Nr 11/12 - Listopad/Grudzień 2010 (136/137)

Gminny Biuletyn Informacyjny

Ostatnia sesja Rady Gminy Kłomnice kadencji 2006-2010
Pierwsza sesja Rady Gminy Kłomnice kadencji 2010-2014

Spis treści

Drodzy mieszkańcy gminy

N

adchodzą kolejne Święta Bożego Narodzenia. Święta dla nas, ludzi wyznania rzymsko-katolickiego chyba najważniejsze. Oto po raz kolejny
odradza się bóg – człowiek, który ma nas poprowadzić do życia wiecznego, a przychodzi do nas, w postaci niewinnego dzieciątka. Nie wgłębiając się w
zawiłości naszej wiary, idąc w ślady naszych przodków oddajmy, mu hołd, tak jak
nam każe tradycja, i życzmy sobie nawzajem wszystkiego najlepszego. A przede
wszystkim zdrowia, bo jak mawiał Jan Kochanowski „Szlachetne zdrowie, nikt się
nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz, …”. Dlatego idąc w ślady mistrza Jana
z Czarnolasu, życzę wszystkim mieszkańcom gminy, aby zdrowo, szczęśliwie i
spokojnie przeżyli te święta w gronie rodzinnym. Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2011, składam w imieniu własnym, oraz pracowników urzędu gminy,
życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych najskrytszych marzeń, bo
jak mówi powiedzenie „marzenia się spełniają- tylko trzeba o nie walczyć”.
Ponieważ zakończyły się wybory do władz gminy, chce podziękować tym, którzy poszli do wyborów, a szczególnie tym, którzy po raz kolejny wybrali mnie
wójtem na najbliższą kadencję. Gratuluję wszystkim kandydatom do rady gminy,
do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego. Oczywiście, największe gratulacje
składam tym, którzy te walkę wygrali, z pełnym szacunkiem odnosząc się do tych,
którzy otrzymali mniej głosów. Taka jest demokracja. Życzę nam wszystkim, aby
nowa kadencja zapisała się w historii naszej gminy, jako kontynuacja jej dalszego
zrównoważonego rozwoju.

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Kłomnice.

Przed nami kolejne rodzinne święta Bożego Narodzenia oraz nowy 2011 rok.
Okres przedświąteczny to gorączkowe przygotowania do Świąt oraz liczne
spotkania wigilijne i noworoczne w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół. Z tej
okazji życzę Wam w imieniu własnym i Radnych Gminy Kłomnice wiele radości
i spokoju, aby te nadchodzące Święta oraz Nowy Rok były dla Was czasem wyciszenia, odpoczynku i refleksji. Życzę Wam również żeby wszelkie kontakty międzyludzkie obarczone były wzajemną życzliwością i szacunkiem, życzę wreszcie
wiele zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w tym nowym 2011 roku.
Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
Niech Dobra Nowina
i życzliwe słowa głoszone
w czasie Świąt Bożego Narodzenia
napełnią Wasze serca nadzieją i miłością,
a Nowy 2011 Rok otworzy drogę do lepszego jutra

życzy zespół redakcyjny „Gazety Kłomnickiej”
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Wybory samorządowe 2010 YN
Lp.

Obwód

Uprawnionych
do głosowania.

Wydano
kart

%
frekwencja.

1

Kłomnice

2389

1323

55,38

2

GOK Kłomnice, Okr. 2 Bartkowice
Michałów, Pacierzów

395

236

59,75

Lipicze, Konary (12)

254

106

41,73

3

Witkowice, Chorzenice, Michałów R.

959

540

56,31

4

Nieznanice

496

245

49,39

5

Zdrowa

501

285

56,89

6

Skrzydlów

1039

499

48,03

7

Rzeki Wlk

550

261

47,45

8

Rzerzęczyce

1586

710

44,77

Garnek

669

309

46,19

Karczewice

615

301

48,94

10.

Zawada

875

439

50,17

11

Konary,Lipicze

502

257

51,19

12

Pacierzów,Bart. Michałów

424

242

57,08

11 254

5753

51,12 %

9

ogółem

IK

I!!

!

WYBORY WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) BORKOWSKI Andrzej zgłoszony przez KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE: 			
2) GRABARCZYK Jarosław Ryszard zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD: 								
3) MAKSYMIUK Janusz Wiesław zgłoszony przez KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”:
4) ZAJĄC Adam Michał zgłoszony przez KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”: 					

1 308
223
901
3 233

Głosowano w 12 obwodach: 1 - Kłomnice, 2 - GOK Kłomnice, 3 - Witkowice, 4 - Nieznanice, 5 - Zdrowa, 6 - Skrzydlów, 7 - Rzeki, 8 - Rzerzeczyce, 9 - Garnek, 10 Zawada, 11 - Konary, 12 - Pacierzów.
kandydat

Obwód Obwód Obwód Obwód Obwód Obwód Obwód Owód
1
2
3
4
5
6
7
8

Owód
9

Obwód Obwód Obwód
razem
10
11
12

%

Andrzej
Borkowski

238

41

229

103

54

116

51

155

138

82

28

73

1308

23,09

Jarosław
Grabarczyk

31

6

8

5

4

16

8

28

23

90

1

3

223

3,94

Janusz
Maksymiuk

270

59

27

13

45

100

48

86

110

79

28

36

901

15,90

Adam
Zając

762

233

272

120

176

262

151

433

321

180

198

125

3233

57,07

1301

339

536

241

279

494

258

702

592

431

255

237

5665

100,00
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WYBORY DO RADY GMINY KŁOMNICE
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3
mandaty.
Głosów ważnych oddano 1280
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) GONERA Teresa Bronisława 66
2) MUSIAŁ Barbara Ewa 68
3) ZATOŃ Bartłomiej Antoni 110
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE
1) MATUSZCZAK Stanisław Mikołaj 405
2) CUDAK Zofia Helena 75
3) KWARCIAK Krzysztof Jarosław 44
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE
1) KOBLAŃSKA Anna Mariola 199
2) LIGOCKI Marek Marian 342
3) ŁĘGOWIK Andrzej Wojciech 182
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) CIEŚLAK Wiesław Julian 333
2) ZAJĄC Halina 210
3) ZALAS Robert Zdzisław 143
Lista nr 29
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI
1) ZATOŃ Teresa 204
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) KROK Jerzy Jan 91
2) GONERA Mateusz Marek 55
3) POMORSKI Adam Zbigniew 63
Lista nr 31
KWW PIOTRA JUSZCZYKA
1) JUSZCZYK Piotr Jacek 379
Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1
mandat.

KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) JENDRAS Celina Regina 126
Lista nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1) ZGRZEBNA Barbara Ewa 26
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE
1) KOZA Stanisław Roman 148
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) MODLASIŃSKI Zbigniew Andrzej
124
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) STACHERCZAK Zdzisław Paweł
24
Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1
mandat.
Głosów ważnych oddano 534
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) HAJDAS Janina Marianna 81
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) KOPACKI Sławomir Piotr 48
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) NALEWAJKA Andrzej Jan 340
Lista nr 29
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI
1) MROZIK Paweł 42
Lista nr 31
KWW PIOTRA JUSZCZYKA
1) BORYŚ Norbert Maciej 23

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1
Głosów ważnych oddano 232
mandat.
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nastęGłosów ważnych oddano 240
pującą liczbę głosów ważnych:
Na poszczególne listy kandydatów
Lista nr 1
i kandydatów z tych list oddano nastęKOMITET WYBORCZY SLD
pującą liczbę głosów ważnych:
1) JASZCZYK Michał Kamil 17
Lista nr 2
Lista nr 2
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KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) OWCZAREK Ewa Izabela 27
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) BARTKIEWICZ Anna Irena 89
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) MILCZAREK Wojciech Paweł
124
Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 1
mandat.
Głosów ważnych oddano 279
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) KUBIK Maria Małgorzata 84
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) ŁAPETA Jarosław Adam 174
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) DESZCZ Przemysław Ryszard 21
Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1
mandat.
Głosów ważnych oddano 489
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) FRANC Agnieszka Katarzyna 37
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) KRÓL Sławomir Aleksander 41
Lista nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1) SZYMCZAK Marek Andrzej 45
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) BURZYŃSKA Agata Teresa 34
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNU-›››
5

›

ACJA”
1) OCIEPA Arkadiusz Włodzimierz
58
Lista nr 29
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI
1) SIOŁA Stanisława 162
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) KURAS Dawid Łukasz 46
Lista nr 32
KWW DOROTA BORAL
1) BORAL Dorota Katarzyna 10
Lista nr 33
KWW ZOFII PIASECKIEJ
1) PIASECKA Zofia Maria 56
Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1
mandat.
Głosów ważnych oddano 255
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 2
- KW POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE
1) WROŃSKI Stanisław Marian 70
Lista nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1) PAŁKA Marta Maria 24
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) JARCZOK Jacenty Piotr 26
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) DUMIN Tadeusz Krzysztof 120
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) RAK Władysław Antoni 15
Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2
mandaty.
Głosów ważnych oddano 698
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) MATYJASZCZYK Tomasz Marek
43
2) WOŁEK Zdzisława Bogumiła 21
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO
6

