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Drodzy Czytelnicy!

W

chwili, gdy do Waszych rąk dotrze ten numer „Gazety Kłomnickiej”
będziemy już wszyscy wiedzieli, kto wygrał wybory do Sejmu i do Senatu i kto obejmie rządy w naszym kraju. Ponieważ piszę te słowa
przed wyborami, pozwolę sobie na kilka słów mojej własnej oceny toczącej się
kampanii wyborczej. Otóż z zażenowaniem słucham i oglądam (często mimo
woli) audycje przygotowane przez sztaby wyborcze różnych partii. Ile w nich jadu
i nienawiści, króluje tendencja do bezlitosnej walki do pozbawienia przeciwnika
wszelkich szans na uczciwą realizację. Atmosfera wojny na totalne wyniszczenie,
jaka panuje między walczącymi o władzę, każe mi zastanowić się, kto w takim razie będzie po tej wojnie rządził. W państwie demokratycznym władza musi opierać się na mądrych kompromisach a nie na rozwiązaniach siłowych. Tymczasem
we wszystkich mediach, potencjalni kandydaci na posłów i senatorów „walczą”.
Tak naprawdę to nie wiadomo, z kim. Do śmiechu doprowadza mnie stwierdzenie,
że taki to a taki kandydat wywalczył (sam!) miliony euro na jakieś zadanie a inny
te miliony „wywalczy” jak go tylko wybierzemy. Zaiste przerażająca jest wiedza
tych przyszłych rządzących na temat zasad i metod pozyskiwania tych unijnych
środków. Trochę skromności by się przydało drogie panie i panowie.
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Szanowni Państwo!

P

rzed nami Święto Zmarłych. Jak co roku o tej porze kierujemy swoje kroki
na cmentarze by dokonując już tradycyjnego uprzątania grobów, przywołać
wspomnienia o bliskich, którzy tam znaleźli swoje miejsce ostatniego spoczynku. Są to również dni, kiedy nasze pokolenia, ludzie, którzy przeżyli już pół
wieku i więcej coraz bardziej zaczynamy się oglądać za siebie. Właśnie w takich
momentach dochodzi do nas poczucie, że każdy, kto się urodził musi umrzeć.
Szkoda tylko, że tak dużo umiera ludzi młodych, ludzi, przed którymi świat stał
otworem, ale jak mówi nasza wiara – niezbadane są wyroki Boskie. Dlatego godząc się z nieuchronnością powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby
nasi następcy nie wyprzedzali na w drodze na drugą stronę.
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Warto zajrzeć…
Adam Śliwakowski

W

dobie powszechnego dostępu do Internetu, oraz informacji zamieszczonych
na witrynach internetowych nie ma
problemu ze znalezieniem ważnych
dla nas zagadnień. Często jednak
jest tak, iż aby uzyskać konkretną wiedzę potrzeba poświęcić przed komputerem sporo czasu, nie mając pewności
czy strona która powinna zawierać kluczowe hasło spełni nasze oczekiwania.

Chciałbym dziś polecić Państwu, a
w szczególności studentom, oraz młodzieży praktyczną stronę internetową
Eurodesk Polska. Eurodesk jest europejskim programem informacyjnym
dla studentów, młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Program ten
działa w 28 państwach. Finansowany
jest przez Komisję Europejską oraz
rządy państw, które w nim uczestniczą.
W zdecydowanej większości z nich
- w tym w Polsce - Eurodesk działa
w strukturach Narodowych Agencji
Programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”. Na stronie www.eurodesk.pl
znaleźć można wiele ważnych i cieka-

wych informacji, przydatnych dla młodzieży, oraz organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń. Przeglądając witrynę
dowiemy się o programach polskich
i zagranicznych, organizowanych konkursach, wolontariacie, gdzie szukać
funduszy krajowych i zagranicznych.
Pozostaje mi tylko zachęcić wszystkich do odwiedzenia strony www.eurodesk.pl. Dla osób zainteresowanych
wiadomościami na temat pozyskiwania
środków finansowych polecam jeszcze
strony: www.funduszngo.pl, www.pozytek.gov.pl., www.minrol.gov.pl oraz
www.arimr.gov.pl.

Wciąż czekamy na uruchomienie działania, będącego
dużą szansą dla małych i średnich firm działających
na terenach wiejskich
Adam Śliwakowski

W

dniu 28.09.2007 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Wraz z przedstawicielami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozmawialiśmy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. W trakcie komisji
chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o działaniu pod nazwą „Tworzenie
I Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, które jak wynika z uzyskanych informacji,
prawdopodobnie zacznie funkcjonować na początku 2008 r.
W przeciwieństwie do większości
programów unijnych, których beneficjentami byli głównie rolnicy, omawiany program skierowany będzie
do przedsiębiorców, osoby fizycznej,
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej, która prowadzi działalność
jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót
nie przekraczający równowartości w zł
2 mln euro. Celem działania będzie
rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości, oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Powyższy program,
a w szczególności zasady uzyskania
pomocy zbliżone będą do programu
Sapard, który cieszył się nie tak dawno
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temu ogromnym powodzeniem. Myślę,
że potencjalni wnioskodawcy, powinni uważnie śledzić temat, ponieważ
przedmiotowy program otworzy przed
nimi możliwość pomocy publicznej,
polegającej na zwrocie kosztów nawet
połowy wartości inwestycji. Niestety
jak w każdym programie, również i ten
wymagał będzie od przedsiębiorcy
zaangażowania i dopełnienia różnych
formalności związanych z kryteriami
dostępu.
W krótkim streszczeniu postaram
się przybliżyć najistotniejsze aspekty
programu. Pomoc związana z działaniem „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielana będzie podmiotom, które realizować będą inwestycje
związane z rozwojem i tworzeniem
mikroprzedsiębiorstw
działających
w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności;
drobnej wytwórczości, rzemiosła lub
rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług
transportowych; usług komunalnych;
przetwórstwa produktów rolnych lub
jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; rachunkowości,
doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana beneficjentowi jeśli:
• projekt jest uzasadniony ekonomicznie (na podstawie pozytywnej oceny
biznesplanu załączanego do wniosku);
• projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie
do tego projektu; projekt realizowany jest w miejscowościach do 5 000
mieszkańców (kryterium nie dotyczy
grup producentów rolnych oraz wstępnie uznanych grup owoców i warzyw
i organizacji producentów owoców
i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych
lub leśnictwa);
• podmiot prowadzi działalność
wspieraną określoną wg PKD
• przedsiębiorca posiada prawo
do dysponowania nieruchomością której dotyczy projekt na cele określone
w projekcie przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu;
• projekt realizowany w ramach osi 4
uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.
Pomoc będzie wynosić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
projektu. Warto nadmienić, iż płatność
realizowana będzie w formie zwrotu części kwalifikowanych kosztów
projektu, przy czym maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu

beneficjentowi nie może przekroczyć
500 tyś. zł W przypadku przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł.
Wspomnę jeszcze o ważnej sprawie, mianowicie o kosztach kwalifikowanych, czyli takich, które będą mogły
być zwracane przy realizacji projektu.
W świetle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wersja Grudzień 2006, do kosztów kwalifikowanych zalicza się następująco:
• prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;

• zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi,
wyposażenia, sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania;
• zakupy środków transportu:
- na potrzeby świadczenia wyłącznie
usług transportowych - do 75% kosztów projektu;
- na potrzeby prowadzenia innej działalności - do 50 % kosztów;
Uwaga: pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób
wraz z kierowcą.
Do wydatków podlegających zwrotowi należą również tzw. koszty ogólne
związane z przygotowaniem projektu:
kosztorysy, projekty, wyceny, koszty
przygotowania wniosków do Agencji

Pomóżmy kasztanowcom!

P

omóżmy kasztanowcom to
ogólnopolska akcja grabienia
i utylizacji liści kasztanowców
zaatakowanych przez szrotówka
kasztanowcowiaczka.
Ten maleńki motylek, odkryty przez
naukowców w Macedonii w 1985 roku,
opanował już niemal całą Europę. Gradacja tego owada – motyla z rzędu kibitnikowatych, najdłuższa ze znanych
w historii entomologii, nie ustępuje.
Mimo wprowadzania coraz nowych
sposobów walki i to we wszystkich
jego stadiach od jaja, przez larwę, poczwarkę, do dojrzałego motyla, szrotówek jest wciąż w ekspansji.
Jego larwy zżerają miękisz liścia
kasztanowców (na jednym liściu potrafią utworzyć do 300 ,,min” – pustych
korytarzy, ogołoconych z tkanki),
uszkadzając cały aparat asymilacyjny. Ubytek zdrowych liści prowadzi
do osłabienia tych pięknych drzew,
powodując różne choroby, czasami doprowadzając nawet do uschnięcia.
W efekcie ataku tych amatorów
kasztanowych liści, do których dołączają susze wegetacyjne a wzdłuż szlaków komunikacyjnych – drogowych
czy pieszych – sól, liście na rzeczonych
drzewach brązowieją już w sierpniu.
W październiku kasztanowce są bez liści i nie zdobią a raczej straszą swoim
wyglądem.
Dziewięć lat temu szrotówek kasztanowcowiaczek przybył do Polski.
Od dziewięciu lat bezlitośnie niszczy

nasze kasztanowce. Z roku na rok drzewa są coraz słabsze.
Jak możemy pomóc kasztanowcom
jesienią? Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania szkodnika
jest jesienne grabienie i utylizacja liści
kasztanowca. Skuteczna walka ze szrotówkiem uzależniona jest jednak od skali działania. Musi mieć ona masowy
charakter, aby motyl nie przemieszczał
się z jednego obszaru na drugi.
Po raz kolejny zatem Kancelaria
Prezydenta RP, Fundacja Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe zapraszają
wszystkie polskie gminy do udziału
w ogólnopolskiej akcji grabienia liści
kasztanowca. Akcja jest częścią Programu ,,Pomóżmy kasztanowcom”.
Inicjuje on i wspiera lokalne działania
na rzecz ochrony kasztanowców oraz
edukacji ekologicznej. Został zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel
Poland. Od 2006 roku partnerem FNZ
oraz CCP są Lasy Państwowe. Jesienią
2006 roku działania na rzecz kasztanowców objęła patronatem Kancelaria
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Program ,,Pomóżmy kasztanowcom
można realizować:
1. propagując ideę szacunku oraz odpowiedzialności za drzewa;
2. popularyzując wiedzę na temat
ochrony kasztanowców;
3. inwentaryzując kasztanowce oraz
,,adaptując” kasztanowce, czyli opiekując się wybranymi drzewami lub
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oraz inne koszty o podobnym charakterze. Jak podają różne źródła szacuje się,
że planowana wielkość środków przeznaczonych na to działanie w latach
2007-2013 wyniesie ponad 1 miliard
euro. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że program ruszy jak najszybciej,
a przedsiębiorcy dostrzegą i wykorzystają możliwość rozwoju swoich pomysłów.
Dla zainteresowanych tematem
postaram się zorganizować szkolenie,
z udziałem przedstawiciela Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontakt do mnie 602532638,
lub mail rolnictwo@klomnice.pl

