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Gminny Biuletyn Informacyjny

Laureaci Nagród Ministra Kultury

Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy czytelnicy
Dobiega końca rok 2012. Nastepne wydanie gazety będzie na pewno w 2013 roku chyba, że spełnią się wróżby
Majów i w roku 2012 nastąpi koniec świata. Nawiasem
mówiąc piszący te słowa już kilkanaście razy w swoim życiu czytał o różnych na 100% pewnych wyliczeniach, dotyczących końca świata. Pytanie czyjego świata, bo przecież
bardzo często, na określenie pewnych zdarzeń, używamy
stwierdzenia „koniec świata”. W historii ludzkości powstawały i ginęły bezpowrotnie w mroku dziejów nie tylko narody ale całe cywilizacje. Co prawda wraz
z rozwojem wiedzy coraz częściej odczuwamy obawy o swój los, bo nigdy nie wiadomo, czy człowiek w swojej zarozumiałości nie uruchomi jakiegoś dzieła zagłady,
choćby przez pomyłkę, albo z powodu szaleństwa. Tymczasem jednak przed nami
chyba najradośniejsze święta w naszej kulturze chrześcijańskiej- Święta Bożego
Narodzenia. Ile w tych świętach jest mitów, ile tradycji, a ile prawdy historycznej,
tego chyba nikt nie wie. Ale przynajmniej dla mnie najważniejsze jest, że te Święta
są. Od wieków, na naszej polskiej ziemi, obchodzi się dzień narodzin Chrystusa,
właśnie tak, jak dzień narodzin każdego nowego członka rodziny – z radością,
dlatego cieszmy się wszyscy, ale również pamiętajmy o tych, którzy są opuszczeni.
Niektórzy sami zapracowali na swój los ale to są nasi bracia, przedstawiciele naszego
rodzaju ludzkiego, nie osądzajmy ich. Może mała paczka żywnościowa, mały datek
pieniężny i zwykły uśmiech z naszej strony przypomni im, że są wśród nas.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym, oraz wszystkich
pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach, składam wszystkim mieszkańcom
naszej gminy, tradycyjne już życzenia Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt
oraz szczęścia i pomyślności w Nowym 2013 roku

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Kłomnice!
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą sie przy wspólnym stole, gasną spory, łamiemy opłatek, składamy życzenia. To znak, który zwiastuje niepowtarzalną, magiczną noc Bożego Narodzenia. Dlatego na tę chwilę, chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom Gminy Kłomnice wielu głębokich przeżyć, radości i spokoju.
Mając świadomość, że zaraz po świętach powitamy nowy 2013 rok życzę Wam dużo
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, w tych nie zawsze łatwych czasach.
Warto pamiętać, że nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Oby ten rok był dla Nas wszystkich
bardziej łaskawy, obfitował w sukcesy i same radosne chwile.
Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
spokoju, wytrwałości i radości, serdecznej rodzinnej atmosfery,
najlepszych uczuć dla bliskich przy łamaniu się opłatkiem
oraz samych zdrowych i słonecznych dni w nadchodzącym Nowym 2012 Roku.
życzy: Redakcja Gazety Kłomnickiej
Zdjęcie 1 stronie okładki: Kasia Jurczyk.
Gazeta zastrzega sobie prawo do skracania oraz ingerencji w treść artykułów.
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Nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi
Dawid Smolarek

W

dniu 1 lipca 2011 r. została
uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta weszła w życie z dniem 1
lipca 2012 r. i zmienia dotychczasowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system nakłada na
samorząd odpowiedzialność za odbieranie i właściwe gospodarowanie odpadami. W związku z tym każda gmina
została zobowiązana zorganizować
system gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy
oraz uwarunkowaniami miejscowymi.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zacząć obowiązywać od
1 lipca 2013 roku. Celem wprowadzonych zmian w obowiązujących przepisach jest właściwe zagospodarowanie
wytwarzanych w gospodarstwach domowych odpadów, w tym osiągnięcie ustawowo przyjętych poziomów
odzysku odpadów, w szczególności
szkła, plastiku, makulatury oraz odpadów biodegradowalnych, uszczelnienie
systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
„u źródła”, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, wyeliminowanie nielegalnych składowisk
odpadów, prowadzenie właściwego
sposobu monitorowania postępowania
z odpadami komunalnymi zarówno
przez właścicieli nieruchomości, jak
i prowadzących działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
W myśl nowego systemu mieszkańcy gminy Kłomnice nie będą zawierać
indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym
do tego przedsiębiorstwem, tak jak odbywało się to obecnie. Od 1 lipca 2013
roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za wniesioną opłatę zapewni
gmina. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony z początkiem
roku 2013 w drodze przetargu przedsiębiorca, prowadzący tego rodzaju
działalność. Do tego czasu właściciele
nieruchomości powinni podjąć działa-

nia celem wypowiedzenia umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych
indywidualnie.
Do końca 2012 roku Rada Gminy
Kłomnice w drodze uchwały dokona
wyboru jednej z metod ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty, a także
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.
Stawka opłaty będzie zależna od
liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.
W przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
będzie niższa, dlatego też warto segregować odpady.
O wyborze jednej z metod ustalenia
opłaty, stawce opłaty, wybranej w drodze przetargu firmie oraz o kolejnych
etapach wprowadzania nowego systemu mieszkańcy gminy Kłomnice będą
informowani na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice.«