LUDOWE
1) PAŁUSZKA Waldemar 129
2) WIŚNIEWSKI Leszek Eugeniusz
249
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) WÓJCIK Wiesław Antoni 49
2) POLITAŃSKI Jacek Wojciech 83
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) RAŹNIAK Teresa Michalina 161
2) KOWALIK Sławomir Władysław
119
Lista nr 29
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE XXI
1) TOMASZEWSKI Zygmunt Roman
108
Lista nr 30
KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) MAKLES Marek Stefan 50
2) KUC Robert Wojciech 102
Lista nr 34
KWW SYLWESTRA POLITAŃSKIEGO
1) POLITAŃSKI Sylwester 176
Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1
mandat.
Głosów ważnych oddano 303
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) BLOMA Alfred Marian 52
Lista nr 5
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1) WÓJCIK Joanna Teresa 62
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) KĘPKA Dariusz Stanisław 43
Lista nr 28 - KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) CIASTEK Janusz Mieczysław
108
Lista nr 35 - KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE
1) ŻUREK Sławomir Henryk 38
Okręg wyborczy nr 10 obejmujący
1 mandat.

Głosów ważnych oddano 291
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) KOZA Mirosław Wojciech 32
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1) ŁYSOŃ Radosław Piotr 81
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) KĘPA Anna Maria 56
Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) GALA Grzegorz Marian 122
Okręg wyborczy nr 11 obejmujący
1 mandat.
Głosów ważnych oddano 433
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) MUSIAŁ Ewa Zofia 28
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE
1) WILK Andrzej Jan 135
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) PERLIŃSKI Andrzej 100
Lista nr 36
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„RAZEM WIĘCEJ”
1) MAJCHRZAK Eugeniusz 81
Lista nr 37
KWW ARTURA PLUTY
1) PLUTA Artur Piotr 89
Okręg wyborczy nr 12 obejmujący
1 mandat.
Głosów ważnych oddano 361
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:
Lista nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD
1) KOZA Tomasz Krzysztof 15
Lista nr 2
KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Lista nr 28
KWW ADAMA ZAJĄCA „KONTYNUACJA”
1) BRUŚ Witold Antoni 160
Lista nr 29
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄ-

1) WOCH Zofia Józefa 80
Lista nr 27
KWW GMINNE STOWARZYSZENIE
OBYWATELSKIE
1) WILKOSZEWSKI Kazimierz
Stanisław 75

DOWE XXI
1) WILK Danuta 25
Lista nr 30 KWW MAKSYMIUK JANUSZ „RAZEM DLA GMINY”
1) ŚLIWAKOWSKA Wiesława Czesława 6

WYBORY DO RADY POWIATU
Głosowano w 12 obwodach: 1 - Kłomnice, 2 - GOK Kłomnice, 3 - Witkowice, 4 - Nieznanice, 5 - Zdrowa, 6 - Skrzydlów, 7 - Rzeki, 8 - Rzerzeczyce, 9 - Garnek, 10 Zawada, 11 - Konary, 12 - Pacierzów.
Kandydaci \ Obwód

1

2

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

głosy

KW SLD

248

75

93

58

97

93

18

117

98

98

73

43

1111

Bąk Wiesław

176

32

17

3

62

11

4

29

5

5

25

4

373

Grabarczyk Jarosław

8

2

8

0

0

2

6

0

2

49

0

2

79

Detka Robert

1

4

2

2

1

3

0

10

46

4

0

0

73

Antoniak Władysław

2

1

1

0

0

1

0

53

0

1

0

0

59

Śliwakowski Wojciech

11

10

1

1

4

1

5

2

1

14

38

3

91

Mizera Barbara

50

26

64

52

30

75

3

23

44

25

10

34

436

KW PSL

154

41

37

3

18

25

42

34

96

78

48

87

663

Śliwakowski Adam

72

16

17

0

9

6

11

3

35

59

11

15

254

Danielewska Lidia

29

16

10

1

2

3

3

10

0

3

34

69

180

Maksymiuk Janusz

49

9

7

1

7

3

5

9

3

11

3

0

107

Gawron Jerzy

1

0

0

0

0

0

2

11

0

0

0

0

14

Jurczyk Sławomir

3

0

2

0

0

4

5

0

57

4

0

1

76

Rak Daniel

0

0

1

1

0

9

16

1

1

1

0

2

32

KW Platforma Obywatelska

208

48

57

42

53

22

20

28

77

43

34

9

641

Śliwakowska Małgorzata

140

37

27

11

28

10

10

16

18

27

31

7

362

Rzepa Kazimierz

6

0

20

31

17

0

0

1

2

5

1

1

84

Ociepa Bożena

3

1

3

0

0

5

0

0

46

2

0

0

60

Łągiewka Michał

21

3

4

0

0

2

7

2

8

0

0

1

48

Pitera Dorian

2

0

3

0

8

2

0

0

0

3

0

0

18

Krok Paweł

36

7

0

0

0

3

3

9

3

6

2

0

69

KW Prawo i Sprawiedliwość

109

60

72

6

10

242

62

224

43

46

23

25

922

Burzyńska Lidia

43

25

17

1

1

199

42

18

21

14

7

6

394

Śpiewak Andrzej

23

19

7

1

5

31

6

202

6

27

8

7

342

Krzemiński Adam

25

5

3

0

4

0

3

2

0

0

7

1

50

Kordas Roman

1

6

44

2

0

1

9

2

6

0

0

1

72

Misiewicz Jarosław

8

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7

17

Jurczyk Andrzej

9

5

1

2

0

11

2

0

10

3

1

3

47

%

20,48

12,22

11,82

17,00
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24

25

26

KWW Porozumienie Samorządowe XXI

98

17

123

57

31

47

38

34

24

10

8

10

497

Przech Henryk

63

8

11

0

4

7

1

7

10

9

3

7

130

Frymus Wiesław

28

8

102

55

27

0

0

1

2

1

5

2

231

Berdys Katarzyna

0

1

3

0

0

30

3

0

0

0

0

0

37

Małolepsza Magdalena

3

0

2

0

0

10

33

6

2

0

0

0

56

Mielczarek Włodzimierz

2

0

0

2

0

0

0

20

0

0

0

0

24

Jafra Stanisław

2

0

5

0

0

0

1

0

10

0

0

1

19

KWW Porozumienie dla Powiatu

185

28

22

23

20

27

55

218

54

6

33

15

686

Krok Ryszard

24

1

3

1

2

14

2

174

2

3

0

0

226

Milc Jan

142

20

10

2

13

6

2

10

9

3

15

6

238

Dumin Marta

6

3

0

0

0

6

36

1

39

0

15

8

114

Młyński Zbigniew

9

1

7

20

5

0

0

0

2

0

2

0

46

Piasecki Marian

2

1

2

0

0

1

1

33

2

0

0

0

42

Piwowarczyk Jerzy

2

2

0

0

0

0

14

0

0

0

1

1

20

KWW Wspólnota Samorządowa

263

47

98

33

42

21

15

46

165

116

22

37

905

Miarzyński Jan

207

30

20

4

18

7

6

9

15

107

13

32

468

Borkowski Andrzej

29

13

75

26

4

3

1

10

3

8

2

2

176

Ślęzak Mirosław

7

0

1

0

0

0

8

3

145

0

0

3

167

Gajda Jacek

5

0

0

0

0

7

0

22

0

0

0

0

34

Wilk Stanisław

12

4

0

1

0

3

0

1

2

1

7

0

31

Flaszka Benedykt

3

0

2

2

20

1

0

1

0

0

0

0

29

9,16

12,64

16,69

Nowa Rada, nowe komisje...

N

a pierwszej sesji nowo powołana Rada Gminy wyłoniła ustaliła funkcję dla poszczególnych członków. Przewodniczącym Rady Gminy został Pan
Jarosław Łapeta. Zastępca Przewodniczącego Pan Janusz Ciastek. Powołano następujące komisje:
1. Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Wojciech Milczarek – przewodniczący
2) Tadeusz Dumin – członek
3) Grzegorz Gala – członek
4) Andrzej Nalewajka – członek
5) Stanisława Sioła – członek
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów
i Promocji Gminy w składzie:
1) Sylwester Politański – przewodniczący
2) Witold Bruś – członek
3) Grzegorz Gala – członek
4) Stanisław Koza – członek
5) Marek Ligocki – członek
6) Stanisław Matuszczak – członek
8

7) Stanisława Sioła – członek
8) Andrzej Wilk – członek
9) Leszek Wiśniewski – członek
3.