wspierając je w walce ze szkodnikiem;
4. nawiązując współprace z lokalnymi
ośrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę przyrody;
5. pozyskując środki na leczenie i pielęgnację drzew.
Lokalnym koordynatorem Programu jest przedstawiciel Nadleśnictwa
Wystarczy – zgodnie z Zasadą 3 x Z
1. zgrabić spod kasztanowców liście
– najlepiej od razu po ich opadnięciu,
bowiem w ciągu kilku-kilkunastu dni
larwy szrotówka wejdą pod ziemię,
skąd wiosną wrócą na drzewa;
2. zebrać liście do worków (wypełnione worki należy mocno związać!);
3. zutylizować – np. zakopując pod 30
cm warstwą ziemi (spod płytszej larwy
szrotówka wygrzebią się i wiosną wejdą z powrotem na drzewa). Warto zebrane liście – zamiast zakopania – oddać do kompostowania, wszakże pod
warunkiem, aby nie był on w bliskiej
odległości od kasztanowców. Sam
kompost uzyskany z liści z larwami
szrotówka należy używać najwcześniej od jesieni następnego roku, używanie go wiosną grozi ,,rozsianiem”
larw szrotówka i umożliwi im dotarcie
do kasztanowców.
UWAGA! W przypadku, kiedy planujemy wygrabienie większych ilości (np. w parkach, alejach itp.), warto zgłosić się do referatów ochrony
środowiska i gospodarki odpadami
– i wspólnie z nimi ustalić sposób pozbycia się liści. Władze gminy zostały
poinformowane o akcji i poproszone
o pomoc organizacyjną dla wszystkich
chętnych.
3

Aktualności z prac Rady Gminy
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za I półrocze 2007r

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Modlasiński

Z

godnie z przyjętym Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r
przez Radę Gminy, w I półroczu
Komisja odbyła 6 posiedzeń.
Tematyka i wnioski z tych posiedzeń
przedstawiają się następująco:
Styczeń:
---Tematyka dotyczyła kontroli wydatków finansowych poniesionych przez
Gminę na jednostki OSP w roku 2006
w tym dotacje /dostarczenie faktur
do wglądu/.
Na posiedzenie zostali zaproszeni:
Komendant Gminny OSP p. Zieliński
Przemysław oraz prezesi OSP Konary,
OSP Pacierzów, OSP Skrzydlów, OSP
Chorzenice.
Po przeanalizowaniu przedłożonych
dokumentów komisja nie miała zastrzeżeń do rozliczeń finansowych jednostek OSP w Konarach, Pacierzowie
i Chorzenicach. Komisja nie mogła
dokonać kontroli wydatków finansowych OSP Skrzydlów ponieważ ani
Prezes tej jednostki ani inna upoważniona osoba nie przybyła na posiedzenie. Komisja została poinformowana,
że jednostka ta nie otrzymała dotacji
z Programu Antyalkoholowego, ponieważ nie ma odpowiedniego zapisu
w swoim statucie i nie mogła wystąpić
z wnioskiem o przyznanie jej takiej
dotacji. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezesa o podjęcie stosownej
uchwały w tej sprawie i upomniała go,
że jeśli sam nie może przybyć na posiedzenie komisji, to powinien upoważnić
inną osobę.
Luty:
---Posiedzenie odbyło się w sprawie:
kontroli prawidłowości prowadzenia
rozliczeń finansowych przez kluby
sportowe działające na terenie gminy
Kłomnice za rok 2006. Zaproszono
Prezesów Klubów: Pogoń Kłomnice,
Warta Zawada, Metal Rzeki Wielkie,
Orkan Rzerzęczyce.
Ogólne sprawozdanie z wykorzystania
dotacji przez kluby sportowe w 2006
roku przygotował odpowiedzialny
4

za rozliczenia klubów z dotacji gminnych p. Bartłomiej Tkaczyk. Do tego
sprawozdania komisja nie wniosła żadnych uwag. Członkowie komisji mieli możliwość dokonania sprawdzenia
dokumentów 3 klubów t.j. w Kłomnicach, Zawadzie i Rzekach Wielkich
stwierdzając, że jest ona prawidłowa.
Natomiast Prezes LKS Orkan w Rzerzęczycach na piśmie usprawiedliwił
swoją niemożność uczestnictwa w posiedzeniu, dlatego komisja ponownie
zaprosiła go na kolejne swoje posiedzenie.
Marzec:
---Posiedzenie w tym miesiącu było
związane z analizą wykonania budżetu
za 2006rok i opracowaniem wniosku
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. W posiedzeniu tym wzięła udział
p. Skarbnik Gminy, która wyjaśniła
Komisji przyczyny nie wykonania wydatków. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r
i wnioskowała jednogłośnie za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium .
Kwiecień:
---Tematyka posiedzenia związana była
z zapoznaniem się komisji z ponoszonymi wydatkami budżetowymi związanymi z delegacjami służbowymi
i szkoleniami pracowników Urzędu
Gminy za I kwartał 2007r. Na posiedzenie zostali ponownie zaproszeni
Prezesi LKS Orkan Rzerzęczyce i OSP
w Skrzydlowie. W posiedzeniu wzięła
udział p. Skarbnik Gminy. Komisja zapoznała się również z wykazem przydzielonych ryczałtów na samochody
prywatne pracowników Urzędu.
Komisja miała swoje zastrzeżenia
co do przydziału ryczałtu km dla pracowników oczyszczalni ścieków z uwagi na to ,że w dyspozycji oczyszczalni
jest samochód służbowy. Co do wydatków związanych z delegacjami i szkoleniami pracowników Urzędu komisja
nie wniosła żadnych uwag.
Komisja nie miała również uwag
do przedstawionego rozliczenia wydat-

ków z otrzymanych dotacji przez Prezesa LKS Orkan Rzerzęczyce.
Przybyły na posiedzenie Z-ca Prezesa
OSP Skrzydlów nie przedstawił komisji żadnej dokumentacji. W związku
z tym, Komisja zwróciła się do Gminnego Prezesa OSP o przedstawienie
wniosków ze sprawozdania finansowego OSP Skrzydlów za 2006r.
Maj:
---W tym miesiącu komisja analizowała
koszty utrzymania dróg – Akcja Zima
2006-2007 i zapoznała się z zawartymi
umowami, kosztorysami i fakturami.
Szczegółowe sprawozdanie w tym temacie przygotował Inspektor d/s Drogownictwa p. Tittl Jacek.
Komisja przyjęła przedstawione sprawozdanie z Akcji Zima 2006-2007.
Jednocześnie wnioskowała do Wójta
Gminy o rozważenie możliwości na najbliższy okres zimowy przeprowadzenia odśnieżania dróg tylko z udziałem
jednostek OSP ze względu na mniejsze
koszty i lepsze odśnieżanie. Komisja
wnioskowała również o rozważenie
możliwości zakupu piaskarki.
Czerwiec:
---Kontrola komisji dotyczyła działalności GOPS w Kłomnicach: rozliczenia
finansowego w tym wydatków z budżetu gminy, form udzielanej pomocy
mieszkańcom gminy, temat zasiłków
rodzinnych i innej działalności.
W posiedzeniu udział wzięła Kierownik GOPS w Kłomnicach p. Mizera
Barbara, która przygotowała pisemną
informację dotyczącą całej działalności GOPS, danych ilościowych i kwotowych związanych z udzielaniem
różnych form pomocy, odpowiadała
na pytania, wyjaśniała i informowała
o problemach związanych z działalnością tego ośrodka.
Do przedstawionej informacji przez
Kierownika GOPS w Kłomnicach Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z działalności
za I półrocze 2007roku.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gosp.Komunalnej:
																		 Witold Bruś

P

olityką Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej jest to, aby
służyć społeczeństwu poprzez
informowanie o wdrażanych przepisach
i zarządzeniach, po stronie rolniczej
utrzymywanie stałej współpracy z referatem rolnictwa w Urzędzie Gminy,
Izbami Rolniczymi, AR i MR, ODRem. Wypracowane wnioski i spostrzeżenia rozpowszechniane są obwieszczeniami, wszelkiego rodzaju ulotkami
oraz przez Gazetę Kłomnicką. Ponadto organizowany był cykl szkoleń dla
rolników. Komisja troszczy się o stan
naszych parków i pomników przyrody.
Opiniowane były drogi do remontówgłównie żużlowe. Jeśli chodzi o drogi asfaltowe i wykonane natryskiem
w zwyczaju naszej gminy jest wydawanie opinii przez całą Radę. W miarę posiadanych środków komisja wnioskuje
o dobre utrzymanie rowów melioracyjnych. Z referatem rolnictwa uzgadnia
się jak najlepiej można pomóc rolni-

kom przy wypełnianiu wniosków dotyczących m.in. dopłat obszarowych,
dopłat do paliwa rolniczego. W lutym
komisja pomagała przy zorganizowaniu
wyborów do Izb Rolniczych. Ponadto
swoim działaniem zachęca rolników
by korzystali z programu rolnośrodowiskowego. Komisja udawała się
również w teren aby ocenić i zapoznać
się ze stanem użytków rolnych, lasów,
budynków komunalnych i socjalnych.
Zauważane potrzeby zostały zgłoszone
Wójtowi Gminy i odpowiednim służbom. Komisja jednoznacznie stwierdza
że największą bolączką naszej gminy
są dzikie wysypiska śmieci, pożary lasów i z roku na rok powiększające się
obszary ugorów. Ale tym problemem
musi zająć się cała Rada i organy państwowe do tego celu powołane. Z dotychczasowej pracy członków komisji,
której przewodniczę jestem zadowolony.

