiągały sukcesy 
w procesie poznania i uczenia się, konieczna jest 
współpraca między szkołą a domem rodzinnym, 
a co za tym idzie rodzicami. Wkład rodziców jest 
bardzo ważny, zainteresowanie postępami dziec-

ka u rodziców powinno być mechaniczne, dziec-
ko wtedy więcej się stara, wie że jest zauważane, 
że wzbudza zainteresowanie właśnie rodziców, 
że jest ważne. Dlatego tak ważna jest współpra-
ca nauczyciela z rodzicami, szkoła to przecież w 
późniejszym okresie drugi dom dziecka.

Jako pedagog muszę stwierdzić, iż pomysł 
zorganizowania lekcji otwartej dla rodziców oka-
zał się trafną formą przybliżenia rodzicom pracy 
ich dzieci w szkole. Lekcja odbyła się 21 kwiet-
nia w PSP w Klimontowie Filia Konary, w klasie 
pierwszej. Wszyscy rodzice przyszli punktualnie, 
obecna była również Pani Kierownik placówki 
Urszula Sadowska. Dzieci poznały wiersz Jana 
Brzechwy pt. Kaczka–Dziwaczka, doskonaliły 
technikę liczenia w zakresie 20, śpiewały piosen-

ki, lepiły z plasteliny różne, nawet ciekawe cza-
sami wzory, a wykonywane ćwiczenia i zadania 
sprawiały im niekłamaną radość i zaciekawienie. 
Przeprowadzona po lekcji pogadanka z rodzica-
mi, potwierdziła trafność pomysłu – zaproszenia 
rodziców na lekcję ze swoimi dziećmi. Dzieci w 
ogóle się nie tremowały, wręcz przeciwnie, cóż to 
była za radość dziecka, kiedy rodzic pochwalił go 
za wykonane zadanie, cóż to było za samo dowar-
tościowanie się dziecka, kiedy mogło ono poka-
zać rodzicowi, jak sobie radzi w szkole. Właśnie 

taki był cel zorganizowania i przeprowadzenia 
takiej lekcji, pokazanie jak dziecko pracuje, gru-
powo i indywidualnie, w jakim tempie, z czym 
ma problemy, i z czym sobie najlepiej radzi. Nie 
była to lekcja pokazowa, do której dzieci zosta-
ły wcześniej przygotowane, nie o to chodziło. 
Była to zwykła lekcja „robocza”, na której dzieci 
wykazały się tym, co do tej pory osiągnęły, nie-
stety w różnym stopniu, pracując we właściwym 
sobie tempie, który mógł rodzic sam zaobserwo-
wać i ocenić. Myślę, że to spotkanie było nowym 
niezwykłym doświadczeniem, bardzo cennym, a 
co za tym idzie wzbogacającym i przybliżającym 
obie strony, tak ważne w rozwoju dziecka, dom 
rodzinny i szkołę.

OPR. IWONA BARANIAK–BARAN

RODZICE Z POWROTEM DO SZKOŁY

MŁODZI DZIENNIKARZE PISZĄ

DZIEŃ 
KOBIET

W NASZEJ 
SZKOLE

OGŁOSZENIA
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W Konarach, w niedzielę 23 maja, odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 89 już rocznicę bitwy pod Konarami. Udział w uroczystościach upa-
miętniających poległych w bitwie legionistów Józefa Piłsudskiego wzięli 
zaproszeni goście, władze samorządowe, związki kombatanckie, organi-
zacje społeczne, partie polityczne, przedstawiciele szkół oraz społeczność 
gminy Klimontów. Mszę św. celebrował ks. Andrzej Teper, proboszcz 
parafii Olbierzowice, który mówił w homilii: „Stajemy przy obelisku 
bohaterów bitwy pod Konarami, bitwy upamiętnionej na Grobie Niezna-
nego Żołnierza pod datą 16-22 maja 1915 roku. Stajemy tutaj aby nie tylko 
czcić bohaterów, wspominać tych którzy polegli i modlić się o ich wiecz-
ne zbawienie, ale również aby przypominać sobie o naszych obowiązkach 
względem Ojczyzny i aby przypominać sobie tych, którzy są dla nas wzo-
rem do postępowania i którzy uczą nas miłości do Ojczyzny. Bóg – Honor 
– Ojczyzna niech będzie również przypomnieniem dla nas o tym, abyśmy 
umieli żyć i poświęcać się dla ojczyzny... Uczestnicy uroczystości patrio-
tyczno–religijnej stają tutaj, aby żywi wspominali umarłych, aby wspomi-
nać tych, którzy życie oddali za Ojczyznę”.