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
w składzie:
1) Witold Bruś – przewodniczący
2) Janusz Ciastek – członek
3) Stanisław Matuszczak – członek
4) Wojciech Milczarek - członek

4.		 Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki
Społecznej w składzie:
1) Piotr Juszczyk – przewodniczący
2) Tadeusz Dumin – członek
3) Stanisław Koza – członek
4) Marek Ligocki – członek
5) Andrzej Nalewajka – członek
6) Sylwester Politański – członek
7) Andrzej Wilk – członek
8) Leszek Wiśniewski - członek

Nowe stawki podatkowe

P

oniżej przedstawiamy wyciąg
ze zbioru uchwał dotyczących
stawek podatkowych na rok

2011.

Stawki podatku rolnego na 2011r.
wynoszą:
* 86,25 zł z 1 ha przeliczeniowego dla
gruntów gospodarstw rolnych
* 172,50 zł dla gruntów pozostałych
wynikających z ewidencji gruntów
i budynków (do 1ha pow.).
Podatek rolny stanowi równowartość
pieniężną 2,5 dt żyta dla gospodarstw
rolnych oraz 5 dt żyta dla posiadających grunty do 1 ha, obliczone wg
średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres pierwszych trzech kwartałów
2010 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 37,64 zł za 1 dt.
Rada Gminy Kłomnice w dniu
10.11.2010 roku podjęła uchwałę
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego
na rok 2011 do kwoty 34,50 zł za 1 dt.
Stawka podatku rolnego wynosi jak
wyżej.
Stawka podatku leśnego na 2011r.

wynosi 34,02 zł za 1 ha powierzchni.
Podatek leśny stanowi równowartość
pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczonej wg średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2010r.,
która wyniosła 154,65 zł.
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m²
powierzchni 0,80 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni 4,15 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1m² powierzchni 0,20 zł
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni
użytkowej 0,64 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m² pow. użytkowej
16,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m² pow. użytkowej 9,82 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielenia świadczeń
zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej
4,27 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1m² pow. użytkowej 3,65 zł
Ze względu na objętość materiału zainteresowanych informacjami dotyczącymi wysokości podatku od środków
transportowych odsyłamy do strony
internetowej: www.bip.klomnice.pl,
gdzie też w dziale uchwały znajduje
się kompletna treść wszystkich aktów
prawnych tworzonych przez Urząd
Gminy.
Wykonanie uchwał powierza się
Wójtowi Gminy Kłomnice. Wchodzą one w życie 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2011 r.
Referat Finansowy

Informacja podatkowa
Organ podatkowy przypomina o obowiązku składania na bieżąco informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ
na wysokość opodatkowania w danym
roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek
ulega obniżeniu lub podwyższeniu poczynając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło to zdarzenie, zgodnie z usta-

wą o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2010 roku Nr. 95, poz. 613).
Stosownie do treści art. 6 ust. 6  przywołanej   wyżej ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, osoby fizyczne
są zobowiązane złożyć właściwemu
organowi podatkowemu informację
o nieruchomościach, sporządzoną
na formularzu wg. ustalonego wzoru,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego.«
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Praktyczne kursy
Adam Śliwakowski

Ś

ląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego przy współpracy z Urzędem Gminy
Kłomnice zorganizował kursy
dla rolników z terenu gminy
Kłomnice. Należy podkreślić, iż
potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń i kursów
wynika z wymagań, jakie Unia
Europejska stawia przed rolonikiem prowadzącym gospodarstwo rolne. Jest to bardzo istotna
kwestia, która docelowo warunkuje wysokość otrzymywanych płatności bezpośrednich do gruntów
rolnych. Często także spełnienie
określonych wymagań w gospodarstwie jest niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się o wsparcie
z środków UE.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników Śląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wspólnie z Urzędem
Gminy Kłomnice przeprowadził
dwa kursy. Pierwszy z nich, to
kurs chemizacyjny. Jest to już
kolejna edycja. Głównym celem
tego szkolenia było podniesienie
świadomości rolników z zakresu
chemicznej ochrony roślin uprawnych przed chwastami. Podczas
szkolenia omówiono szczegółowo
tematykę: techniki ochrony roślin,
środki ochrony roślin a ochrona
środowiska; bezpieczeństwo i higiena pracy.
Omówione szczegółowo także
zagadnienia z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących nabywania i stosowania
środków ochrony roślin oraz badania sprawności technicznej sprzętu
do stosowania środków ochrony
roślin.
Uczestnicy kursu nauczyli się
m.in.: jak prowadzić ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin, którą
zobowiązane są prowadzić wszystkie osoby ubiegające się o płatność
jakie są rodzaje środków ochrony
roślin; jak postępować z opakowaniami po zużytych środkach
10

ochrony roślin; jak przechowywać
środki ochrony roślin; jak przygotować opryskiwacz do pracy;
jak stosować środki ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć
wody oraz jak udzielić pierwszej
pomocy przy zatruciach środkami
ochrony roślin. Kurs zakończył
się egzaminem w formie testu, po
zaliczeniu którego każdy uczestnik
otrzymał zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabiegów
ochroniarskich. Należy bowiem
wiedzieć, że obowiązek posiadania
takiego szkolenia nakłada na rolników ustawa z dnia 18 grudnia
2003 roku o ochronie roślin.
Kolejny kurs, który odbył się
w dniach 14, 15 grudnia poświęcony był w całości zasadom wzajemnej polityki rolnej, tzw. cross
compliance. Spełnienie kryteriów
w zakresie wzajemnej zgodności jest niezwykle ważne. Rolnik
otrzymujący płatności bezpośrednie oraz płatności w ramach
niektórych działań PROW 20072013 jest zobowiązany do spełniania wymogów podstawowych
w zakresie zarządzania określonych w załączniku Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) nr73/2009
oraz utrzymuje wszystkie grunty rolne w dobrej kulturze rolnej
zgodnej z ochroną środowiska.
Państwa członkowskie określają na poziomie krajowym minimalne normy w zakresie dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną
środowiska na podstawie ram
ustanowionych w załączniku nr
III Rozporządzenia Rady (WE)
nr73/2009. Podczas przeprowadzonego szkolenia rolnicy zapoznali się szczegółowo z poszczególnymi obszarami, tj. Obszar
A, który obejmuje: identyfikację
i rejestrację zwierząt, zagadnienia
ochrony środowiska naturalnego.
Obszar B, obejmujący zdrowie
publiczne, zdrowie zwierząt,
zgłaszanie niektórych chorób,
zdrowotność roślin, obszar C,
w którym zawiera się dobrostan

zwierząt.
Pierwszy dzień szkolenia dotyczył zagadnień
teoretycznych, z kolei praktyczna część została
przeprowadzona w gospodarstwie P. Tadeusza Ciupy w miejscowości Konary. Jeszcze raz pragnę podziękować Panu Tadeuszowi, za gościnność i zgodę
przeprowadzenia części praktycznej w swoim gospodarstwie. Wszystkim uczestnikom kursu dziękuję
za udział. Wiedza, którą nabyliście podczas kursów
na pewno zaowocuje. Z naszej stony miogę dodać, że
w miarę potrzeb i możliwości będziemy się starać organizować kolejne kursy, które mam nadzieję okażą
się przydatne w codziennej pracy.«

Pszczelarz poleca
Adam Śliwakowski

O

kres zimy to zazwyczaj częste przeziębienia i dolegliwości górnych dróg oddechowych. W środowisku pszczelarskim jest
jednak na takie dolegliwości sprawdzona metoda.
Oczywiście jest to naturalny produkt pszczeli, który
po odpowiednim przyrządzeniu posiada właściwości
antywirusowe, antybakteryjne, przeciwzapalne,odtruwające, antygrzybiczne i wiele innych.
Mowa o propolisie-kicie pszczelim, substancji,
którą pszczoły zbierają z żywic, pączków i młodych
pędów topoli, brzozy i innych drzew. Pszczoły stosują kit pszczeli do uszczelniania ula. Podczas przeglodu w pasiece, często potrzebne jest dłutko, gdyż
ramki z miodem często są zakitowane. Kit wykorzystywany jest przez pszczoły do regulacji wielkości
szczeliny wylotka oraz do balsamowania zażądlonych intruzów jak myszy.
Pszczelarze pozyskują kit pszczeli zeskrobując go
z ramek, i beleczek.
Propolis jest dostępny w aptekach, ale można go
przyrządzić domowym sposobem. Powszechnie stosuje się go w formie nalewki na spirytusie.
Poniżej przedstawiam sprwdzony i łatwy sposób
na przygotowanie propolisu, który z powodzeniem
stosują moi rodzice pszczelarze. Należy przygotować
5 dkg propolisu i zalać spirytusem w ilości 0,5 l. Zalany spirytusem propolis pozostawiamy na około 1013 dni w ciemnym miejscu. Tak przygotowany roztwór należy codziennie wstrząsnąć. Po upłynięciu 14
dni zlewamy wyklarowany, brązowo-bursztynowy
płyn znad osadu do ciemnej butelki. To co pozostało
na dnie w postaci osadu możemy zlać do innej butelki.
Propolis można stosować używając 16 do 20 kropli
na łyżeczkę cukru trzy razy dziennie. Jest to naturalne lekarstwo na schorzenia górnych dróg oddechowych i stanach zapalnych. Propolis można też stosować w formie inhalacji wlewając do naczynia gorącą
wodę. Do wody dodajemy 40-50 kropel propolisu.
Kit pszczeli do przygotowania propolisu można nabyć u pszczelarzy z terenu naszej gminy.«