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Sporządziła Przewodnicząca Komisji – Małgorzata Śliwakowska

W

I półroczu 2007 roku Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
spotkała się na posiedzeniach 5 razy.
W wspólnych komisjach całej Rady
Gminy Kłomnice uczestniczyli radni
8 razy. Tematyka wspólnych komisji
była związana przede wszystkim z tematami uchwał Rady Gminy Kłomnice
i przygotowywanymi sesjami.
1. Posiedzenie dn. 04.12.2006r. w temacie: omówienie propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
na 2007r.
2. Posiedzenie dn. 20.12.2006r. w temacie: przedstawienie przez P. Wójta
projektu budżetu gminy na 2007r.
3. Posiedzenie dn. 23.01.2007r. w temacie: opracowanie „Planu pracy” Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz zaawansowanie

prac przy szkole w Kłomnicach.
4. Posiedzenie dn. 06.03.2007r. w temacie: „Gazeta Kłomnicka”- zaproszenie redaktora naczelnego. Wnioskiem
radnych z prac tej komisji są wiadomości z prac rady w Gazecie Kłomnickiej.
Drugi temat to realizacja zadań przez
uczniowskie kluby sportowe i „Milenium” w Kłomnicach, Uczniowski
Klub Sportowy w Witkowicach i Fundację „Pomóżmy dzieciom poznać
świat” w Skrzydlowie.
5. Posiedzenie
dn.
20.03.2007r.
w temacie: sprawy bezpieczeństwa
na terenie Gminy Kłomnice- zaproszenie Komendanta Policji. Analiza i perspektywy rozwoju oświaty w naszej
gminie.
6. Posiedzenie dn. 24.05.2007r. w temacie: służba zdrowie na terenie gminy- zaproszenie dyrektorów przychodni.
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Wybierz życie

Z

adbaj o swoje zdrowie – zgłoś
się na bezpłatne badanie cytologiczne! Rak szyjki macicy
w chwili obecnej jest po raku piersi
najgroźniejszym dla kobiet rodzajem
nowotworu. Niestety aż 50% kobiet,
u których zdiagnozowano ten typ nowotworu – umiera, ponieważ chorobę
wykryto zbyt późno.
Jak można wcześnie wykryć chorobę?
Zgłaszając się na kontrolne badanie
cytologiczne raz w roku.
Co to jest badanie cytologiczne?
Jest to proste, bezbolesne badanie,
w trakcie którego lekarz lub położna
pobiera materiał, aby poddać go mikroskopowej ocenie w Centrum Onkologii
– Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
w Warszawie, Oddział w Gliwicach
(dotyczy programu).
Obecnie do kobiet docierają pocztą
imienne zaproszenia na badanie cytologiczne z NFZ w ramach Programu
Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy. Program ten jest realizowany
m.in. przez NZOZ Przychodnia Lekarska w Kłomnicach ul. Strażacka 18
(najbliżej) a także przez inne przychodnie. Wykaz placówek realizujących
program jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń poradni „K” w przychodni.
Uwaga pacjentki!!!
Należy wykonać badanie cytologiczne i koniecznie odebrać wynik badania z jego interpretacją.

Położna Rodzinna
Małgorzata Śliwakowska
5

Selektywna zbiórka odpadów obowiązkowa!!!

UWAGA PODWYŻKA!
Aleksandra Stępień

W

związku z pismami przedsiębiorców prowadzących
działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (tj.
SITA, REMONDIS, EKO – REGION) Urząd Gminy w Kłomnicach
informuje, iż z dniem 01.01.2008 nastąpi znaczący wzrost cen na usługi
związane z wywozem odpadów komunalnych, w tym również gromadzonych selektywnie. Podwyżka cen
wynika ze zmiany rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 06.06.2007 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz.U.
Nr 106 poz 723 z dnia 15.06.2007).
Obecna opłata wynosząca 15,71 zł
wzrasta do 75,00 zł za tonę. W tym
samym czasie podjęta została uchwała
Rady Miasta w Częstochowie Nr 163/
XIV/2007 mówiąca o podwyżce ceny
za składowanie odpadów na wysypisku
w Sobuczynie z poziomu 46,73 zł/Mg
(cena netto) do poziomu 70,00 zł/Mg
(cena netto). Wymienione dokumenty

w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się cen za usługi wywozu odpadów.
Produkcja odpadów komunalnych
jest ubocznym aspektem naszego życia.
Z roku na rok ich liczba zamiast maleć
rośnie. Składowiska odpadów coraz
są bardziej przeciążone, co przyczynia
się do zwiększenia ich powierzchni.
W znaczny sposób wpływa to na otaczające nas środowisko oraz jego estetykę. Aby temu zapobiec Urząd Gminy
Kłomnice od 2003 roku w ramach edukacji prowadzi na terenie gminy Kłomnice selektywną zbiórkę odpadów. Początkowo wszyscy się uczyliśmy jak
segregować odpady. Z czteroletniej obserwacji wynika iż większość mieszkańców (nie wszyscy) świetnie sobie
radzi z tym problemem. Zatem nadszedł czas, aby wprowadzić selektywną zbiórkę „u źródła” czyli na posesji
każdego mieszkańca. Zobowiązują nas
do tego przepisy z zakresu odpadów.
Dlatego też od dnia 01.01.2008r
Urząd Gminy w Kłomnicach będzie

wprowadzał za pośrednictwem firm
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości w/w
zbiórkę. W związku z tym zostaną zlikwidowane pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów zlokalizowane na terenie gminy. W zamian mieszkaniec
(właściciel posesji) otrzyma odpowiedniego koloru worki na odpady nadające się do przerobu wtórnego tj worki
na plastik i szkło. Do worka na plastik
wrzucamy butelki po napojach, środkach czystości, pojemniki po jogurtach
– po zgnieceniu i usunięciu z nich resztek środków chemicznych i artykułów
spożywczych. Do worków na szkło
butelki szklane i słoiki. Ponadto
do worków należy wrzucać odpady
zgodnie z przeznaczeniem. W przeciwnym razie nie zostaną one zabrane
przez wyspecjalizowana firmę, a osoba
która napełniła je odpadami komunalnymi zostanie obciążona dodatkowymi
kosztami.

Minął kolejny miesiąc
Barbara Mizera

P

omimo, iż od czasu przejścia
trąby powietrznej minęły 3 miesiące, to mieszkańcy poszkodowanych terenów, pracownicy Urzędu
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujący teren
jej przejścia, mają bardzo dużo pracy
z usuwaniem skutków kataklizmu. Pocieszający w tym wszystkim jest fakt,
że wioski objęte działaniem trąby odnowiły swój obraz. Oko ludzkie przyciągają ładne dachy i eleganckie budynki.
Trwa pośpieszna odbudowa, aby
zdążyć przed zimą. Biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń i krótki czas aby
je usunąć, z podziwem można patrzeć na efekt pracy. Część budynków
mieszkalnych ze 103 uszkodzonych
jest już ukończona. Przeciągają się pra6

ce tylko tam, gdzie mieszkańcy chcą
poprawić estetykę budynków mieszkalnych, bądź tam, gdzie firmy budowlane nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Już w chwili obecnej część
kontenerów mieszkalnych jest pusta
i gotowa do oddania.
Równocześnie z odbudową budynków mieszkalnych trwają prace przy
odbudowie budynków gospodarczych.
Uruchomiliśmy środki finansowe
na odbudowę 21 budynków gospodarczych, w których znajduje się żywy inwentarz.
Miejmy nadzieje, że w kolejnym
numerze gazety będziemy mogli
stwierdzić, że odbudowa budynków
mieszkalnych jest już ukończona,
a mieszkańcy w pełni zabezpieczeni
przed okresem zimowym.

Podziękowanie

R

ady Sołeckie i sołtysi wsi Chorzenice i Witkowice dziękują
mieszkańcom za złożone środki finansowe dla poszkodowanych przez trąbę
powietrzną. Pozyskane kwoty przekazano protokolarnie poszkodowanym
na ręce p. Sołtys Adamowa, Teresy
Hereźniak w kwocie:
Chorzenice - 2295 zł
Witkowice – 3977 zł
Wszystkim, którzy wspomogli potrzebujących, za wrażliwość - dziękujemy.

Pomóżmy naszym dzieciom
w harmonijnym rozwoju
Wanda Kusztal v-ce wójt gminy Kłomnice

O

d początku roku szkolnego
2007/2008 gminie Kłomnice
udało się pozyskać pieniądze w kwocie 154.350,00 zł. na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne
dla dzieci i młodzieży z Lokalnego
Programu Wyrównywania Szans
Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży
w ramach Rządowego programu
wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych”.
Program ten jest adresowany dla
wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej
gminy. W ramach programu prowadzone są następujące zajęcia :
- 33 godzin tygodniowo zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
- 68 godzin tygodniowo zajęć psychoedukacyjnych
- 50 godzin tygodniowo zajęć logopedycznych
- 56 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

- 57 godzin tygodniowo - zajęcia
sportowe – w tym zajęcia na pływalni
- 206 godzin tygodniowo zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań.
Łącznie odbywa się 468 godzin
zajęć pozalekcyjnych tygodniowo
w szkołach na terenie naszej gminy.
Nauczyciele prowadzący te zajęcia
mają płacone dodatkowe wynagrodzenie. Nowością w roku 2007 jest to,
że w ramach tych zajęć dzieci mogą
wyjeżdżać na zajęcia na pływalnię.
Dzięki przychylności władz samorządowych miasta Radomska możemy
korzystać z pływalni w Radomsku.
Wyjazdy organizowane są co tydzień.
Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów w związku z wyjazdem na pływalnię. Koszty dojazdu oraz biletów pokrywane są z w/w programu. Zajęcia
na pływalni cieszą się niezwykłą popularnością, chętnych jest bardzo dużo.
Przykro tylko ,że ze względu na intensywność zajęć prowadzonych na pływalni nie mogliśmy otrzymać większej
ilości godzin do naszej dyspozycji.

Gminne Obchody Dnia
Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół w Rzerzęczycach
Renata Wolniewicz, Anna Pietras, Agnieszka Rataj
„Słodki owoc daje szczep, oto symbol Twojej pracy.”- te słowa przyświecały tegorocznym obchodom
Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, stanowiąc podsumowanie i odniesienie do pracy z uczniami w minionym roku szkolnym 2006/2007.
Praca w oświacie to przede wszystkim
spotkanie z dziećmi i młodzieżą, pobudzanie do rozwoju intelektualnego
i duchowego. Okazją do wymiany doświadczeń było święto wszystkich pracowników szkół i przedszkoli z terenu
Gminy Kłomnice. W tym roku uroczy-

stość ta miała miejsce 12 października
2007r. w Zespole Szkół w Rzerzęczycach.
Na wstępie spotkania głos zabrał
Dyrektor ZS w Rzerzęczycach p. Ryszard Krok, który serdecznie powitał
zaproszonych gości: Wójta Gminy
Kłomnice p. Adama Zająca, Zastępcę
Wójta p. Wandę Kusztal, Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice p.
Jarosława Łapetę oraz radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, pracowników nauczycieli, pracowników obsłu-
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gi, emerytów, rodziców i uczniów.
Następnie Wójt Gminy Kłomnice
p. Adam Zając złożył nauczycielom
i pracownikom obsługi oświaty najserdeczniejsze życzenia, aby zawsze
cieszyli się dobrym zdrowiem, odnosili
sukcesy w pracy zawodowej i w życiu
osobistym, by owocem dobrze wykonywanej pracy była po latach wdzięczność uczniów. Jak zaznaczył p. Wójt,
zagadnienia związane z oświatą w naszej Gminie są traktowane priorytetowo. Dzieje się tak dzięki przychylności
Rady Gminny, która dostrzega potrzebę inwestowania w tę dziedzinę,
gdyż przyniesie to wkrótce wymierne
owoce, ponieważ wychowywana i wykształcona młodzież będzie w przyszłości odpowiedzialnie pełnić funkcje
w społeczeństwie.
Później wystąpił Przewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Łapeta,
który trafnie podkreślił, że nauczyciel
to nie zawód, lecz powołanie. W związku z tym, aby dobrze wykonać swoją
pracę, trzeba się jej poświęcić bez reszty. Należy dotrzeć do młodych i przekazać nie tylko własną wiedzę, ale przede
wszystkim system wartości, który pozwoli im być dobrymi obywatelami
własnego kraju i Zjednoczonej Europy. Przewodniczący życzył wszystkim
pracownikom oświaty, a zwłaszcza
czynnym zawodowo nauczycielom,
aby z optymizmem witali każdy nowy
dzień i by nigdy nie tracili cierpliwości
do tych, z którymi na co dzień pracują.
W imieniu Rady Gminy głos zabrała również p. Małgorzata Śliwakowska,
która w podziękowaniu za zaproszenie
na uroczystość przekazała na rzecz
gospodarzy pięknie wydaną Encyklopedię Popularną PWN z płytą CD.
Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty
przytoczyła słowa wielkiego Polaka
Jana Pawła II „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi.”
Wyrazy wdzięczności złożyli również przedstawiciele Rady Rodziców
działającej przy ZS w Rzerzęczycach.
Do życzeń zdrowia, radości, pogody
ducha, satysfakcji z sukcesów odnoszonych przez uczniów oraz podziękowań
za trud i wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie ich pociech dołączyli
symboliczny kosz kwiatów, który złożyli na ręce p. Dyrektora R. Kroka.