Po mszy Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy, odgrywając 
hymn państwowy, wprowadziła do oficjalnej części uroczystości, podczas 
której Wójt Gminy Klimontów Bogusław Mrozowski witając wszystkich 
zebranych, a w szczególności Janusza Łacha – pełnomocnika Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, odczytał list od Wojewody Świętokrzy-
skiego Włodzimierza Wójcika: „Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 
uroczystości z okazji 89 rocznicy bitwy pod Konarami. Legioniści  Józe-
fa Piłsudskiego, którzy walczyli z wojskami rosyjskimi, są przykładem 
patriotyzmu i miłości do tej ziemi, do Ojczyzny... Każdy z nas powinien 
się czuć odpowiedzialny za przyszłość naszego kraju, nie można jednak 
budować jej bez fundamentów zakorzenionych w przeszłości. Dziękuję 
Państwu za podtrzymywanie pamięci o tamtych ważnych dla nas wszyst-
kich wydarzeniach. Ci, którzy polegli za wolność Ojczyzny zasługują na 
największy podziw i uznanie, ich odpowiedzialna postawa i poświęcenie 
powinny pozostać na stałe w naszych sercach. Jestem dumny, że w naszym 
regionie jest wciąż żywa tradycja i historia tamtych wydarzeń. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczyniają się do jej podtrzymywania w zbiorowej 
pamięci o tym, co najważniejsze i co godne naśladowania. Mam nadzieję, 
że ta piękna tradycja będzie kontynuowana...”

Apel Poległych przeprowadzony przez insp. Nowickiego ze Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” w Kielcach poprzedziło wystąpienie przedstawi-
ciela Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który powiedział m.in. 
„ Każdego roku o tej porze przywołujemy na pamięć chlubne tradycje 
narodowo-wyzwoleńcze klimontowskiej ziemi... Uroczystość w Konarach 
pielęgnuje tradycje walk o wyzwolenie naszej Ojczyzny, podkreśla zna-
czenie heroicznych czynów... Pielęgnując swoje dziedzictwo tworzą Pań-
stwo najnowszą rzeczywistość, uczycie młodych ludzi, jak żyć i szanować 
tożsamość narodową, czerpiąc z najwspanialszych wzorów...”

Uroczystość w Konarach jak co roku była uhonorowaniem heroicznych 
czynów Legionistów, którzy nie szczędzili krwi, a nawet życia w walce o 
polskość na tej ziemi. A dowodem hołdu i pamięci było złożenie wieńców 
i kwiatów pod obeliskiem i salut armatni Chorągwi Ziemi Staszowskiej.

M.A.