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej rozpoczyna nowy nabór
do Programu Wspierania
Aktywności Lokalnej
„Razem Możemy Więcej”

1

5 listopada br. rusza kolejna
edycja programu Wspierania
Aktywności Lokalnej „Razem
Możemy Więcej”. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno
- kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, jak i podmioty
kolegialne działające na terenach wiejskich. Wnioski można składać do 15
stycznia 2011 r.
Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest wsparcie inicjatyw
z zakresu oświaty, ochrony zdrowia
i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych
społeczności. Podstawą do stworzenia
programu była idea tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach
wiejskich.
„Rozwój polskiej wsi będzie efektywny,
jeśli będzie miał równomierny charakter. Ważne są inwestycje w infrastrukturę, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, ale Fundusz nie zapomina
również o działaniach w dziedzinie rozwoju społecznego, kultury czy oświaty,
czego przykładem są takie programy jak „Razem Możemy Więcej” czy
„Youngster” – mówi Marek Zagórski,
prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Od zapoczątkowania w II kw. 2009
r. Programu Wpierania Aktywności
Lokalnej „Razem Możemy Więcej”
do Funduszu złożono – w ramach pięciu edycji Programu – 672 wnioski
na łączną kwotę 3.190.064 zł. W oparciu o zatwierdzone w ramach dotychczasowych edycji wnioski podpisano
ogółem 189 umów o granty na  łączną
kwotę 686.828 zł.  
Dla kogo dotacje
W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe

mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia,
posiadające określoną formę prawną,
jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń
wiejskich i inne), mające swoją siedzibę
i prowadzące działalność na terenach
wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 10 tys.
zł, a w przypadku realizacji projektu
przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość
grantu może być podwyższona o 50%,
jednak nie więcej, niż do kwoty 15 tys.
zł. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków,
który od obecnej edycji będzie ogłaszany dwa razy do roku. Wnioskowany grant nie może finansować całości
kosztów przedsięwzięcia, jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego
wnioskodawcy, środków lub nakładów
innych partnerów uczestniczących
w realizacji projektu. Program będzie
zarządzany i realizowany bezpośrednio
przez EFRWP.

•

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
•

•

Obszary wsparcia
Dofinansowanie mogą uzyskać
wnioskodawcy, realizujący projekty
w następujących dziedzinach:
•

•

zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej
kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego
regionu,
szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem
przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych
urządzeń i technologii (internet, te-

lefonia cyfrowa, komputery, itp.),
w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz
zagospodarowania ich czasu wolnego
poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie
różnych form edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej,
szeroko
rozumiana
działalność
w
zakresie
ochrony
i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz rehabilitacji
oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

•

•

zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp, wynikających z założeń
projektu i bezpośrednio z nim związanych
zakupem i/lub wykonaniem strojów,
instrumentów muzycznych lub innych
elementów związanych z realizacją
projektów,
przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne
remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są
dostępne na stronie www.efrwp.pl
w zakładce Dotacje. «

›››
GAZETA
KŁOMNICKA - Listopad-Grudzień 2010


11

›

TORBA PŁÓCIENNA - ZAMIAST FOLIÓWKI!!!
Anna Szafran

R

ocznie na świecie produkuje
się i wprowadza w obieg jeden
bilion plastikowych torebek,
tak zwanych foliówek. Po ich wykorzystaniu powstaje 18 milionów ton odpadów.
W Polsce każdego dnia z zakupami
zabieramy do domu około 11 milionów
toreb foliowych. Tylko niewielka ich
ilość zostaje przetworzona, zdecydowana
większość trafia na wysypiska i tam ulega rozpadowi w ciągu od 100 do 400 lat,
uwalniając szkodliwe składniki chemiczne.
Odrębną sprawą, jest kwestia produkcji toreb foliowych, gdzie wykorzystuje
się nieodnawialne surowce (ropę naftową
i gaz), których zasoby kurczą się gwałtownie, a także benzen, będący jedną
z przyczyn występowania białaczki.
Sam proces produkcji powoduje zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.
Torba foliowa przeciętnie jest wykorzystywana przez 20-25 minut, następnie
staje się odpadem. Zarówno beztroskie

żądanie foliówek przy zakupach, jak
i masowe ich rozdawnictwo, nawet przy
zakupie ołówka czy gumki, jest przejawem ogromnego marnotrawstwa i nieodpowiedzialnej konsumpcji. Wszechobecne foliówki zalegają na składowiskach
odpadów, zanieczyszczają parki, lasy,
zbiorniki wodne, zatykają miejską kanalizację deszczową. Torby foliowe powodują śmierć ptaków, ssaków morskich
i ryb. Każdego roku ginie ich 2 miliony
na skutek połknięcia plastikowych odpadów. Ekolodzy biją na alarm.
Zużyte foliówki są odpadem niebezpiecznym. W wyniku spalania opakowań plastikowych w przydomowych
kotłowniach, powstają trujące i rakotwórcze furany i dioksyny. W procesie
spalania powstaje również chlorowodór, który w połączeniu z parą wodną tworzy żrący kwas solny. Spalanie
folii powoduje poważne zagrożenie dla
zdrowia ludzi i zwierząt.
Postawmy sobie zatem pytanie: Czy
jest coś cenniejszego od naszego zdro-

Dzień Emeryta w Kłomnicach
Danuta Wilk
Znów jesień przyszła pora
Z nią jak zwykle dzień Seniora.
W kim się jeszcze plącze dusza
Ten na Dzień Seniora rusza.
Więc się bawmy jak przystało,
Bo życia niestety mało,
Ale skoro jeszcze trwa
Niechaj w każdej duszy gra.

C

złonkowie PZERiI z Odd. Rejonowego w Kłomnicach świętowali kolejny już raz Dzień
Seniora. Na spotkanie, które odbyło się
w Sali OSP w Kłomnicach przybyła około setka członków Koła oraz zaproszeni
goście.
Jak zawsze były serdeczne życzenia
dla wszystkich emerytów a także osobne powinszowania dla jubilatów z okazji
80 rocznicy urodzin, do grona których
zaliczyły panie: Władysława Urbaniak,
Alfreda Owczarek, Janina Dziubek oraz
pan Stanisław Chmielarz. Były też od12

znaczenia i dyplomy uznania dla działaczy związkowych oraz dla osób wspierających działalność Związku.
I tak na wniosek Zarządu Odd. Rejonowego PZERiI w Kłomnicach a uchwałą
Zarządu Głównego Związku wyróżnieni
Złotą Odznaką Honorową za szczególne
zasługi dla Związku zostali: panie – Danuta Wilk, Bronisława Woch, Barbara
Michalska oraz pan Ryszard Całus.
Dyplomy uznania otrzymały panie:
Maria Kuźnicka, Halina Zielińska, Zenona Tomaszewska, Jadwiga Dąbrowska,
Genowefa Bilka, Aniela Dominiak, Władysława Hochbaum oraz pan Grzegorz
Bugaj. Natomiast panowie Leszek Janik
i Zbigniew Wawrowski wyróżnieni zostali za wspieranie działalność Związku.
Wymienione odznaczenia i dyplomy
wręczał przew. Odd. Rejonowego PZERiI w Kłomnicach p. Henryk Przech
w czasie uroczystości w dniach 13 i 14
listopada 2010r.
Zdrowia, zadowolenia oraz radości