›››
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W tym ważnym dniu nie zabrakło
także powinszowań od dzieci i młodzieży, dla których pracują wszyscy
związani z oświatą. Życzenia w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Adrianna Matuszczak z klasy
II gimnazjum. Następnie uczniowie
wręczyli kwiaty p. Wójtowi, Zastępcy
Wójta i Przewodniczącemu Rady Gminy, którzy jak przypomniał p. Dyrektor
Ryszard Krok z zawodu są także nauczycielami, choć obecnie pełnią inne
funkcje.
Jako kolejny głos zabrał ponownie Dyrektor R. Krok, który wszystkim emerytowanym oraz czynnym
zawodowo nauczycielom i pracownikom oświaty życzył wiele radości
i satysfakcji z wykonywanego zawodu
i spełnionych zamierzeń oraz środków
na realizację nowych przedsięwzięć,
jak również licznych sukcesów w życiu osobistym.
W dalszej części uroczystości złożyły ślubowanie i otrzymały akty mianowania panie: Monika Kobiałka
z ZS w Witkowicach, Aneta Prokop
z ZS w Kłomnicach, Agnieszka Drożdż
z ZS w Garnku, Marta Ojrzyńska z ZS
w Kłomnicach oraz Marta Krok z ZS
w Rzerzęczycach. Dziewczynki z zespołu „Kłomnickie Płomyczki” wręczyły wszystkim paniom symboliczne
róże.
Następnie Wójt p. Adam Zając
wręczył nagrody w dziedzinie oświaty nauczycielom, którzy poprzez osią-

gnięcia swoich uczniów lub poprzez
pracę na rzecz uczniów promują Gminę Kłomnice poza jej granicami- w powiecie, województwie a nawet w kraju.
Otrzymało je 15 nauczycieli : Dyrektor
ZS w Garnku p. Anida Chybalska, Dyrektor ZS w Konarach p. Anna Gała,
Dyrektor ZS w Rzerzęczycach p. Ryszard Krok, Zastępca Dyrektora ZS
w Kłomnicach p. Ewa Czerwińska
- Drab oraz p. Bożena Chrząstek, p.
Elżbieta Pindych, p. Elżbieta Twardoch, p. Marzanna Borkowska, p. Małgorzata Sądecka, p. Sławomir Pluta
z ZS w Kłomnicach, p. Barbara Knop,
p. Katarzyna Wasilenko z ZS w Zawadzie, p. Ilona Raźniak, p. Joanna Wójcik z ZS w Garnku, p. Agnieszka Rataj
z ZS w Rzerzęczycach.
Część artystyczna w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Rzerzęczycach przygotowanych przez panie
Annę Pietras, Renatę Wolniewicz, Małgorzatę Gojević przeniosła wszystkich
zebranych na Olimp, gdzie odbywała
się jesienna rada. Poszczególni bogowie przypisani różnym dziedzinom
nauki w zabawny sposób podsumowali
swoją pracę z uczniami podczas lekcji.
Nie zabrakło też wypowiedzi boskich
opiekunów pracowników obsługi, dzięki którym uczniowie mogą przebywać
w bezpiecznej i czystej szkole. W montaż słowny wplecione były radosne,
melodyjne, piosenki w wykonaniu solistek i chóru szkolnego. Zaproszeni
goście często włączali się we wspólny
śpiew i cała sala rozbrzmiewała rado-

sną nutą. Na zakończenie uczniowie
odśpiewali gromko piosenki „Przepraszamy, dziękujemy”, „To dla Was”,
„Sto lat”, aby podziękować tym, którzy
codziennie poświęcają im wiele czasu
i uwagi, wprowadzając w tajniki wiedzy i życia.
Wójt wyraził uznanie dla talentu
i zaangażowania uczniów ZS w Rzerzęczycach, dzięki którym wszyscy mogli
obejrzeć piękną część artystyczną, stanowiącą wspaniałą formę podziękowania za codzienną pracę pedagogów.
Nastrój podkreślała wspaniała dekoracja, która przeniosła nas w atmosferę
starożytnej Grecji. Precyzyjne malowidła, posągi ukazujące dorobek i kunszt
kultury antycznej powstały przy dużym
zaangażowaniu p. Aleksandry Knysak.
Wszystkim zebranym czas spotkania
umilała gra i śpiew zespołu, w skład
którego weszli absolwenci Paulina Makles, Damian Kuźniak oraz nauczyciele p. Łukasz Matuszczyk z ZS w Rzerzęczycach oraz gościnnie p. Marcin
Cyzowski.
Uroczystość pozostawiła po sobie
niezapomniane wrażenia i miłe wspomnienia. Wszyscy zgodnie podkreślali, że jest to cenna inicjatywa Samorządu Gminnego, która mogła być
zorganizowana dzięki ogromnemu
zaangażowaniu w jej realizację Dyrektora ZS w Rzerzęczycach p. Ryszarda
Kroka, nauczycieli, Rady Rodziców
i uczniów.

Dożynki parafialne w Witkowicach

„Wdzięczni Panu Bogu za zbiory”
Andrzej Borkowski

J

ak co roku, w Witkowicach odbyły się parafialne dożynki, czyli
święto dziękczynienia za zbiory
i za chleb na każdym stole.
W tym wydarzeniu, które miało
miejsce 15 sierpnia br. w czasie sumy
o godz. 12.30 brały udział delegacje Chorzenic, Nieznanic i Witkowic.
Każda z miejscowości przygotowała wieniec według swojego pomysłu
i projektu. Nieznanice przedstawiły
wieniec w formie kolebki z dzieciątkiem – dar życia, Witkowice wykonały
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majestatyczny, duży obraz Jezusa, Dobrego Pasterza, natomiast Chorzenice
wykonały wieniec w formie kosza obfitości owoców, zbóż i warzyw. Bardzo
ciekawym elementem święta był czas
ofiarowania, kiedy delegacje w procesji z darami podchodzili przed ołtarz.
W pięknych słowach, przedstawiciele
poszczególnych miejscowości wyrażali wdzięczność Opatrzności za kolejny
rok, za zbiory, za pogodę. Nie zabrakło
również wyrażanej troski o sytuację
na wsi i modlitwy, szczególnie za po-

szkodowanych z naszej gminy, przez
trąbę powietrzną.
Myślę, że to piękne wydarzenie
wielu skłoniło do refleksji, i choć stosunkowo niewielka część mieszkańców
na naszym terenie utrzymuje się z rolnictwa, to jednak wszyscy korzystamy
z piękna wiejskich krajobrazów, szumiących łanów zbóż, pachnących łąk
i ziół – to jest ogromne bogactwo, które
należy szanować i pielęgnować...

We wrześniu 2007 roku
Kołu Łowieckiemu „Łoś”
w Częstochowie
zostało nadane najwyższe odznaczenie
łowieckie „Złom”

80-lecie Koła Ło
w Często

owieckiego „Łoś”
tochowie

Prezes Koła Łowieckiego „Łoś”
w Częstochowie Marek Organa z córką Anią
oraz Jego trofea łowieckie

Rozmowa z Prezesem Koła Łowieckiego
„Łoś” Częstochowa Markiem Organa,
Robert Detka, Barbara Szyda

Red: W tym roku Koło Łowieckie
„Łoś” Częstochowa, obchodziło 80-lecie istnienia.
Marek Organa: Tak. 08.09.2007r.
świętowaliśmy jubileusz 80-lecia istnienia naszego Koła. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą, w wyremontowanej przez nas kaplicy, przed
ołtarzem ufundowanym również przez
członków naszego Koła. Muszę powiedzieć że autorem ołtarza przedstawiającego św. Huberta, jest znany plastyk
Szymon Wypych. Mszę święta w której
oprócz myśliwych uczestniczyli nasi
przyjaciele (zaproszeni goście, okoliczni mieszkańcy), odprawił ks. Grzegorz Dzierżanowski, proboszcz parafii
Krasice. Po nabożeństwie udaliśmy
się do Łosiówki, tj. naszego domku
myśliwskiego. Tam odsłonięto tablicę
pamiątkową ku czci założycieli Koła
i wszystkich jego członków, którzy
odeszli do „krainy wiecznych łowów”,
a następnie rozpoczęła się biesiada myśliwska, podczas której degustowano
potrawy z dziczyzny.
Red: Od kiedy Koło Łowieckie „Łoś”
dzierżawi i gospodaruje w obecnych obwodach? Przypomnijmy że są to m.in.
wschodnie tereny gminy Kłomnice.
M. Organa: Historia Koła rozpoczyna
się w 1927r. kiedy to 22 pasjonatów
założyło Towarzystwo Łowieckie na
powiat Częstochowski. Towarzystwo
dzierżawiło olbrzymie tereny od Secemina, poprzez Olsztyn, okolice Częstochowy, aż po Parzymiechy, działało
aż do rozpoczęcia II Wojny Światowej
w 1939 r. Księga rachunkowa została wówczas zamknięta saldem 54,23
zł. Ponownie otwarto ją w roku 1945,
kiedy to po zakończeniu wojny reaktywowano stowarzyszenie pod nazwą
Towarzystwo Łowieckie św. Huberta.
Liczne zawirowania polityczne, które
miały miejsce w powojennej Polsce
wpłynęły również na działalność stowarzyszenia - czterokrotnie zmienia-