89 ROCZNICA

3 MAJA 
W KLIMONTOWIE

„Naród bez korzeni, bez przeszłości umiera, 

a bez języka, historii i tradycji traci tożsamość”

– fotoreportaż z obchodów rocznicowych
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BITWY POD KONARAMI
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Droga Redakcjo!
W marcowym numerze z ubie-

głego roku przeczytaliśmy o niesa-
mowitej imprezie pn. „Pomóc Dag-
marze”, odbywającej się Publicznej 
Szkole Podstawowej w Klimon-
towie, której celem było zebra-
nie pieniędzy na leczenie chorej 
dziewczynki Dagmary, imprezie 
tej przyświecały piękne i pełne 
zrozumienia słowa Seneki „Trzeba 
żebyś był dla innych, żeby żyć dla 
siebie”. Ośmieleni informacją o tak 
udanej imprezie, chcielibyśmy pro-
sić na łamach „Głosu Klimontowa” 
Szanownych Czytelników o wspar-
cie naszych dzieci z przepukliną 
oponowo-rdzeniową i wodogło-
wiem, skupionych w Stowarzysze-
niu, mającym swą siedzibę w San-
domierzu, przy ul. Czereśniowej 
2, tel. (15) 831 03 84 (do Prezes 
Agnieszki Nawrockiej). Stowarzy-
szenie skupia również dzieci z gmi-
ny Klimontów. Podajemy nr kon-
ta, na które w dobroci serca chcie-
libyśmy prosić o wpłacanie choć 
skromnych datków, które przezna-
czylibyśmy przede wszystkim na 
turnusy rehabilitacyjne dla naszych 
niepełnosprawnych dzieci – dla nas 
każdy grosz się liczy – PeKaO S.A. 
I O/Sandomierz 10701698-126250-
2221-0100.

Chcąc przybliżyć czytelnikom 
zasadność naszej prośby trzeba 
powiedzieć o trudnościach i po-
święceniu, jakie każdego dnia 
oczekują nasze chore dzieci. Nasze 
Stowarzyszenie działa na terenie 
woj. podkarpackiego i świętokrzy-
skiego, zrzesza rodziny w których 
przyszło na świat dziecko z prze-
pukliną oponowo-rdzeniową i wo-
dogłowiem. Celem Stowarzyszenia 
jest przede wszystkim wspieranie 
się nawzajem w trudnościach, jakie 
niesie codzienna opieka nad naszy-
mi dziećmi. Choroba naszych dzie-
ci jest bardzo ciężką wadą rdzenia 
kręgowego, na której powstanie 
może mieć wpływ wiele czynni-
ków, a której następstwami jest 
paraliż kończyn dolnych, defor-
macja kręgosłupa i stawów, uszko-
dzenie pęcherza moczowego i ne-
rek oraz wodogłowie. Większość 
naszych dzieci porusza się na wóz-
kach inwalidzkich, inne chodzą 
o kulach, nie przeszkadza to jednak 
w rozwoju intelektualnym, który 
nie odbiega w rozwoju od zdrowych 
dzieci. Tym bardziej są świado-

me nieszczęścia, jakie je spotkało. 
Liczba dzieci urodzonych z tą wadą 
jest porównywalna do liczby dzieci 
urodzonych z zespołem „Downa” 
(1 dziecko na 1000 urodzeń), jed-
nak o zespole „Downa” wie chyba 
każdy, niewiele natomiast osób wie 
o przepuklinie oponowo-rdzenio-
wej, bardzo ciężkiej wadzie rdzenia 
kręgowego. Dlatego boli nas rodzi-
ców tak mała świadomość społecz-
na na temat tej nieuleczalnej choro-
by, o której tylko my i nasze dzie-
ci właściwie wiemy, jaką straszną 
jest chorobą właśnie przepuklina 
oponowo-rdzeniowa. Trudno sobie 
wyobrazić ile problemów pociąga 
za sobą ta choroba: cewnikowanie 
co 3 godziny (bez względu na to 
czy dziecko chodzi do szkoły, czy 
idziemy z wizytą, czy też jedzie-
my na wakacje). Jeżeli tej czynno-
ści zaniedbamy to dochodzi do nie-
odwracalnego uszkodzenia nerek 
i w konsekwencji do śmierci chore-
go dziecka. Wodogłowie regulowa-
ne specjalnymi zastawkami: każdy 
ból głowy, niezauważalny u zdro-
wego dziecka, u nas może oznaczać 
uszkodzenie zastawki, a co za tym 
idzie kolejną operację. Nie mówiąc 
już o paraliżu kończyn dolnych, to 
przecież całe życie spędzone na 
wózku inwalidzkim lub specjalnym 
aparacie pionizacyjnym, no i trud-
no gojące się odleżyny, deformacje 
stawów i kręgosłupa.