wia? Co robić, by chronić środowisko
w którym żyjemy?
Jak podaje BCMM w Katowicach niezależna firma badań marketingowych,
zaledwie 35,2 procent respondentów wychodzi na zakupy z własną torbą lub koszykiem.
Coraz więcej krajów wprowadza regulacje prawne, zakazujące rozprowadzanie
darmowych toreb foliowych. Poszerza
się również grupa państw, całkowicie zakazujących dystrybucji toreb foliowych.
W Polsce ze względu na brak uregulowań
prawnych, ograniczających dystrybucję
toreb foliowych, podejmowane są oddolne inicjatywy ustawodawcze. Popierajmy
hasło: Stop dla foliówek!
Apel o ograniczenie stosowania toreb
foliowych, jest więc pilną potrzebą i podyktowana jest troską o nasze zdrowie,
a także o przyszłość następnych pokoleń.
Idąc na zakupy, zabierajmy więc ekologiczną torbę. Nie możemy pozwolić,
żeby beztroska konsumpcja wzięła górę
nad rozsądkiem. «
z życia życzył Wójt Gminy Kłomnice
p. Adam Zając, a p. przew. H. Przech
podkreślił znaczenie Dnia Seniora, który stwarza okazję dla okazania szacunku
i uznania dla seniorów. Dodatkowym
miłym akcentem uroczystości był list p.
Bronisławy Pikos honorowej przewodniczącej Związku przesłany wszystkim
członkom, a odczytany na życzenie p.
Broni (której stan zdrowia nie pozwolił
przybyć na uroczystość) przez p. Grażynę
Jurczyńską. Były to podziękowania dla
całego Związku, a przede wszystkim dla
jego przewodniczącego p. Henryka Przecha za różnorodną działalność, inicjatywę
w inicjowaniu wielu nowych poczynań,
a zwłaszcza słowa uznania za Mszę św.
w intencji emerytów. Treść listu została
bardzo ciepło przyjęta przez zebranych.
Potem przyszedł czas na zabawę –
tańce i wspólne biesiadowanie. Przy suto
zastawionych stołach sypały się żarty
jak z rękawa, płynęły słowa z dawnych
i współczesnych piosenek biesiadnych.
Do tańca grali panowie: Zającowie
Marek i Kazimierz bardzo lubiani za to,
że grają… właśnie do tańca. Dźwięki
skocznych melodii poderwały wszystkich

z miejsc i skierowały na parkiet. W miłej
atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych. Na zakończenie rady
dla wszystkich dla naszej sławnej poetki

Wisławy Szymborskiej:
„Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją!

Gminny Dzień Seniora
Renata Krawiec

W

dniu 14 listopada 2010 roku,w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach po raz
kolejny obchodziliśmy Gminny Dzień
Seniora w ramach współorganizacji
z Przewodniczącym Oddziału Rejonowego PZEi R w Kłomnicach - P. Henrykiem Przechem.

W tym roku kolejne odznaczenia
dla zasłużonych dla Związku Emerytów  oraz Odznaka - Złoty Krzyż Zasługi
przyznana przez Prezydenta RP dla pani
Janiny Gołdy, za wieloletnią działalność
artystyczną i popularyzowanie piękna
folkloru.
W części artystycznej wystąpił Folk-

Kiedy wstaną rano, „części” pozbierają
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają,
Jeśli ich nazwiska tam nie figurują
To znaczy, że zdrowi i dobrze się czują”.

lorystyczny Zespół Śpiewaczy „KLEPISKO” oraz Folk Time Trio, muzyczna formacja, ukazująca w swoim
repertuarze różne style muzyczne, oparte
na folkowych elementach muzyki etnicznej i transowej. Przypadła widzom
do gustu i została nagrodzona gromkimi
brawami. Część artystyczną poprowadził Dawid Chybalski.Na uroczystości
obecnością  zaszczycił I Wicewojewoda
Śląski - P. Stanisław Dąbrowa oraz Wójt
Gminy Kłomnice - P. Adam Zając. «

30-lecie Zespołu „KLEPISKO”

kowskiej. W imieniu dyrekcji BS Kłomnice gratulował sukcesów i życzenia składał pan Jan Milc. Nie zabrakło też miłych
Halina Zając
słów od delegacji zaprzyjaźnionych zespołów „Grusza” „Kłomnickie Płomycz9 października 2010 roku Folk- i zupełnie nowe, opracowane na ten wła- ki” i  „Styl”.Ceremonię składania życzeń
lorystyczny Zespół Śpiewaczy śnie koncert. Historię zespołu,   zręcznie zakończył wzruszająco Ksiądz Kanonik
‚KLEPISKO” obchodził jubileusz wplataną między   piosenki opowiadali Mirosław Turoń. Gratulacjom i życze30 lecia działalności. Uroczystość od- nasi znakomici konferansjerzy: pani Re- niom towarzyszyły piękne kwiaty, a niebyła się w sali OSP, której w ramach nata Krawiec i Dawid Chybalski. Wiedzę którym nawet prezenty. Na finał, okoliczdobrej współpracy użyczyli kłomniccy o historii zespołu czerpali z kroniki, od nościowy tort zafundowany przez wójta
strażacy. Wśród licznie zgromadzonych początku skrupulatnie prowadzonej przez i tradycyjna lampka szampana. Po części
gości znaleźli się przedstawiciele władz zasłużoną członkinię, panią Irenę Janus. oficjalnej zespół podejmował swoich dowojewódzkich, powiatowych, gminnych, Po koncercie miłą ceremonię składania stojnych i miłych Gości poczęstunkiem.
a także delegacje zaprzyjaźnionych   or- życzeń i gratulacji jubilatom  rozpoczęły   Dla porządku należy poinformować, że
ganizacji kulturalnych, stowarzyszeń   śpiewająco Małgosia  i Kasia Przechów- słodkości przygotowały osobiście członi związków działających na terenie naszej ny, po czym, prezes Zarządu Rejonowego kinie zespołu, natomiast obiad,   zimny
gminy. Nie zabrakło również prominent- PZEiR pan Henryk Przech wręczył Złotą bufet oraz całą obsługę przygotowała
nych postaci lokalnej społeczności i by- Odznakę Honorową Polskiego Związku kłomnicka restauracja „Miodowy Dwór”.
łych członków zespołu. Na ten uroczy- Emerytów Rencistów i Inwalidów nada- Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i sersty dzień,  przygotowano  koncert, który ną przez Zarząd Główny zespołowi Kle- decznej atmosferze, pełnej wzajemnej
ilustrował  dorobek materialny w postaci pisko. W imieniu Marszałka Wojewódz- życzliwości i sympatii. A że życzenia
strojów: kłomnickiego i śląskiego oraz twa Śląskiego gratulacje i życzenia złożył okazały się autentycznie szczere, zespół
rozwój wokalny zespołu w czasie trzy- pan Wiesław Bąk. W imieniu Starosty mógł się przekonać już niebawem;   4
dziestoletniej działalności. Zaprezento- – pan Piotr Juszczyk; Wójt Adam Zając, grudnia odebrał 5 nagród: dwie pierwsze
wane zostały utwory, które są w repertu- Z-ca Wójta pani Wanda Kusztal, Sekre- – grupa męska i solistka Irena Janus, druarze od początku i oparły się próbie czasu tarz Gminy pani Róża Wiewióra, Prze- gą – grupa żeńska, trzecią – solista Marek
wodniczący Rady Gmi- Majewski i wyróżnienie – solistka Mirony pan Jarosław   Łapeta sława Urbanik-Wolska na X Przeglądzie
i radna pani Małgorzata Jurajskim w Kłobucku, a na przeglądzie
Śliwakowska, gratulacje ARS w Warszawie - nagrodę  główną dla
i życzenia składali osobi- zespołu i dwie indywidualne dla solistów,
ście. Były też gratulacje czyli we wszystkich  prezentowanych kai życzenia z ROK w Czę- tegoriach. Zarówno obchody jubileuszostochowie z rąk pań: Dy- we jak i ostatnie sukcesy są dużą satysrektor- Anny Operacz fakcją dla wszystkich członków zespołu,
i Etnografa pani Lidii Ka- Ich opiekunów i sympatyków, są też momińskiej-Koj oraz MDK tywacją do kontynuacji dotychczasowej
w Radomsku z rąk pani działalności , twórczej pracy i dalszego
Dyrektor Elżbiety Kwiat- rozwoju. «
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Sukcesy amatorskiego ruchu artystycznego
Leszek Janik

F

olklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” w dniu 25 listopada wystąpił w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Seniorów
„Teraz My” pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Zdobyli Grand Prix. Wystąpią
w dniu 9 grudnia w Koncercie Galowym.
Szczęście dopisuje,  Koncert Galowy X Jurajskiego Festiwalu Folklorystycznego w dniu 4 grudnia w Miejskim
Domu Kultury w Kłobucku i nowe
sukcesy. W kategorii zespołów śpiewaczych „Kłomnickie Chłopoki” zajęli
I miejsce, a żeńska grupa zespołu „Klepisko” zdobyła II miejsce.
Soliści: P. Irena Janus zdobyła
I miejsce, P. Marek Majewski – III

miejsce. P. Mirosława Urbanik-Wolska
– wyróżnienie. Na uwagę zasługuje
fakt, że wszystkie prezentacje z Kłomnic tak w Warszawie ( p.Mirosława
Urbanik-Wolska w kat. śpiew solowy
oraz p. Mieczysław Tkacz w kat. recytacja- wiersze własne)  jak i w Kłobucku zostały nagrodzone. Gratulujemy!
Sukcesy odnosi także Klub Tańca Towarzyskiego „Styl” Kłomnice.
W dniu 14.11.2010r. para taneczna
Galewicz/Kupczak tańcząc na turnieju
w Hradec Kralove ( Czechy ) w kategorii 14/15 C wytańczyła ostanie wymagane podium w „łacinie” tj. 1 miejsce
na 13 par, przy 9 sędziach z różnych
krajów, zdobywając kategorię B w tańcach latynoamerykańskich. Na tym samym turnieju, ta sama para w tańcach
standardowych, w kategorii 14/15 B