...czyli jak Łoś byka wabił
ło ono swoją nazwę, by ostatecznie
w 1960r. przyjąć nazwę Koło Łowieckie „Łoś” w Częstochowie. W tym
samym roku zbyt duża powierzchnia
dzierżawionych terenów, zmusiła myśliwych do podzielenia struktury Kota
na Koło Łowieckie „Łoś” i Koło Łowieckie „Słonka”. Myśliwi z Łosia
gospodarują od tej pory na terenach
zlokalizowanych w gminach Kłomnice, Kruszyna, Mstów oraz Mykanów,
łącznie na 11423 ha.
Red: Jak wygląda współczesna działalność Koła?
M. Organa: Nie jest to łatwe. Zwierzyna drobna, z której słynęły kiedyś te tereny znajduje się obecnie w recesji, podobnie jak w całej Polsce. Stąd nasze
gospodarowanie jest ciągłą walką o zachowanie populacji kuropatw, zajęcy
czy bażantów. Sadzimy remizy, dokarmiamy zwierzynę, staramy się chronić
na wszelkie możliwe sposoby. W skali
roku są to koszty w granicach 30-40
tysięcy złotych. Myślistwo to bardziej
ochrona przyrody niż polowanie.
Red: Skąd pochodzą środki na działalność Koła?
M. Organa: Wyłącznie ze składek myśliwych oraz z działalności gospodarczej. Wszelkie niedobory pokrywamy
z własnej kieszeni.
Red: Jakie są początki Pana działalności łowieckiej?
M. Organa: Z Kołem Łoś związany jestem od 1987r. i jest to również początek mojego stażu w Polskim Związku
Łowieckim. W Kole byłem członkiem
Komisji Rewizyjnej oraz do chwili
obecnej prezesem.
Red: Z czego jest Pan najbardziej dumny jako myśliwy i Prezes?
M. Organa: Wiele kół, okręgów walczy, by na swoim terenie utrzymać
zwierzynę drobną i nie wszystkim
to się powiodło. Próbujemy utrzymać
równowagę, tj. nie stawiać drapieżników ponad inną zwierzynę. Powodem
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do dumy jest dla mnie również nasza
Łosiówka. W 1988r. powstała idea budowy domku myśliwskiego, którą razem z Grzegorzem Banaszkiewiczem,
Robertem Nosowskim i Zarządem Koła
zrealizowaliśmy, dla pożytku naszego
i okolicznych mieszkańców, jak również np. uczniów i harcerzy z Gminy
Kłomnice. Moim sukcesem jest również fakt, iż udało mi się przekonać
żonę i córkę że myślistwo to piękna
pasja a właściwie sposób na życie.
Często towarzyszą mi na polowaniach.
Żona poluje i zajmuje się życiem kulturalnym koła, organizuje wycieczki,
założyła i prowadzi kronikę koła.
Red: Na zakończenie, zapytamy Pana
o przygody myśliwskie, czy w ciągu
dwudziestu lat bycia myśliwym zdarzyło się coś co zapadło w Pana pamięci?
M. Organa: Łowiectwo to jedna wielka przygoda. Zabawną przygodę przeżyłem w Bieszczadach Podczas rykowiska a jest to czas gdy jelenie mają
się ku sobie. To jedyny okres gdy jeleń
wydaje głos. Nie jest to proste ryczenie.
Są to porykiwania, mruczenia, zależne
od pozycji samca w stadzie. Każdy
w Bieszczadach ma swojego podprowadzającego - myśliwego który posiada sztukę udawania ryku jelenia i wabienia go do siebie. Cała sztuka polega
na tym aby wabiony byk (samiec) jelenia nie spłoszył się ale uznał że temu
akurat bykowi można odbić samicę
- łanię. Mój podprowadzający wabił
byka, który odpowiadał z naprzeciwka,
aż zbliżyliśmy się do siebie. I tak zeszły się cztery byki - dwóch myśliwych
i dwóch podprowadzających,.
Red: Czyli ryczenie było adekwatne do wieku, doświadczenia i pozycji
stadnej myśliwych. M.Organa: Tak
to można określić. Red: Dziękujemy
za rozmowę.
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Program „Młodzi odkrywcy”
w Gimnazjum w Kłomnicach
Marzanna Borkowska, Anna Łągiewka
Młodzież często przejawia zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, wykazując się własną inicjatywą
i ciekawymi pomysłami. Realizacja
tych pomysłów nie zawsze jest możliwa na zajęciach lekcyjnych. Aby
wspomóc młodych ludzi w realizacji
ich pomysłów warto sięgnąć po inne
możliwości. Jedną z nich jest projekt
„Młodzi odkrywcy” realizowany przez
gimnazjum w Kłomnicach. Autorami
projektu są Marzanna Borkowska – nauczyciel biologii oraz Anna Łągiewka
– nauczyciel chemii i fizyki w gimnazjum w Kłomnicach. Projekt zgłoszony został do drugiej edycji w ramach
Rządowego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2007 roku „ Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego i organiza-

cji pozarządowych”. Po weryfikacji i
ocenie merytorycznej projekt otrzymał
dofinansowanie w wysokości 8586 zł.
Program ten jest realizowany w trzech
płaszczyznach: biologicznej, chemicznej oraz fizycznej, pomiędzy którymi
zachodzi korelacja. Skierowany jest
nie tylko do młodzieży gimnazjum w
Kłomnicach, ale niektóre działania
obejmują również młodzież pozostałych gimnazjów w gminie oraz naszych absolwentów. Uczniowie sami
muszą wykazać się inicjatywą przygotowując ciekawe eksperymenty,
przeprowadzając doświadczenia oraz
dokonywać obserwacji i wyciągać prawidłowe wnioski. Młodzież przygotowuje również pokaz doświadczeń dla
młodszych kolegów. W ramach realizacji projektu przewidziany jest zakup

Razem – Wyżej Dalej – Szybciej!

Regionalny Piknik „Razem na Wyżyny”
Renata Krawiec
W ciągu dwóch dni 13 i 14 października na Lotnisku w Rudnikach odbywały się popisy amatorskich zespołów
artystycznych z 5 gmin. Pod Patronatem Honorowym Wójtów 5 Gmin:
Kłomnic, Kruszyny, Miedźna, Mykanowa i Rędzin działali organizatorzy:
Gminne Ośrodki Kultury z wymienionych gmin i Biblioteka w Kruszynie.
Współorganizatorzy: OSP z gmin partnerskich oraz LKS „Lotnik” Kościelec, Aeroklub częstochowski, Stowarzyszenie WDM – Teklinów i Pieńki
szczepockie. Mimo jesiennego chłodu
zorganizowane były Targi Wyrobów
Lokalnych oraz Rękodzieła . Prawdziwa integracja, którą pragną tworzyć,
rozbudzać – Stowarzyszenie „Razem
na Wyżyny” z siedzibą w Mykanowie.
Wcielana w życie przez nich zasada: zrównoważony rozwój obszarów
wiejskich z aktywizacją środowisk
lokalnych, wyjątkowo harmonizuje
z celami imprezy pikniku. Pomagać
sobie wzajemnie, naśladować dobre
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wzory, wzbogacać siebie organizacyjnie, merytorycznie – to wielka
przyjemność dla organizatorów z 5
gmin. Prezentować ludzi, dorobek artystyczny, wyroby lokalne, rękodzieło
– to wzbogacać doświadczenia z innymi i spełniać się, być kreatywnym.
Nie szczędząc pochwał innym gminom
za wyroby lokalne, za twórców ludowych, za awangardowe niejednokrotne
pomysły we wszystkich prezentowanych formach, poprzestanę na naszych,
zważywszy, że w naszej gazecie pozostawię ślad i podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w pikniku.
Ich obecność dla nas organizatorów
– Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach była bezcenną. Prezentowali się
następujący wystawcy:
1. Piekarnia GS „”S-Chł” w Kłomnicach – Kierownik p. Henryk Nagodziński - świetnie przygotowane stoisko
z pieczywem, chałkami, keksem oraz
informacją prezentowaną przez p. Elżbietę Bekus – zjednało sobie ogromne

pomocy dydaktycznych, w tym mikroskopów oraz pomocy chemicznych i fizycznych. Uczniowie wezmą również
udział w wyjeździe do planetarium w
Częstochowie a także będą zwiedzać
Instytut Fizyki i Chemii Akademii Jana
Długosza. W ramach programu realizowany jest również konkurs przyrodniczy, do udziału w którym zapraszamy
młodzież gimnazjów gminy Kłomnice.
Informacje o konkursie oraz o programie zostały rozesłane do szkół. Zachęcamy szkoły do skorzystania z naszego
zaproszenia. Podsumowanie programu
przewidziane jest na 23 listopada, kiedy to odbędzie się Gminny Festiwal
nauki zgodnie z przesłanym do szkół
harmonogramem oraz rozstrzygnięcie
konkursu i rozdanie nagród. Mamy nadzieję, że program „Młodzi odkrywcy”
przyczyni się do większego zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi,
rozwoju pasji badawczych i odkrywczych a tym samym zwiększy szanse
młodzieży na dokonywanie właściwych wyborów i osiągnięcie sukcesu
życiowego w przyszłości.
zainteresowanie zwiedzających.
2. Firma ViV Sp. z o.o Garnek, ul.
Główna 5 – Prezes P. Robert Wójcik
urządzenia rekreacyjne: dmuchane
i mechaniczne, reklamowe oraz wystawiony gotowy element cięcia laserowego.
3. P. Zenon Guzek - Twórca ludowy
z Witkowic, ul. Główna. Miniaturowe
powozy, konie ze słomy i innych materiałów.
4. Strzelectwo „Milenium” - broń
pneumatyczna z możliwością skorzystania – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice (założyciel- P.
Zdzisłąw Matusiak oraz ULKS p. Robert Owczarek). 9 listopada organizują międzygminny Turniej Strzelectwa
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.
5. Katarzyna Sosnowska plastyczka,
z Rzerzęczyc – obrazy, grafika, rysunki.
6. P. Adam Śliwakowski – Kłomnice,
ul. Dworska – Gospodarstwo Pasieczne. Miód wielokwiatowy, akacjowy
i lipowy.
7. P. Andrzej Gorzelak – Gospodarstwo Sadownicze- Zdrowa
8. P Jarosław Krzemiński – Kłomnice,
ul. Janaszowska. Firma „Kurier” zaopatrzenie rolnictwa i inne.

9. Pracownia Ceramiczna „Stodoła” w ramach programu „Garncarze
w Garnku 2006”. Wyroby prezentowane to: misy, dzbany, wisiory, anioły.
wykonane przez dzieci i młodzież.
10. Firma Jubilerska „Gramet” - P. Tadeusz Modlasiński, Kłomnice,ul. Częstochowska 7
Tradycja firmy sięga roku 1989. Niedawno wprowadzili na polski rynek
nowoczesną i hipoalergiczną biżuterię
ze stali nierdzewnej, bardzo wysokiej
jakości. Mieli dużo zwiedzających.
11. P. Jóżef Bik –Witkowice, ul. Ogrodowa 3. Pomoc Drogowa, Holowanie,
parking strzeżony całodobowy. Pomaga w każdej ciężkiej , nawet ekstremalnej sytuacji. Na w/w imprezie wywiózł
po pokazie ratownictwa OSP– wraki
samochodów .
Występowali w sobotę 13 października, ku uciesze publiczności ze zwyczajem „Imieniny u Ignaca” - Zespół
Obrzędowy „Grusza” z Rzerzęczyc.
KTT „Styl” Kłomnice, prowadzony
przez trenera -p. Krystiana Chmielarza,
mimo chłodu prezentowali się bardzo
ładnie, gracja, wdzięk.