W przybliżeniu charakteryzu-
jąc tą chorobę stwierdzić trzeba, że 
przepuklina oponowo-rdzeniowa 
jest zaburzeniem zamknięcia kana-
łu kręgowego powstałym w proce-
sie tworzenia się struktur rdzenia 
kręgowego i kręgosłupa w trzecim 
tygodniu życia zarodkowego dziec-
ka. Rozróżniamy przepukliny oko-
licy szyjnej, piersiowej, lędźwio-
wej i krzyżowej. Jest to złożona, 
wielosegmentowa wada dotyczą-
ca rdzenia kręgowego, wychodzą-
cych z niego nerwów rdzeniowych 
i osłon kostnych rdzenia tj. kręgów 
kręgosłupa, może ona także łączyć 
się z ubytkami skóry. Wadzie tej 
towarzyszą zaburzenia przewodze-
nia bodźców nerwowych od struk-
tur centralnych na obwód ciała, 
czyli do mięśni skóry i narządów 
wewnętrznych, takich jak pęcherz 
moczowy, ostatni odcinek jelita 
grubego i odbytu. Zaburzona jest 
także droga nerwowa od zewnątrz 
do centralnego układu nerwowe-

go, dochodzi do zaburzeń przewo-
dzenia bodźców nerwowych. Mózg 
nie jest informowany o bodźcach 
i czynnikach działających na skó-
rę. Dziecko nie czuje dotyku, bólu, 
ciepła z tych okolic ciała, które 
połączone są z ośrodkami nerwo-
wymi poprzez miejsce dotknięte 
uszkodzeniem, gdyż droga nerwo-
wa w obie strony jest tam przerwa-
na. Mięśnie, najczęściej kończyn 
dolnych i pośladków, są w zaniku 
i nie umieją się napinać. Napię-
cie mięśni jest najczęściej wiot-
kie. W zależności od wysokości 
i rozległości uszkodzenia komó-
rek i dróg nerwowych dochodzi 
do niedowładów lub porażeń mię-
śni kończyn i tułowia. Stopniowo 
powstają wtórne zaburzenia układu 
kostnego – nieprawidłowe ustawie-
nie stóp i ich zniekształcenie, brak 
centrowania kości w stawach bio-
drowych i zwichnięcia w tych sta-
wach, przykurcze ścięgien i struk-
tur okołostawowych. Ruch czynny 
odcinków kończyn jest niemożliwy 
lub znacznie ograniczony. W 80% 
przypadków wadzie rdzenia towa-
rzyszy również wodogłowie zwią-
zane z zaburzonym krążeniem pły-
nu mózgowo-rdzeniowego.

Jest to bardzo ciężka choroba, 
która wymaga wielkiego, napraw-
dę wielkiego poświęcenia i wiado-
mo ile zabiegów przy tak chorym 
dziecku. To niestety nasz dzień 
codzienny. O tej chorobie zbyt 
mało się mówi w mediach, nie wia-
domo czym to jest spowodowane, 
może brakiem środków zaradczych 
z prawdziwego zdarzenia, środków 
mogących pomóc naszym chorym 
dzieciom i chyba braku konkret-
nych działań w leczeniu przyczyno-
wym tej choroby. 