Chorzenickie świętowanie
Andrzej Borkowski

W

sobotę,
13
listopada
w OSP Chorzenice odbyły
się uroczystości związane
z otwarciem rozbudowanej i zmodernizowanej świetlicy. Wśród naszych gości obecni byli: ks. Tomasz
Dyjan, proboszcz parafii Witkowice,
Adam Zając, Wójt gminy Kłomnice,
Jan Miarzyński, członek zarządu powiatu Częstochowskiego, Wiesław
Bąk, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, Stanisław Majer, radna
gminy Kłomnice oraz p. Kościółek,
szef firmy, która wykonywała prace
inwestycyjne w naszej remizie. Po powitaniu gości przedstawiłem krótką historię związaną z tą inwestycją. Działanie zaczęło się od napisania przeze
mnie projektu na to zadanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) w ramach działania Odnowa
Wsi. Było to możliwe dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kłomnicach oraz z Urzędem Gminy Kłomnice. Formalnie zadanie było
zgłoszone i realizowane właśnie przez
14

GOK Kłomnice. Zadanie to było również wcześniej ujęte w planie odnowy
wsi uchwalonym na zebraniu wiejskim
a następnie uchwalone w wieloletnim
planie inwestycyjnym Rady Gminy
Kłomnice. Następnie po przejściu
przez całą procedurę weryfikacyjną
wniosek po różnych uzupełnieniach
uzyskał akceptację w roku 2009 a roku
bieżącym inwestycja została zrealizowana. W ramach inwestycji wybudowano nowe pomieszczenie świetlicowe oraz łazienki, zmodernizowano
kuchnię, wykonano nowe okna, ocieploną salę główną, wymieniono sufit,
ponadto nową elewację i nowe rynny.
Z dotacji wykonano również nowe meble do kuchni i świetlicy. Cały koszt
inwestycji to ok. 160 tys. zł z czego
dotacja stanowiła 75 % kosztów kwalifikowanych.
Wracając do samej uroczystości, to
po zabraniu głosu przez naszych gości
nastąpiło poświęcenie nowego obiektu
przez ks. Proboszcza Tomasza Dyjana
a następnie przecięcie wstęgi przez go-

zdobyła 5 miejsce na 9 par. Sukcesy
odnoszą także inne pary. Daria Makles w parze z Maciejem Bednarskim
w kategorii 14/15 D w Łodzi zdobywają 3 miejsce, w Kluczborku 3 miejsce
i ponownie 3 miejsce w Dobrodzieniu.
Inna para tj. Małgosia Malingiewicz
oraz Marcin Galewicz na Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym w Imielinie w kategorii 10-11 lat zdobywają 3
miejsce. Sukcesy te, są możliwe dzięki wytężonej pracy z instruktorem p.
Krystianem Chmielarzem oraz dzięki
szkoleniom. Takie właśnie szkolenie,
odbędzie się w dniu 13 grudnia 2010r.
Szkolenie poprowadzą aktualni mistrzowie Polski w tańcach latynoamerykańskich- Sylwia Maczek oraz Krystian Radziejowski. «
ści, p. sołtys i dzieci. Po tym punkcie
nastąpił krótki program artystyczny.
Program rozpoczął występ orkiestry
dętej z Kłomnic, która uświetniał
w różnych momentach program całej
uroczystości. Następnie żywiołowo
wystąpił zespół dziecięco – młodzieżowy działający przy parafii i świetlicy „Nasza Przystań” w Witkowicach.
Potem zaczęło się wspólne śpiewanie
znanych piosenek w ramach programu
karaoke. Po tym programie był skromny poczęstunek. W tym miejscu dziękujemy wszystkim naszym paniom,
które wykonały i podarowały ciasta
na wspólny stół. Dzień zakończyła
dyskoteka zorganizowana i prowadzona przez naszą młodzież strażacką.
Wydaje się, że świetlica będzie bardzo dobrze służyła mieszkańcom zarówno młodym jak i starszym o czym
świadczy obecność na uroczystości.
Są plany działań kola gospodyń czy
też sekcji kobiet w ramach OSP. Zapraszamy wszystkich do współpracy
w budowania wspólnego dobra i więzi
społecznych w naszym lokalnym środowisku. «

Electronic Games Party 2011
Kamil Kokoszka

J

uż w styczniu jedno z największych wydarzeń e-sportowych
zawita do naszej gminy. Electronic Games Party 2011 to już piąta edycja turnieju, który odbędzie
się w hali sportowej w Kłomnicach
w dniach 22 i 23 stycznia 2011r.
Podczas V edycji zawodnicy rywalizować będą w 6 bardzo popularnych
grach: Counter Strike 1.6, Call of Duty
4, Modern Warfare, Pro Evolution
Soccer 2011, Tekken 6, BlackOps oraz
Wii Boxing.
Organizatorzy przewidują, że w turnieju weźmie udział około 400 pasjonatów gier z całej Polski, a jest o co
walczyć! Łącznie 32 - pięcioosobowe
drużyny Counter Strike`a stoczą bój
o nagrody o łącznej wartości 5100zł.
W puli turnieju PES znajdzie się
2500zł, w Tekkenie natomiast 800zł.
Pomiędzy trzy zwycięskie drużyny
w turnieju CoD 4 podzielona zostanie
pula nagród o wartości 3450zł. Dodatkowo planowane są turnieje otwarte
bez wpisowego, ale z nagrodami. Między innymi Deathmatch CS 1.6, Wii
Boxing, 2on2 CS 1.6 i inne.
Turniej oraz mecze z profesjonalnym komentarzem będą transmitowane

na żywo przez popularną telewizję internetową HSTV.pl. Nie zabraknie topowych drużyn i ogranych graczy, także tych najlepszych z kraju i ze świata.
Organizatorem turnieju EGP jest
Związek Młodzieży Wiejskiej oraz
Gmina Kłomnice. Patronat honorowy
nad imprezą objęli: Pan Adam Zając - Wójt Gminy Kłomnice oraz Pan
Krzysztof Smela - Wójt Gminy Mykanów.
IV edycja turnieju zgromadziła ok
500 osób. Zaszczytem dla organizatorów była obecność dwukrotnego mistrza świata w grę CS 1.6 oraz gracza
dekady - Filipa „Neo” Kubskiego.  Relacje z poprzednich edycji, w postaci
zdjęć oraz materiałów wideo (reportaży, wywiadów, komentowanych meczy) zobaczyć można na stronie internetowej turnieju - www.egp.com.pl.
Zapisy dla graczy rozpoczynają się
10 grudnia. Potrwają do wyczerpania
limitu zawodników mogących wziąć
udział w poszczególnych grach. Prowadzone są poprzez formularze rejestracyjne na stronie www.egp.com.pl.
Imprezie towarzyszyć będzie edukacyjna akcja ekologiczna promująca recykling komputerów w sposób

Konkurs rozstrzygnięty!
Renata Krawiec

J

uż po Konkursie Recytatorskim,
został rozstrzygnięty w dniu 2
grudnia. Dobrzy jurorzy, aktorzy bardzo rzetelni, sumienni: P.
Czesława Monczka i P. Antoni Rot,
oboje z Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Uczestników
było 63 w trzech kategoriach wiekowych. Po dwie osoby z każdej kategorii otrzymały promocje do przesłuchań
rejonowych Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się prawdopodobnie w marcu, w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Częstochowie. Pośród tych,
którzy wezmą udział w dalszych eliminacjach znaleźli się: Patrycja Brondel
(SP Konary) przygotowana przez P.
Aldonę Chrząstek i Martyna Bartczak