Karate - grupa dzieci od I do V klasy
działa przy Stowarzyszeniu na rzecz
Rozwoju Gminy Kłomnice, pod okiem
instruktora – P. Zbigniewa Rychlewskiego - wzbudziła zainteresowanie
publiczności.
Orkiestra OSP w Kłomnicach pod batutą p. Marcina Gały dodała miłej atmosfery. Kto nie lubi słuchać i patrzeć
na orkiestrę?
Wystąpiła Paulina Makles z Rzerzęczyc, dziś już licealistka. W sobotę
krótki koncert dał Zespół „Nefre” grupa reggae, z Częstochowy.
A w niedzielę wystąpiła „Arka Księdza
Marka” ze świetlicy „Nasza Przystań”z
Witkowic pod kierunkiem p Andrzeja
Borkowskiego. Repertuar – piosenka
turystyczna. Mała Dorotka Woźniak
z Kłomnic z piosenką „O mamie”.
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko” z Suitą śląską. I choć było
już ciemno, i czuło się jesienny chłód
– narzekać na publiczność nie można
było. Podobał się wszystkim Zespół
Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. Repertuar dobrze dobrany: Polonez, Krakowiak, Hej na krakowskim

rynku, częstochowskie, Polka pszczyńska. Wójtowie gmin : Kłomnic- P.
Adam Zając, Kruszyny – P. Bogusław
Mielczarek, Miedźna – P. Andrzej
Szczypiór, Mykanowa – P. Krzysztof
Smela, Rędzin – P. Waldemar Chmielarz oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”- P. Adam Wochal,
wyrazili chęć poparcia i zadowolenie
z organizacji pikniku co jest dobrą
prognozą na dalsze edycje przedsięwzięcia. Przez dwa dni imprezy był
z nami – Radny powiatowy – P. Jan
Milc. Napiszę, dodając ze swojego
doświadczenia i obserwacji imprezy
na Lotnisku w Rudnikach, a dokładniej
w Kościelcu. Tej pracy, jednakowo
przez wszystkich, razem wykonanej:
organizatorów, wystawców, artystów,
strażaków, lotników, tego daru serca,
talentu nie można ani wycenić, ani
przecenić. To wszystko dla większej
obopólnej satysfakcji czyniliśmy, dla
zachowania naszej duchowości i kultury. Niezaprzeczalnie: Razem – Wyżej,
Dalej – Szybciej!

„Razem na Wyżyny”

mogą współpracować różne organizacje i podmioty, a także można zadbać
o autentyczne, szerokie włączenie się
mieszkańców w tworzenie i realizację
strategii. Obecnie nasza LGD realizuje
tzw. schemat II, poświęcony wielokierunkowym szkoleniom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozyskiwanie środków na zadania programowe.
Głównymi kierunkami działania jest:
- zastosowanie nowych informacji
i technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług na terenach wiejskich,
- poprawa jakości życia na terenach
wiejskich,
- podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie
małym jednostkom produkcyjnym
dostępu do rynków dzięki wspólnym
działaniom,
- wykorzystanie zasobów naturalnych
i kulturowych.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że pięć
gmin – Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny – tworzących
partnerstwo ma się czym pochwalić.
Prezentacje producentów, produktów, zasobów kulturalnych, a przede
wszystkim ludzi i ich pasji robiły duże

wrażenie. Należy sobie przy tym zdawać sprawę, że zaproszenie do wystawy przyjęła bardzo niewielka grupa
producentów. Najsilniej reprezentowani byli pszczelarze (czyżby w tym
regionie było „zagłębie” pszczelarskie?), a wśród nich pasieka p. Adama
Śliwakowskiego z Kłomnic. Bardzo
efektownie i smacznie wyglądało stoisko piekarni GS „SCh” Kłomnice.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
zaimprowizowana pracownia garncarska działająca przy świetlicy środowiskowej „Ochronka” w Garnku. Wyroby jubilerskie prezentowała firma p.
Tadeusza Modlasińskiego z Kłomnic.
Piękne, pachnące, a przede wszystkim smaczne jabłka można było nabyć w stoisku p. Andrzeja Gorzelaka
– sadownika ze Zdrowej. Wystawki
zabytkowych motocykli, przepięknych
haftów i koronek, malarstwa artystycznego upiększały całość wystawy.
- Jest to bardzo wartościowa impreza
integracyjna. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Działania jakie podjęliście z pewnością przyniosą zamierzone
efekty. W moim odczuciu największym,
dotychczasowym osiągnięciem waszej
LGD jest znaczne zintegrowanie róż-

Trochę o pikniku
Jan Milc

M

imo nienajlepszej aury –
zimno, wiatr – Regionalny
Piknik „Razem na Wyżyny” osiągnął zamierzony cel, którym
było pokazanie i zaprezentowanie
potencjału możliwości jakim dysponują gminy tworzące Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”. Drugim zadaniem pikniku była integracja
różnych środowisk z poszczególnych
gmin wokół programu realizowanego
przez Lokalną Grupę Działania jaką
jest Stowarzyszenie. Jak już kilkakrotnie informowaliśmy LGD „Razem
na Wyżyny” działa w ramach programu
Leader+. Program Leader + realizowany jest na obszarach gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich zamieszkiwanych
przez co najmniej 10 tys. i nie więcej
niż 100 tys. mieszkańców. Doświadczenia w krajach „piętnastki” pokazały,
że jest to obszar, na którym można skutecznie wdrażać zintegrowaną strategię
rozwoju obszarów wiejskich, gdzie
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› nych środowisk tego obszaru – dzielił nowa – Nie miałem dotychczas możli- p. Adam Zając. – Jednak należy także
się swoimi refleksjami Wicestarosta
Częstochowski p. Janusz Krakowian.
– Teraz powinna przyjść, a sądzę,
że przyjdzie kolei na projekty „twarde”, których jak wiem macie sporo
w swojej strategii. Życzę, aby wasze
zamierzenia zmaterializowały się jak
najszybciej.
Niewątpliwie lotnisko w Rudnikach
jest najlepszym terenem dla realizacji
tego typu przedsięwzięć. Jest tu bezpiecznie, z dala od ruchu drogowego.
Rozległy teren jaki udostępnili dla
potrzeb pikniku właściciele lotniska
w zupełności zaspokajał potrzeby organizatorów.
- Jestem pod wrażeniem zaprezentowanych tu zespołów artystycznych,
produktów i rękodzieła artystycznego
– mówił jeden z mieszkańców Myka-

wości, poza niewielkimi fragmentami,
zapoznać się z dorobkiem kulturalnym
naszych sąsiadów. Owszem, słyszało
się tu i ówdzie o różnych zespołach,
ale nie oglądaliśmy ich na jednej imprezie. Teraz się to udało.
W drugim dniu pikniku swoje umiejętności i sprawność zaprezentowały
jednostki ochotniczych straży pożarnych ze wszystkich pięciu gmin. Naszą
gminę reprezentowali strażacy z OSP
Kłomnice i OSP Zdrowa.
- Wspólne pokazy z jednostkami z Mykanowa i Kościelca nadały dotychczasowej współpracy tych jednostek
nowy wymiar. Z pewnością nasi druhowie zdobyli kolejne, jakże ważne, doświadczenie zintegrowanego działania
w akcji ratowniczej – opowiadał swoje
spostrzeżenia Wójt Gminy Kłomnice

Przeżyj jak księgę ulubioną z końca
na kraniec Ziemię własną
Małgorzata Gonera, Aldona Siemińska

T

akie motto przyświeca działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Regionalnego
w
Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach. Program koła
ukazuje alternatywne formy spędzania
czasu wolnego przez dzieci i młodzież
naszej szkoły, uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach turystycznych:
pieszych wędrówkach, marszach
na orientację, rajdach rowerowych i innych formach aktywnego wypoczynku. Uczniowie poznają różne zakątki
naszego regionu i kraju, łączą wiedzę
zdobytą na lekcjach z praktyką, rozwijają różnorodne umiejętności oraz
utrwalają uniwersalne wartości.
22 września uczestniczyliśmy,
w ramach Całorocznego Rajdu im. Zygmunta Łaskiego przygotowanego przez
PTTK w Częstochowie, w wycieczce
górskiej w Beskid Żywiecki: Żabnica
Skałka –Słowianka –Węgierska Górka.
Słońce, świeże powietrze – nic, tylko
zatrzymać się i oddychać pełną piersią, no i oczywiście podziwiać piękno
gór polskich. Młodzi turyści podczas
wspólnej wędrówki kształtują praktyczne umiejętności, przydatne w uprawianiu turystyki pieszej, poznają siebie
16

samych, swoich kolegów, niejednokrotnie stają się opiekunami słabszych,
wyzwala się w nich chęć niesienia
pomocy drugiej osobie, pozdrawiania
się na szlaku. Spacery i mało forsowne wspinaczki poprawiają sprawność
fizyczną, świeży powiew hartuje organizm, a źródełka z krystalicznie czystą
wodą dodają sił.
6 października zorganizowaliśmy
VIII Marsze na Orientację BURACZANKI’07. Trasa marszu została
przygotowana w lesie koło Michałowa Rudnickiego. W zawodach uczestniczyło 66 uczniów podzielonych
na dwu - lub trzyosobowe drużyny
w kategoriach: szkoła podstawowa
i gimnazjum. Zespoły wybrały dla siebie nazwę, otrzymały mapę terenu i…
w drogę! Ich zadaniem było odnalezienie zaznaczonych na mapie punktów
kontrolnych oraz wpisanie kodu.
Dodatkowo w czasie marszu każda
drużyna otrzymała dwa zestawy pytań
z wiedzy przyrodniczej. Grupy, które
wykazały się dobrą orientacją w terenie
oraz wiedzą, mogły liczyć na sukces.
Po zakończeniu zawodów w terenie
uczestnicy przybyli do naszej szkoły, gdzie mogli skosztować kiełbaskę

podkreślić inny, bardzo istotny fakt.
Na tej imprezie, chyba po raz pierwszy
zrobionej z takim rozmachem, nasza
gmina zaprezentowała się bardzo dobrze pod każdym względem. Jestem
bardzo zadowolony z prezentacji zespołów artystycznych, a także wystawy
producentów.
Chłód dość skutecznie obniżył frekwencję na finiszu pikniku, jednak jak
napisałem na wstępie cel został osiągnięty. Niemniej przy organizacji podobnego w przyszłości, należy wziąć
pod uwagę inny, cieplejszy termin.
Do zobaczenia.

z grilla. W tym czasie organizatorzy
wraz z opiekunami drużyn podliczyli
punkty i ogłosili zwycięzców.
W tegorocznych marszach najlepsi
z najlepszych w kategorii: szkoła podstawowa to:
I miejsce – drużyna ze Skrzydlowa
w składzie: Krystian Grzesik i Hubert
Chmielarz
II miejsce – drużyna z Kłomnic – Martyna Juszczyk i Kinga Krzemińska
III miejsce – drużyna z Witkowic
w składzie: Kamila Wróbel i Karolina
Wyżgalska
- w kategorii gimnazjum :
I miejsce – drużyna z Witkowic w składzie:
Agnieszka Kleszczewska, Patrycja Zakrzewska i Bartłomiej Małolepszy
II miejsce – drużyna z Witkowic Agnieszka Knysak, Jakub Nowacki,
Dominik Kmiecik
III miejsce – drużyna ze Skrzydlowa
w składzie: Magdalena Szczerbiak,
Róża Biegas i Angelika Kała
Były oczywiście dyplomy oraz podziękowania dla szkół. Natomiast zdobywcy
I miejsca w obu kategoriach otrzymali
albumy przyrodnicze, a II i III miejsca
upominki. Dziękując wszystkim za pomoc w organizacji, a szczególnie Radzie Rodziców z ZS w Witkowicach
– sponsorom nagród oraz opiekunom
drużyn, już dziś zapraszamy na kolejne
BURACZANKI!!!