We wrześniu ubiegłego roku 
odbyła się w Lublinie międzyna-
rodowa konferencja nt. przepukli-
ny oponowo-rdzeniowej, łączyli-
śmy z nią wielkie nadzieje. Nie-
stety nie odniosła ona spodziewa-

nego efektu. Media milczały na ten 
temat, jednocześnie nagłaśniając 
konferencję nt. schizofrenii. Czy 
nie jest to żałosne i przygnębiają-
ce, zostawiać nas samych z tak nie-
ludzkim problemem, bez pomocy, 
porady, nadziei na poprawę losu 
naszych dzieci, żyjących przecież 
w społeczności? Przecież i nasze 
dzieci zasługują na uwagę. Czy 
nie warto szukać dla nich pomo-
cy? Czy różne fundacje i instytucje 
widzą tylko dzieci z porażeniem 
mózgowym i zespołem „Downa”? 
My też potrzebujemy zrozumie-
nia i wsparcia, chociażby na zakup 
przecież drogich leków ratujących 
odnerwiony pęcherz naszych dzie-
ci, cewników jednorazowych, któ-
rych zużywają 6 dziennie, sprzętu 
specjalistycznego: wózków inwa-
lidzkich, pionizatorów, łusek pro-
stujących wykoślawione nóżki, no 
i oczywiście rehabilitacji na tur-
nusach rehabilitacyjnych, na które 
nas coraz trudniej stać. Liczymy 
zatem na ludzi dobrej woli, na ludzi 
nie przechodzących obojętnie obok 
ludzkiej krzywdy, na współczucie 
i zrozumienie dla w końcu ludzi, 
dla których los był mniej łaskawy.

Droga Redakcjo!
Mamy nadzieję, że w was zna-

leźliśmy sojusznika, który pomoże 
uzmysłowić ludziom i uczulić ich 
na naprawdę nurtujące nas potrzeby 
w zaspokajaniu przecież podstawo-
wych potrzeb naszych chorych dzie-
ci, które niech przeżyją swoje bole-
sne życie chodź z dozą tak prze-
cież ludzkiego odruchu, jakim jest 
pomoc drugiemu człowiekowi, któ-
ry oczekuje takiej właśnie pomocy 
– człowiek z przepukliną oponowo-
rdzeniową i wodogłowiem.

Oczekujemy na Państwa 
pomoc!

AGNIESZKA NAWROCKA 
– MAMA 8-LETNIEJ CHOREJ MARTY 

PREZES STOWARZYSZENIA NA 
RZECZ DZIECI Z PRZEPUKLINĄ OPO-
NOWO-RDZENIOWĄ I WODOGŁOWIEM

 Listy do Redakcji

Pomóżcie dzieciom
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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

Gmina Klimontów jest niewątpliwie atrak-
cyjna pod względem turystycznym. Niemal 
każda miejscowość leżąca w jej granicach może 
poszczycić się ciekawym dla turysty krajobra-
zem, zabytkową budowlą, czy też miejscem 
pamięci narodowej. Najbogatszym w atrak-
cje turystyczne jest Klimontów, ale warto tak-
że wiedzieć, co znajduje się w sąsiadujących z 
Klimontowem miejscowościach.

Goźlice (wcześniej Goślice) – wieś leżąca 
przy trasie Klimontów - Lipnik. Tu znajduje się 
kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, zbudowany w XII wie-
ku. Jest kościołem zorientowanym, co oznacza 
że prezbiterium znajduje się od strony wschod-
niej, a wejście od strony zachodniej. W jego 
budowli można odróżnić cztery style budow-
lane: romański (nawa główna), gotycki (pre-
zbiterium), barokowy (kaplice boczne: kaplica 

św. Anny i kaplica Pana Jezusa oraz zakrystia), 
renesansowy (kruchta wejściowa do kościo-
ła). Dwa boczne klasycystyczne ołtarze nawy 
głównej przedstawiają postacie św. Rocha i św. 
Stanisława Szczepanowskiego. W ołtarzu głów-
nym zwiedzający mogą zobaczyć obraz Wojcie-
cha Gersona, przedstawiający Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny.