(SP Rzerzęczyce), przygotowana przez
P. Izabelę Juszczyk oraz osiem wyróżnień – wszystko to w kategorii od 0
do III klasy.
W kategorii od IV do VI klasy
promocje zdobyły: Zuzia Turek (SP
Rzerzęczyce) przygotowana przez P.
Renatę Wolniewicz oraz Paulina Pluta
uczennica SP w Skrzydlowie przygotowana przez P. Alinę Błaszczyk oraz
siedem wyróżnień (szersze informacje
dostępne na stronie internetowej www.
gokklomnice.pl) W ostatniej kategorii
gimnazjalnej I miejsca zdobyły: Karolina Olszewska (Rzerzęczyce) przygotowana przez P. Renatę Wolniewicz
i z Gimnazjum ze Skrzydlowa – Wioletta Ociepa, przygotowana przez P.Ol-
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przyjazny środowisku. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach dowiemy się,
jak w praktyczny sposób odzyskać
materiały z tzw. elektrośmieci jakimi
są zużyte, bądź zniszczone komputery
i sprzęt elektroniczny. W ramach akcji przeprowadzone zostaną konkursy
w których wygrać będzie można cenne
nagrody.
Turniej zostanie dofinansowany
ze środków budżetowych: Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłomnicach, Gminy Mykanów, Starostwa Powiatowego
w Częstochowie.
Sponsorami imprezy są: Kaspersky, Naostrzu.pl, EPSON, Media Tech,
1shot1kill.pl, Inwestcom S.C.
Patronat medialny nad turniejem
objęli: NTL Radomsko, Gazeta Kłomnicka.
Partnerami strategicznymi są:
COMBOS, KHAOTIC, NINTENDO,
D-LINK.
Pomocy udzielają: Zespół Szkół
w Kłomnicach, GOK Mykanów, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borownie, Pizzeria „Miodowy Dwór”.
Wstęp na imprezę będzie możliwy
dla wszystkich i nieodpłatny. Poza
graczami serdecznie zapraszamy
także sympatyków gier i nie tylko. «

gę Gonerę. Pozostałe to 3 wyróżnienia.
Konkurs po przesłuchaniach każdej
kategorii wzbogacony był konsultacjami z aktorami. Zdobyte cenne uwagi
ożywią zapewne uczestników w pracy
nad interpretacją i doborem repertuaru
za rok, choć wcześniej pomogą w przygotowaniach do regionalnych przesłuchań. Życzymy powodzenia!
- Już wkrótce przesłuchania kolejnej
edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w dniu 12 stycznia, środa o godzinie 10.00, sala widowiskowa GOK
w Kłomnicach. Zapraszamy!
- Od 18 stycznia Akcja Ferie 2010 na,
które zapraszamy wszystkie dzieci
i młodzież od godziny 10.00 do naszego Ośrodka. W programie zajęcia
teatralne, bale, prezentacje kulinarne,
gry i konkursy sportowe oraz wycieczki autokarowe. «
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Zaproszenie na Spotkanie z Pisarką

G

minny
Ośrodek
Kultury w Kłomnicach zaprasza
na spotkanie z pisarką Ewą
Śliwakowską, które odbędzie się
22.01.2011r o godz. 18:00. Ewa jest autorką specjalizującą się w belletrystyce
głęboko osadzonej w tematyce wampiryzmu. Jej książka tajemniczo zatytułowana ”Serawald” kierowana jest głównie
do nastoletniego czytelnika, jednak dzięki bogatej fabule każdy znajdzie w niej
coś dla siebie. Mimo, iż jest to debiut literacki praca już spotkała się z pozytywnym przyjęciem:
Obiektywnie mówiąc... „Serawald”
jest lekiem na całe zło otaczającej nas
jesiennej aury! polecam książkę na zimne,deszczowe, długie wieczory:) po prze-

czytaniu czuje się lekki niedosyt i pragnie
jej więcej! także czekam na dalsze losy
przepięknej lekarki i jej anioła...
 		     Sylwia Rogalska
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki z autografem pisarki. ZAPRASZAMY!!!
Ewa Śliwakowska urodzona w 1983
roku w Blachowni. Absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr inż.
zarządzania logistycznego i innowacyjności w przemyśle, dietetyk. Na co dzień
nauczycielka przedmiotów zawodowych
w jednej z częstochowskich szkół średnich. Od 2008 r szczęśliwa mężatka.  «

Rajd Parasolowy
Małgorzata Gonera

2

7 listopada 2010r. nasza gościnna szkoła w Witkowicach powitała po raz czternasty turystyczną brać na Rajdzie Parasolowym.
Organizatorami rajdu są Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie oraz
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne w Witkowicach.
Cieszy nas wysoka frekwencja i zapewnienia uczestników, że za rok znowu tutaj przybędą. I słowa dotrzymują!
Warto podkreślić, że są szkoły, z których
uczniowie corocznie (od kilkunastu lat)
meldują się na mecie rajdu. Świadczą
o tym wpisy do kroniki. Przygotowując
trasy rajdowe, chcemy pokazać młodym turystom ciekawe miejsca oraz zabytki naszej gminy. Od kilku lat jedna
z tras prowadziła do Pałacu w Niezna-

nicach. Dzięki życzliwości Pani Elzbiety Lubert uczestnicy mogli zwiedzać
piękne pałacowe wnętrza. Jeszcze raz
serdecznie za to dziękujemy! W tym
roku „wyszliśmy” nieco poza granice
naszej gminy i jedną z tras rozpoczęliśmy w Wancerzowie przy klasztorze.
Biegła ona przez Cegielnię – Przybyłów – Niwki do Witkowic. Opiekunami
byli p. Aldona Siemińska  i p. Jarosław
Poroszewski. Trasę nr 2: Chmielarze
– Rzeki Małe – Michałów Kłomnicki
(dojazd autokarem do Witkowic) turyści pokonali pod opieką p. Patrycji Burzyńskiej. Tradycyjnie na mecie rajdu
czekała na zmęczonych trudami marszu
pieczona (pyszna!) kiełbasa i gorąca
herbata, a potem liczne, nie tylko parasolowe, konkursy. Chętni mogli spróbo-

„Droga Polski do wolności”
Agnieszka Borowiecka
„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości” takie słowa Józefa Piłsudskiego
stały się mottem przewodnim Wieczornicy z okazji Święta Odzyskania Niepodległości zorganizowanej
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w ZS Kłomnicach.
W pięknej scenerii, wieczorem
przy blasku świec, harcerze i uczniowie przedstawili drogę Polski do wolności. Przy akompaniamencie pianina
i gitary rozbrzmiewały piękne pieśni
o ojczyźnie. Deklamowane teksty

wać swoich sił w konkurencjach sportowych, inni w konkursie plastycznym
na jesienny parasol czy językowym (
parasolowe rymowanki – układanki).
Odbył się również taniec z parasolem,
który skupił liczną grupę miłośników.
Parasolowy show zakończyły gorące
brawa publiczności. Wszyscy , którzy
zajęli czołowe miejsca w konkursach,
otrzymali nagrody. Na koniec warto
zaznaczyć, że atrybutem rajdowicza
stał się lizak, czyli nagroda pocieszenia
w turystycznej loterii fantowej, która od
zawsze cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
I tak zakończył się XIV Rajd Parasolowy - pozostały wspomnienia mile
spędzonych chwil, fotografie i wpisy
do kroniki.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji rajdu.
Zapraszamy za rok! «
i prezentacje multimedialne zabierały
słuchacza i widza do trudnych, bolesnych i przełomowych wydarzeń z naszej historii. Melodia „Polskie drogi”,
słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi
Duch Twój…” czy fragmenty Epilogu
„Pana Tadeusza”   długo rozbrzmiewały w sercach i umysłach zebranych
na wieczornicy. Łezka w oku zakręciła się każdemu, kto czuje się patriotą,
szanuje i ceni przeszłość naszej ojczyzny. «

Scenariusz wieczornicy powstał
z potrzeby serca pani Marzeny, pani
Doroty i mojego. Nasi uczniowie
przejęli od nas poczucie odpowiedzialności i patriotyzmu. Bardzo profesjonalnie i głęboko duchowo przekazali naszą wspólną historię drogi
Polski do wolności zarówno tej dawniejszej jak i najnowszej.
Dziękujemy wszystkim zaproszo-

nym gościom, którzy wspólnie z nami
uczcili rocznicę odzyskania przez
Polskę wolności. Dziękuję kombatantom, mieszkańcom gminy  Kłomnice,
całej społeczności szkolnej.
Szczególne podziękowania dla
harcerzy i uczniów, którzy dzieląc
się swoimi talentami, poprzez śpiew,
recytację i gesty dają przykład na to,
że żyjąc w wolnym kraju, będąc mło-

dym człowiekiem można kochać
i szanować swoją ojczyznę. Dziękuję
Mikołajowi i Patrykowi za cudowny
akompaniament.
Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj!