Pracownia ceramiczna z Garnka
wizytówką turystyczną regionu

ności. Uczestnicząc w warsztatach
mogą Państwo poznać sztukę toczenia
na kole garncarskim, lepienia metodą
wałeczków, wykonywania gipsowych
form, odlewania z porcelitu, zdobienia
Robert Kępa – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku kolorowymi szkliwami oraz wypału
ceramiki w tradycyjnym piecu Raku.
racownia ceramiczna „Sto- rafialnej stodoły wzięła się nazwa pra- Organizatorzy zapewniają materiadoła” otrzymała certyfikat cowni. Podczas porządkowania stodo- ły ceramiczne, niezbędne narzędzia
Częstochowskiej Organizacji ły okazało się, że była ona ogromną oraz wypał prac. Dla grup zorganizoTurystycznej na najlepszy produkt skarbnicą, w której odnaleziono wiele wanych może zostać przygotowane
turystyczny regionu. Certyfikat zo- starych i niepotrzebnych rzeczy, któ- ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
stał wręczony 9 października przez re bardzo się przydały do urządzenia wizyta u zaprzyjaźnionego pszczelarza
Prezydenta Miasta Częstochowy Ta- pracowni. Z otrzymanych dotacji za- lub hodowcy danieli. Każde warsztadeusza Wronę w sali reprezentacyj- kupiono gazowy piec ceramiczny, trzy ty poprzedza krótka pogadanka na tekoła garncarskie, glinę i inne potrzeb- mat garncarstwa oraz pokaz toczenia
nej Ratusza Miejskiego.
Pracownia ceramiczna z Garnka ne do pracy narzędzia. Dzięki pomo- na kole. Bliższe informacje o pracowni
znalazła się w znakomitym towarzy- cy przyjaciół, sponsorów oraz wyko- można znaleźć w wydanej ulotce oraz
stwie innych wyróżnionych produktów rzystując stare meble, ławki i krzesła na stronie internetowej www.ceramika.
turystycznych, takich jak Dom Poezji odnalezione w stodole wykonano po- garnek.prv.pl .
Obok warsztatów prowadzonych dla
– Muzeum Haliny Poświatowskiej zostałe wyposażenie pracowni oraz
w Częstochowie, Święto Pstrąga w Zło- instalację elektryczną. Wolontariusze, dzieci ze świetlicy „Ochronka” w Garntym Potoku, Szlak Kultury Żydowskiej namówieni przez zaprzyjaźnionego ku oraz dla gości, pracownia organizuceramika z Kuźnicy Starej, samodziel- je imprezy promujące jej działalność
w Gminie Żarki i inne.
Pomysł stworzenia pracowni cera- nie wybudowali tradycyjny piec Raku w lokalnym środowisku. Tradycją stały
się już Pikniki Ceramiczne, połączone
micznej w Garnku powstał na początku do wypału ceramiki.
W wakacje 2006 roku pracownia z kiermaszem wyrobów ceramicznych,
2006 roku. Grupa przyjaciół, wolontariuszy świetlicy dla dzieci i młodzieży rozpoczęła działalność. Pierwsze za- otwartymi dla wszystkich warsztatami
„Ochronka”, postanowiła w ten sposób jęcia odbyły się 14 sierpnia. Zainte- garncarskimi oraz pokazem wypalauatrakcyjnić swoim podopiecznym wol- resowanie było ogromne. Na pierw- nia garnków. Ostatni taki piknik odbył
ny czas. Główną trudnością w realiza- sze warsztaty przybyło około 40 osób się 14 sierpnia 2007 roku z okazji jucji pomysłu, było znalezienie środków w różnym wieku. Dzieci, młodzież, bileuszu roku działalności pracowni.
finansowych na zakup sprzętu niezbęd- a nawet rodzice i dziadkowie. Od tego Pracownia przede wszystkim promunego do wyposażenia pracowni. Dzięki momentu warsztaty ceramiczne wpi- je swoją miejscowość i gminę na zewspólnym działaniom wolontariuszy sały się na stałe w krajobraz Garn- wnątrz. Młodzi ceramicy prezentowali
oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolic- ka, a pracownia stała się turystyczną swoją działalność w Warszawie w trakkich z Garnka powstał projekt o na- atrakcja regionu. Pracownia gościła cie warsztatów organizowanych przez
zwie „Garncarze z Garnka”. Projekt grupy młodzieży ze szkół z Kłom- Polską Fundację Dzieci i Młodziezłożono do ogólnopolskich konkursów nic, Skrzydlowa, Zawady, młodzież ży, na Pikniku Regionalnym „Razem
grantowych, na których okazał się być ze świetlicy „Nasza Przystań” z Wit- na wyżyny” na lotnisku w Rudnikach
bezkonkurencyjnym. Pracownia otrzy- kowic, ale również grupy z Radomska, oraz w znanym miłośnikom rozbójnika
mała wsparcie finansowe od Polskiej Częstochowy, Rybnika... i Niemiec. Rumcajsa, mieście Jicin w Czechach.
Certyfikat Częstochowskiej OrFundacji Dzieci i Młodzieży i firmy Do pracowni przyjeżdżają grupy zorNOKIA w ramach programu „Make ganizowane liczące od kilkunastu osób ganizacji Turystycznej dla pracowni
a Connection”, Fundacji Wspomagania do 40, ale również osoby indywidual- ceramicznej „Stodoła” to wielka wyróznienie dla młodych wolontariuszy
Wsi w ramach programu „Kultura Bli- ne, rodzice z dziećmi, turyści.
Osoby
prowadzące
warsztaty i Stowarzyszenia opiekujących się praska” oraz Rządowego Programu Fundo każdego z uczestników podcho- cownią, ale również dla Gminy Kłomduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Pracownię urządzono w stodole dzą indywidualnie, przez co zajęcia nice. Gratulujemy!
księdza proboszcza z Garnka... i od pa- są dostosowane do wieku i umiejęt-

P

UWAGA:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach ogłasza nabór do
STUDIA PIOSENKI.
Zapisy oraz przesłuchania odbędą się w dniu 09 listopada (piątek) 2007r.
w GOK Kłomnice.
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Wiadomości bardzo lokalne – czyli pierwszy numer biuletynu Rady Sołeckiej Chorzenic

„Wieści Chorzenickie” - informacje
z pierwszej strony
Andrzej Borkowski
Trochę historii
„Każde miejsce opowiada swoją
historię” – tak brzmi tytuł jednej
z książek. Również taka miejscowość
jak nasze małe Chorzenice ma swoją
bogatą historię.
Najdawniejsze wzmianki źródłowe
z terenu gminy Kłomnice pochodzą
z XIV wieku, przy czym najstarszy
dokument z 1372 wymienia niejakiego Dzierżka z Chorzenic (na podstawie studium historyczno-heraldycznego dr Marcelego Antoniewicza).
Przez wiele stuleci teren od Chorzenic
do Skrzydlowa stanowił pas pogranicza zaliczany do Wielkopolski (??!!..)
z terytorium ziemi krakowskiej. Pod
względem struktur kościelnych Chorzenice od początku powstania parafii
(XIII wiek) należały do parafii Borowno. Nie mamy dokładnej wiedzy dotyczącej kto i kiedy był właścicielem
majątku Chorzenice. Z lektury książki
„Dzieje Parafii Borowno” ks. dr Władysława Wlaźlaka dowiadujemy się
o Barbarze Jackowskiej z Chorzenic,
która w 1745 roku ofiarowała sznur
pereł dużych na obraz św. Anny. Możliwe, że to z tej rodziny Chorzenickiej
pochodzi jedyny kapłan z terenu parafii
Borowno z okresu od powstania parafii
do połowy XX wieku. Chodzi o Tomasza Alberta Jackowskiego, paulina
pochowanego na Jasnej Górze w 1674
roku. Następne pojawiające się nazwisko to Adam Raciborski, dziedzic Chorzenic, wymieniany w tej samej książce
jako ofiarodawca w 1876 roku dwóch
ampułek z podstawą. Od Adama Raciborskiego majątek zakupił na początku
XX wieku sławny w świecie śpiewak
operowy Jan Reszke, który przekazał
go swojej bratanicy Janinie Reszke. Janina była córką równie sławnego śpiewaka Edwarda Reszke. Wyszła ona
za mąż za pułkownika Adama Nieniewskiego (bardzo ciekawa i zasłużona dla
Polski postać – ale o nim innym razem), i to właśnie państwo Nieniewscy
18

byli ostatnimi właścicielami posiadłości, Oni też nadali jej świetności, budując w 1930 roku obecny pałac, bardzo
nowoczesny jak na owe czasy, oraz
zagospodarowując park. Park ten był
jednym z najładniejszych w okolicy.
Na urokliwej chorzenickiej posiadłości
cieniem kładą się jej losy okupacyjne.
W 1940 roku Nieniewscy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego domu
a ich miejsce zajęła Żandarmeria Niemiecka. Hitlerowscy urządzili tu miejsce kaźni, zwozili schwytanych partyzantów oraz podejrzanych o sprzyjanie
im mieszkańców jak równie osoby pochodzenia żydowskiego. Podaje się, że
zginęło tam około trzech tysięcy ludzi.
Państwo Nieniewscy wojnę spędzili
w Kłomnicach i nigdy już nie powrócili na rodzinną ziemię. Córka Nieniewskich ,Halina Donimirska swoje dalsze
lata spędziła w Krakowie z rodziną,
jednak do końca czuła się silnie związana z Chorzenicami czego wyrazem
była jej ostania wola, aby jej prochy
spoczęły w miejscowej kaplicy. Również we wspomnieniach pisze o latach spędzonych w Chorzenicach jako
o najpiękniejszym okresie życia. Po II
wojnie światowej w budynku pałacu
został utworzony Dom Dziecka który
funkcjonuje tutaj do dziś. Na terenie
parku od strony południowej stoi również inny obiekt, starszy od pałacu. Był
to pierwszy budynek mieszkalny Raciborskich. W czasie gospodarowania
w Chorzenicach Nieniewskich w budynku tym mieszkał zarządca majątku,
brat pułkownika. Obecnie budynek ten
również pełni funkcje mieszkalne dla
wychowanków domu dziecka.
Wśród nazwisk związanych z Chorzenicami należy jeszcze wymienić św.
Stanisława BiM, o którym mówi legenda, że miał być znieważonym przez
mieszkańców Borowna a ugoszczonym
przez mieszkańców Chorzenic. Na ile
jest to legenda, a na ile prawda historyczna, dziś trudno ocenić, jednak kro-