Zawieruchy wojenne nie oszczędziły tej 
budowli sakralnej, kościół dwukrotnie był 
zniszczony wskutek najazdów tatarskich, pro-
fanacji świątyni dokonali również Szwedzi. 
Dwukrotnie był spalony w okresie I-szej i II-
giej wojny światowej. Dzieje kościoła nieroze-
rwalnie łączą się ze znanymi rodami Ossoliń-
skich i Karskich.

Ze względu na zabytkową wartość sakralną, 
na pewno warto go obejrzeć.

OPR. EWA POTYRAŃSKA

WARTO ZOBACZYĆ
GOŹLICE
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Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych odbyły się 25 
kwietnia na zbiorniku wodnym 
„Tenczynopol” w Klimontowie, 
notabene należącym do Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręg Tar-
nobrzeg, spławikowe mistrzostwa 
koła nr 27 w Klimontowie. Zawo-
dy odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: juniorów do 18 lat 
i seniorów powyżej 18 lat. Mistrzem 
koła na 2004 rok w kategorii junio-
rów został Bartosz Mizera zdo-
bywając 900 pkt., na drugim miej-
scu z tytułem I wicemistrza znalazł 
się Damian Gładysz z 814 pkt, a 
na kolejnym Dawid Kochanek z 
tytułem II wicemistrza – 89 pkt. 
Mistrzem Koła nr 27 w Klimon-
towie w kategorii seniorów został 
Paweł Śmieszek, zdobywca aż 
2.295 pkt., I wicemistrzem (z 1.805 
pkt.) został Zbigniew Ciepliński, 
natomiast II wicemistrzem (z licz-
bą 1.200 pkt.) został Hieronim 
Pacholczak. Mistrzowie w dowód 

uznania otrzymali piękne pucha-
ry ufundowane przez koło nr 27 
oraz prawo reprezentowania koła na 
zawodach okręgowych, a wicemi-
strzowie otrzymali nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu wędkarskiego. 
Fundatorem nagród rzeczowych był 
Paweł Śmieszek – szczególnie miło 
wspominany przez dzieci jako  fun-
dator nagród w 2003 roku – współ-
organizator tegorocznych zawodów 
wędkarskich. Zawody cieszyły się 
dużym zainteresowaniem kibiców, 
szkoda tylko, że frekwencja startu-
jących była zbyt niska.

Jednak atrakcyjne nagrody i 
tytuł mistrza zdaniem Zarządu 
Koła przyciągną w przyszłym roku 
wielu więcej wędkarzy, dodatko-
wym atutem będzie również możli-
wość wędkowania na prawdopodob-
nie wydzierżawionym i zarybionym  
zbiorniku wodnym w Szymanowi-
cach. Trzeba dodać, iż sędziowanie 
było naprawdę profesjonalne, gdyż 
sędzią głównym zawodów był Sła-

Na początku maja odbyła się wycieczka do Kielc, sponsorowana przez 
Wójta Gminy Klimontów i Warszawskie Koło Miłośników Twórczości Bru-
nona Jasieńskiego. Uczestnikami wycieczki były dzieci i młodzież, uczest-
niczące w warsztatach teatralnych i w samym przedstawieniu odbywającym 
się w zeszłym roku podczas „BRUNONALIÓW 2003” w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Klimontowie.

Z relacji uczestników i opiekunów można było wywnioskować, iż 
wycieczka była wspaniałą nagrodą dla młodych artystów. Zobaczyć naj-
ciekawsze zakątki ziemi kieleckiej, uczestniczyć w zawodach sportowych 
i to z nie najgorszymi wynikami, bo jak się okazało opiekun grupy Tomasz 
Ferens zdobył... puchar! Nie gorsi byli i uczestnicy wycieczki, którzy rów-
nież przywieźli z sobą piękny puchar. Dodatkiem były wspaniałe kolorowe 
pamiątkowe koszulki, które otrzymał każdy uczestnik wycieczki.