„Belfer Stars”- przykładem dla innych szkół!!!
Paulina Żurek – ZS w Kłomnicach

D

zień 26 listopada 2010r. możemy zaliczyć do jednego z najwspanialszych i najbardziej
emocjonujących dni w życiu Gimnazjum w Kłomnicach. Wszystko za sprawą międzyklasowych zawodów w piłkę
siatkową. W rozgrywkach wzięły udział
wszystkie klasy gimnazjum i … nauczycielki.
Odważnymi Paniami były:
1. Dagmara Zyngier (nauczycielka w-fu,
kapitan drużyny)
2.Ewa Czerwińska-Drab (v-ce dyr. ZS
w Kłomnicach, nauczycielka matematyki)
3. Agnieszka Kloczkowska (nauczycielka j. angielskiego)

4. Agnieszka Borowiecka (nauczycielka
matematyki)
5. Aneta Łapeta (pedagog szkolny)
Drużynę uzupełniła uczennica kl. 3c Dominika Wrzalik.
Pomysłodawcą i organizatorem zawodów była pani Dagmara Zyngier, która jak sama twierdzi, nie miała problemu
z nakłonieniem koleżanek do swojego pomysłu. Mimo, iż Panie odbyły wspólnie
trening tylko dwa razy, ich team o nazwie
Belfer Stars okazał się czarnym koniem
zawodów. Zespół pedagogów wystąpił
w jednakowych koszulkach z nazwą drużyny i numerem 1 na plecach. Drużyna
nauczycielek w fazie grupowej wygrała
wszystkie mecze, pokazując uczniom, że

Regionalne spotkanie nauczycieli
języka angielskiego
Joanna Suliga, ZS w Kłomnicach

Z

espół Szkół w Kłomnicach oraz
Gimnazjum nr 1 im. Jana III
Sobieskiego w Częstochowie
należące do klubu Szkoły Uczącej Się
wspólnie zorganizowały regionalne
spotkanie nauczycieli języka angielskiego, które odbyło się 2 grudnia
2010 roku w Kłomnicach. Z zaproszenia do udziału w tej formie doskonalenia
zawodowego skorzystali nauczyciele ze
szkół mieszczących się w Węglowicach, Rzerzęczycach, Borownie, Garnku, Konarach, Kruszynie, Skrzydlowie,
Jamkach-Korzonku, Hutkach oraz Częstochowy. Na szczęście złe warunki pogodowe nie odstraszyły nauczycieli od
przyjazdu do naszej szkoły.

W pierwszej części spotkania dyrektor ZS w Kłomnicach pani Barbara Kanoniak serdecznie powitała wszystkich
uczestników konferencji oraz przedstawiła jej program. Następnie pani Małgorzata Kwapisz, dyrektor Gimnazjum
nr 1 w Częstochowie, opowiedziała
o swoich doświadczeniach związanych z licznymi wyjazdami za granicę
na szkolenia z zakresu edukacji europejskiej oraz metodyki nauczania języka angielskiego. Z kolei zainteresowani
programem Comenius mieli sposobność
poszerzenia swojej wiedzy na ten temat
podczas referatu pana Józefa Żmudzińskiego, który pełni funkcję doradcy
metodycznego w SOD w Częstocho-
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Panie są gotowe na nowe wyzwania i potrafią zaskoczyć jeszcze nie jednym. Po
fazie grupowej przyszła pora na finał. Po
zaciekłym pojedynku nauczycielki musiały uznać wyższość klasy III „b”. Ostatecznie Belfer Stars uplasował się na II
pozycji. Pomimo zmęczenia wszystkie
Panie były uśmiechnięte, chociaż jak mi
powiedziały, nie czują pełnej satysfakcji,
ponieważ miały ochotę na zwycięstwo.
Od razu po zakończeniu zawodów
pojawiły się propozycje rewanżu. Czekamy zatem na kolejne zawody z udziałem Belfer Stars. Jednocześnie mamy
nadzieję, że inne szkoły naszej gminy zaczną propagować zdrowy tryb życia nie
tylko wśród uczniów, ale równie wśród
nauczycieli.
wie oraz trenera programu „Uczenie się
przez całe życie” Comenius.
Niewątpliwym zainteresowaniem ze
strony uczestników spotkania cieszyło
się wystąpienie pana Adam Jańczaka,
reprezentanta wydawnictwa językowego Longman, podczas którego wyjaśnione zostały zmiany w egzaminie
gimnazjalnym z języka obcego w 2012
roku. Pan Jańczak odpowiedział na liczne pytania ze strony nauczycieli, którzy
chcieli poznać szczegóły podziału egzaminu na poziom podstawowy i rozszerzony, jak również przypisane tym częściom zagadnienia i typy zadań.
W dalszej części spotkania nauczyciele uzyskali liczne informacje
oraz wskazówki dotyczące mobilności
szkolnej kadry edukacyjnej w ramach
programu Comenius. Tę część szkolenia poprowadziła Joanna Suliga, autorka niniejszego artykułu, która w okresie
18.07-31.07.2010 r. odbyła w Oksfordzie 46-godzinne szkolenie z zakresu
nauczania języka angielskiego, dosko-

›››

17

›

nalenia własnych umiejętności językowych oraz wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Oferta programu Comenius, wzory
dokumentów, terminy składania podań
o dofinansowanie wyjazdów, katalog
kursów z listy Komisji Europejskiej,
przykłady dobrej praktyki to wybrane
zagadnienia poruszone w czasie mojego ponad dwugodzinnego wystąpienia.
Ostatni punkt naszego spotkania poświęcony był omówieniu metody projektu w prawie oświatowym, czego podjęła się pani Barbara Uniwersał – trener
SUS. Po prezentacji multimedialnej
na temat projektów w gimnazjum, nauczyciele mieli możliwość wzajemnego

przedyskutowania tego zagadnienia, jak
również zapoznania się z materiałami
poglądowymi przygotowanymi dla nas
przez CEO. Praktycznych wskazówek
na temat tworzenia projektów z języka
angielskiego dostarczyła również pani
Agnieszka Kloczkowska, nauczyciel
ZS w Kłomnicach, zapoznając zebranych m.in. z listą ciekawych tematów
projektów językowych.
Regionalne spotkanie nauczycieli
języka angielskiego przeszło już do historii, ale z pewnością pozostawiło po
sobie liczne pozytywne wrażenia. Co
więcej, dało nauczycielom szansę poznania się, przedstawienia własnych

pomysłów na bardziej kreatywne i efektywne nauczanie języka angielskiego.
Organizatorzy spotkania pragną serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na spotkanie nauczycielom oraz
mają nadzieję na dalszą owocną współpracę i wymianę doświadczeń zawodowych. Na koniec chciałabym przytoczyć słowa: Children may forget what
you said and what you did, but they’ll
never forget how you made them feel
(Maya Angelou), które z pewnością
mogą stać się mottem zawodowym niejednego nauczyciela. «

w schronisku od 18.11.2010r. – bardzo miła sunia uwielbia być głaskana
i przytulać się do człowieka.   

W

ostatnim okresie znowu
przybyło nam podopiecznych. Jest zima, a więc
szczęściem by było, aby choć kilka z nich znalazło stałego opiekuna
i ciepłą budę. Aktualnie w schronisku
przebywa ponad czterysta psów i kilkanaście kotów, każdy z nich chciałby mieć ciepły miły dom. Wszystkich
chętnych chcących mieć swojego pupila zapraszamy do naszego schroniska
i do zabrania tego jedynego ,,niepowtarzalnego” zwierzaka.

Boni (samiec) wiek ok. 2 lat, w schronisku od 03.11.2010r. –  bok serowaty
młody piesek  chętny do zabawy i spacerów.  
Figa (suczka) wiek ok. 1 roku, w schronisku od 10.11.2010r. – trochę nieufna, młoda sunia pragnąca mieć dom
i dobrego opiekuna, w którym znajdzie
oparcie.

Te psiaki i kociaki oczekują, aby
ktoś dał im dom i je pokochał.

Kizi (suczka) wiek ok. 1 roku, w schronisku od 06.11.2010r. – mała czarna suczka   bardzo przyjazna dla człowieka nie
jest agresywna stosunku do innych psów.

Miluś (samiec) wiek ok. 1.5 roku,
w schronisku od 27.08.2010r. –  piękne
oczy tego psiaka mówią chyba wszystko o nim i jego charakterze.
Adopcji psa lub kota można dokonywać: od poniedziałku do soboty
w godzinach od 7.00 -15.00 w siedzibie schroniska (Jamrozowizna 1, 42270 Kłomnice).
W celu dokonania adopcji osoba
powinna być pełnoletnia i posiadać dowód tożsamości. «

Adres strony internetowej: www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt e-mail: schronisko@klomnice.pl,
tel. adopcyjny 34 3215987
Tula (suczka) wiek ok. 1.5 roku,
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Regionalne spotkanie nauczycieli
języka angielskiego

Zespół Klepisko w Warszawie

30-lecie Zespołu „KLEPISKO”

Chorzenickie świętowanie

Rajd Parasolowy

Dzień Emeryta w Kłomnicach

Gminny Dzień Seniora

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, pochwalcie się Czytelnikom naszej lokalnej gazety. Zdjęcia
wraz z krótkim opisem proszę
przesyłać: gazeta@klomnice.
pl lub sekretarz@klomnice.
pl, ewentualnie dostarczyć
na płycie do Urzędu Gminy
Kłomnice ul. Strażacka 20 I
piętro pokój 106.

Mieszko Gromala
Urodził się 08.03.2010r., ważył: 3600g i mierzył: 55cm.
Mieszka z rodzicami Emilią
i Tomaszem w Kłomnicach.

Lena Adamczyk
Urodziła się 17.04.2010,
ważyła 3210g i mierzyła
56cm. Mieszka z rodzicami
w Bartkowicach.

Emilia Matyjaszczyk
Urodziła się 26.08.2010r.,ważyła 3300g,mierzyła 56cm.
Mieszka z rodzicami Pauliną
i Tomaszem, oraz siostrą Olą
w Rzerzęczycacz.