nikarz Jan Długosz, którego matka urodziła się w Borownie podaje, że w XI
stuleciu w Borownie miał przebywać
św. Stanisław Szczepanowski. Pewnie
dlatego w Chorzenicach powstała kaplica św. Stanisława BiM.
Kaplica z drewna miała powstać
przy źródle. Według kroniki parafialnej z początku XX wieku do kaplicy
była dobudowana skromna izdebka,
w której mieszkał niejaki Rąbalski,
nazywany przez wszystkich pustelnikiem, który opiekował się kapliczką,
a po śmierci został obok niej pochowany.
Wśród dotychczas wymienionych
nazwisk byli duchowni, właściciele
majątku, mamy w posiadaniu również
mapę Chorzenic z 1900 roku z opisami
w języku rosyjskim (okres zaborów)
gdzie znajdziemy ewidencję wszystkich właścicieli, gospodarzy: Jagusiak,
Urbaniak, Pomada, Olszewski, Jeż,
Gabrielski, Chebdowski, Sarniak, Dominik, Wożniak, Gołda, Kalik, Krupka, Kowalczyk, Marszałek, Wierus,
Langier (samotny domek pod lasem
– starsi pamiętają jako langierówka),
Kmiecik, Ligocka, Naparty Abram
(możliwe ,że narodowości żydowskiej
– mała działka i sklepik ?).
100 lat temu Chorzenice posiadały
dwa skupiska domów: na początku wsi
w okolicy p. sołtys oraz na końcu ul.
Głównej. Wówczas nie było żadnych
domów przy obecnych ulicach Częstochowskiej i Nowej. Ilość mieszkańców
Chorzenic w 1820 roku to 142 osoby,
w 1880 – 214, w 1939 – 393, obecnie
341 osób.
Nie sposób w tym krótkim tekście
napisać o wszystkim, ale to co udało się
znaleźć w różnych publikacjach i materiałach postarałem się przytoczyć.
Może warto napisać krótką monografię
na okoliczność jubileuszu 80 – lecia
OSP i kapliczki w Chorzenicach ...?

Czy piłka nożna może być wizytówką gminy?
Wiesław Cieślak

P

iłka nożna jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin
sportowych na świecie – no
może z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych – choć i tu znajduje coraz
więcej sympatyków. Na mecze piłki
nożnej ściągają dziesiątki tysięcy kibiców. W czasie transmisji telewizyjnych
ważnych meczów wyludniają się ulice
miast i miasteczek.
Popularność futbolu powoduje, że chłopcy już od najmłodszych
lat kopią piłkę wszędzie tam gdzie
jest choćby kawałek równego placu,
często jest to podwórko. To z nich
wyrastali wybitni piłkarze. Czasy się
jednak zmieniają, teraz kluby sportowe, szczególnie te duże organizują nabory zapraszając na nie dzieci nawet 6letnie, wyłapując tych najzdolniejszych.
Pomagają im, w tym sztaby medyków,
którzy na podstawie układu kostnego
i mięśniowego określają predyspozycję zgłaszających się chłopców. Tak
jest w dużych klubach, które na szkolenie młodzieży kładą szczególny nacisk.
W wielu szkołach powstają klasy sportowe, których głównym celem jest rozwijanie uzdolnień sportowych. Często
patronat nad tymi klasami sprawują
właśnie kluby sportowe. Dziś takich
przypadków jest w Polsce coraz więcej.
Utworzenie klas sportowych i w naszej

gminie ma wielu zawodników. Posiadamy już bardzo dobrą bazę szkoleniowa
(szkoła Kłomnice), która w przyszłości
powiększy się jeszcze o basen. Posiadamy również nauczycieli z wysokimi
kwalifikacjami w zakresie piłki nożnej
i siatkowej. Również kluby sportowe
w naszej gminie poświęcają coraz więcej wagi szkoleniu młodzieży.
Dziś w „Pogoni” Kłomnice
są prowadzone 3 drużyny młodzieżowe (młodzicy, trampkarze starsi
i juniorzy młodsi). W Rzerzęczycach
dwie, a w Rzekach Wielkich i Zawadzie po jednej. Stanowią one zaplecze
kadrowe dla drużyny seniorów.
O prawidłowej pracy z dziećmi
w klubie „Pogoń” Kłomnice świadczy
powołanie dwóch zawodników do reprezentacji okręgu częstochowskiego
są to; Kajetan Sikora – rocznik 1998
i młodsi oraz Hubert Dec – rocznik
1996. Trzeba tu podkreślić, że o ile
w klubach częstochowskich przyjęcia
nowych adeptów piłki nożnej do klubu odbywają się poprzez sprawdziany
umiejętności, to w klubach wiejskich
przyjmowani są wszyscy chętni. Rodzice najmłodszych zawodników w klubach miejskich musza pokrywać koszty szkolenia i wyjazdów na rozgrywki,
a w klubach naszej gminy wszystko
pokrywają kluby, w których zarządy

GAZETA KŁOMNICKA - Październik 2007

robią wszystko by zdobyć odpowiednie
środki na ich utrzymanie. Największy
jednak niepokój klubów naszej gminy
i nie tylko naszych budzi zmniejszająca
się liczba urodzeń dzieci. Wielu chłopców i dziewczyn jest zwalnianych
przez rodziców z lekcji wychowania
fizycznego. Efekt tych decyzji widać
już u nastolatków. Są klasy w których
tylko nieliczni zainteresowani są sportem i poszerzają swoje umiejętności
w klubach sportowych.
Wszystko to powoduje, że w naszej
gminie jest coraz trudniej utrzymać
drużyny piłki nożnej, które będą się liczyć w rozgrywkach klas „A”, awans
wyżej będzie coraz trudniejszy.
Nie czekajmy, aż klub padnie z braku chętnych do grania. Rozmawiając
z wieloma osobami z różnych miejscowości: Zawady, Witkowic, Skrzydlowa, Rzerzęczyc i innych dochodzę do wniosku, że nasze siły można
połączyć i osiągnąć sukces. Szkolenie dzieci i młodzieży można zrobić
we wszystkich kategoriach, co gwarantowałoby ciągłość pracy z dziećmi
i szansę na sukces. Przykładem może
być połączenie drużyn juniorów w naszej gminie co dało II miejsce w województwie śląskim. Dla seniorów utworzyć ligę dla wszystkich miejscowości
w naszej gminie (podobna sytuacja
z piłką siatkową: wykorzystać sale
gimnastyczne). Tylko wspólnym wysiłkiem można wiele osiągnąć.
Dlatego zwracam się do Zarządów
Klubów piłki nożnej w naszej gminie. Połączmy nasze kluby, utwórzmy
jeden. Wybrani najlepsi zawodnicy
w tych klubach mogą z powodzeniem
walczyć w wyższych ligach, a nie w tyle
„A” klasy. Wspólny zarząd dysponowałby dotacją gminy ponad 100 000zł.
Łatwiej byłoby pozyskać zainteresowanych sportem sponsorów. Odrzućmy na bok szowinistycznie pojmowany
patriotyzm lokalny. Niech naczelnym
naszym celem będzie dobro młodzieży
i efekty sportowe.
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Piłka nożna
Tadeusz Dumin, Adam Worwąg
Piłkarska kadra czeka...
28 września br. LZS Częstochowa zorganizował turniej piłki nożnej „Piłkarska kadra
czeka...” dla roczników 94’ i młodsi. Turniej
został rozegrany na boisku Orkana Rzerzęczyce. Gminę Kłomnice reprezentowały dwie
drużyny: Orkan Rzerzęczyce i Metal Rzeki
Wielkie. Kolejność końcowa była następująca:
I miejsce Orkan Rzerzęczyce, II miejsce Metal
Rzeki Wielkie, III miejsce Pilica Koniecpol.
Drużyny z naszej gminy wystąpiły w następujących składach:
- Orkan: Franc, Łągiewka, Skibiński, Wójcik,
Mielczarek, Mizgała, Woch, Wiewióra, Burzyński, Rak, Mielczarek, Koza Łudczak, Pluta,
Palacz, Skibiński, Grzesik, Chmielarz, Małolepszy.
- Metal Rzeki Wielkie: Sabat, Stęcel, Ślęzak,
Bednarczyk, Koza, Oberski, Wroński, Charaziak, Mokrzycki, Gasek, Żurek, Biegas, Pruszek, Chmielarz, Masny, Kowalczyk.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Franc (Orkan).
Orkan wyróżniony
Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w
Częstochowie przyznał drużynie Orkana Rzerzęczyce tytuł „Drużyny – Dżentelmena boiska” oraz „Najlepszej widowni”. Nagroda ta
jest przyznawana w oparciu o opinie zebrane
od arbitrów sędziujących mecze. W ramach
tych opinii widownia Orkana należy do jednej
z najkulturalniejszych, a cała drużyna jest zespołem, który został ukarany najmniejszą liczbą kartek.
Liga gra...
Po 10 kolejkach rozgrywek ligowych A-klasy gr.
I nasze drużyny zajmują następujące miejsca:
- Pogoń Kłomnice zajmuje 5 miejsce z 18 punktami (8 straty do lidea – Rakowa), mając na
swoim koncie 6 zwycięstwa i 4 porażki;
- Orkan Rzerzęczyce zajmuje 12 miejsce z 9
punktami (2 zwycięstwa, 3 remisy, 5 porażek):
- tabelę zamyka Warta Zawada z dorobkiem 3
punktów przy 1 wygranym meczu i 9 porażkach.
W B-klasie gminę Kłomnice reprezentuje Metal
Rzeki Wielkie, który dotychczas rozegrał 9 meczy z czego 1 wygrył, 1 zremisował i 7 meczy
przegrał – w sumie 4 pkt.
W następnym numerze podsumowanie rundy
jesiennej.
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Bezpłatne:
- porady prawne
- pisanie pism urzędowych
- zawieranie umów
- wypełnianie zeznań podatkowych

			 mgr prawa Eugeniusz Majchrzak
				 Śliwaków 31 		 tel. 343297039

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Cyranka” Sosnowiec utrzymują bliskie kontakty z mieszkańcami naszej gminy. Po trąbie
powietrznej wpłacili 1000 zł. na konto fundacji przy szkole w Skrzydlowie. Vice Prezydent Dąbrowy Górniczej p. Paweł Gocyła (myśliwy z KŁ.”Cyranka”), ufundował w imieniu władz swojego miasta, wycieczkę dla dzieci i młodzieży
z poszkodowanych terenów, do Tarnowskich Gór. Pan Prezydent osobiście opiekował się i dbał o nasze dzieci.

Parafialne dożynki, czyli święto dziękczynienia za zbiory i za chleb na każdym stole

Pracownia ceramiczna „Stodoła” otrzymała certyfikat
Częstochowskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy
produkt turystyczny regionu. Certyfikat został wręczony przez
Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wronę.

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