Zobowiązany zostałem przez wdzięcznych uczestników wycieczki do 
złożenia gorących słów podziękowania Panu Bogusławowi Mrozowskiemu 
Wótowi Gminy Klimontów i Panu Piotrowi Mieszko Banasiakowi – Preze-
sowi Warszawskiego Koła Miłośników Twórczości Brunona Jasieńskiego, 
za zorganizowanie tego wspaniałego wyjazdu. Tak mało potrzeba dla rado-
ści, a ile wtedy wspaniałych wspomnień.       M.A.

MISTRZOSTWA  NA 
TENCZYNOPOLU

W NAGRODĘ WYCIECZKA

Jak co roku z początkiem maja i z kwitnieniem kasztanów, kolejne poko-
lenie klimontowskich licealistów przeżywało pierwszy poważny egzamin 
– maturę. Przedmiotem dodatkowym, który w drugim dniu cieszył się naj-
większym powodzeniem była geografia, następnie historia i biologia oraz 
matematyka. Wszyscy obowiązkowo pisali język polski, Ci, którzy napisali 
na ocenę bardzo dobrą i mieli od trzeciej klasy na koniec roku ocenę przy-
najmniej dobrą, zostali zwolnieni z egzaminu ustnego. Ale już bez żadnej 
taryfy ulgowej odbywał się egzamin ustny z języka obcego, który zdawali 
wszyscy w wybranym przez siebie języku.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zgodnie twierdzą, że atmosfera 
podczas egzaminów była w miarę napięta, ale w granicach rozsądku, jak 
przystało na pierwszy egzamin dojrzałości. Wszyscy zdali swój egzamin, 
a nawet powiem więcej – jest wiele ocen bardzo dobrych. Myślę, że tego-
roczna matura na długo zostanie zapamiętana, nie tylko za sprawą dobrych 
wyników, ale przede wszystkim za sprawą końca jej formy. Za rok bowiem 
licealiści, którzy ukończą trzyletnie liceum będą zdawać „nową maturę”.

Ten egzamin dojrzałości ma przede wszystkim zapewnić jednolitą w 
całym kraju ocenę umiejętności i wiedzy maturzysty. Na „nowej matu-
rze” będą obowiązkowe trzy przedmioty: język polski (ustny i pisem-
ny), język obcy (ustny i pisemny) oraz jeden z dziesięciu przedmiotów 
do wyboru (pisemnie). Przedmioty obowiązkowe będzie można zdawać 
na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), co zwiększało 
będzie szansę maturzystów w walce o indeks na wyższą uczelnię. Pocie-
szając, wbrew temu czego obawia się wielu, „nowa matura” nie będzie 
trudniejsza od dotychczasowej, co nie jest chyba żadną ulgą – po prostu 
trzeba będzie być już trochę lepszym. Wymaga tego od nas tempo życia i 
rosnące wymagania oraz konkurencyjność na rynku – przecież już euro-
pejskim.                  AGNIESZKA KRUPA

womir Figacz z Tarnobrzega (sę-
dzia z uprawnieniami krajowymi). 

Organizatorzy zawodów dzięku-
ją wszystkim zawodnikom za udział 
i rywalizację, zapraszając na jedyne 
takie zawody w przyszłym roku. Na 
koniec trzeba wspomnieć, iż o zwy-
cięstwie w zawodach, trwających od 
9.00 do 14.00, zdecydowały ostatnie 

chwile wyznaczonego czasu rywali-
zacji. „Jak to niewiadomo kiedy może 
odmienić się na lepsze”, na pewno 
sobie pomyślał odbierając zasłużony 
puchar zwycięzca zawodów w kate-
gorii seniorów Paweł Śmieszek, któ-
ry został przecież mistrzem koła w 
Klimontowie na 2004 rok.

OPR. KRZYSZTOF BERNYŚ

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI