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego
i sukces reprezentantów Gminy Kłomnice
Adam Śliwakowski

W

dniu 22 listopada w Sali
Sejmu Śląskiego zorganizowano po raz kolejny
konferencję „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”, podczas której
wręczono nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.
Dla Gminy Kłomnice był to bardzo
ważny dzień. Po raz pierwszy dwoje
laureatów wytypowanych w konkursie
gminnym zajęło w skali województwa
śląskiego drugie miejsca w dwóch kategoriach. Na spotkaniu tym nie mogło więc zabraknąć sołtysów i sołtysek,
4

oraz samych zainteresowanych, nagrodzonych w poszczególnych kategoriach
i reprezentujących Gminę Kłomnice.
Forum sołtysów dzięki obecności
przedstawicieli wszystkich instytucji
związanych z rolnictwem i terenami
wiejskimi stało się także znakomitą
okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nt. aktualnych problemów sołectw
i środowisk wiejskich. Konferencję
otworzył Pan Jerzy Motłoch-Dyrektor
Wydziału Terenów Wiejskich, który
przywitał zaproszonych gości i przedstawił program spotkania.

„Sukces województwa śląskiego nie
jest możliwy bez wykorzystania kapitału obszarów wiejskich do tworzenia
nowoczesnej gospodarki. Strategia rozwoju, nad którą pracujemy, ma być odpowiedzią na wyzwania, którym musi
sprostać województwo, aby podnieść
jakość życia i ograniczyć wykluczenie
społeczne mieszkańców wsi. Musimy
skoncentrować wysiłki na najważniejszych inwestycjach, które zmodernizują
obszary wiejskie i pozwolą na wyrównywanie szans rozwojowych wszystkich
subregionów”- powiedziała Pani Alek-

sandra Banasiak, członek Zarządu Województwa Śląskiego otwierając forum.
Zapowiedziała także rozpoczęcie prac
nad dokumentem planu rozwoju wsi
i rolnictwa, który będzie oddziaływał na
gospodarkę, społeczność wiejską oraz
środowisko naturalne. Będzie także
podstawą do tworzenia podobnych
planów na szczeblach lokalnych.
Głównym tematem konferencji stała się strategia rozwoju województwa
śląskiego. Podczas licznych wystąpień
zaproszonych gości starano się zdiagnozować główne problemy terenów
wiejskich oraz przedstawić skuteczną
metodę ich rozwiązywania.
Podczas forum głos zabrali między
innymi Stanisław Gmitruk - Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego,
który omówił stan realizacji działań
wdrażanych przez ARiMR w ramach
PROW 2007-2013, Ewa Nowak Dyrektor Śląskiego ODR, Irena Łaba
Dyrektor KRUS oraz Roman Włodarz
Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Tomasz
Żabiński Dyrektor O/T ARR w Katowicach.
Tradycyjnie na zakończenie forum
odbyła się najbardziej wyczekiwana
chwila – uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom konkursu „Piękna wieś
województwa śląskiego”.
W związku z powyższym jest nam
bardzo miło poinformować, że w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi” drugie miejsce zajęło
przedsięwzięcie „Dolina dwóch stawów” stowarzyszenia „Gruszka” z Rze-

rzęczyc. Nagrodę w tej kategorii z rąk
radnego Mariana Ormańca odbierali
P. Politański Sylwester radny gminy
Kłomnice, sekretarz stowarzyszenia
„Gruszka” i P. Sławomir Kowalik- prezes stowarzyszenia „Gruszka”. Z kolei
w kategorii Najpiękniejsza zagroda
drugie miejsce zajęło Gospodarstwo
Agroturystyczne „Niezapominajka” P.
Mirosława i Elżbiety Ślęzak z Garnka.
Wszystkim nagrodzonym składamy
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Poniżej prezentujemy
pełną listę wszystkich laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
Zakończono konkurs „Piękna wieś
województwa śląskiego” w 2012r. Wyniki przyjęto uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 3070/201/
IV/2012 z 6 listopada 2012.
W kategorii najpiękniejsza wieś:
I miejsce - Turza Śląska gm. Gorzyce pow. wodzisławski
II miejsce - Kobiór gm. Kobiór - pow.
pszczyński
II miejsce - Przybynów gm. Żarki pow. myszkowski
W kategorii najpiękniejsza zagroda:
I miejsce - Państwo Teresa i Józef
Brzezina msc.Molna gm. Ciasna - pow.
lubliniecki
II miejsce - Państwo Elżbieta i Mirosław Ślęzak msc.Garnek, gm. Kłomnice - pow.częstochowski
III miejsce - Państwo Renata i Piotr
Wons msc.Łagiewniki Wielkie, gm.
Pawonków, pow. lubliniecki
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie

odnowy wsi:
I miejsce - Rudno gm. Rudziniec, pow.
gliwicki - Utworzenie i wyposażenie
Izby pamięci w Rudnie
II miejsce - Rzerzęczyce gm. Kłomnice, pow.częstochowski - Dolina dwóch
stawów
III miejsce - Zabłocie gm Strumień,
pow. cieszyński - Budowa obiektu
sportowego przy LKS Orzeł Zabłocie
W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:
I miejsce - Lisowice gm Pawonków,
pow. lubliniecki www.lisowice.com
II miejsce - Turza Śląska gm. Gorzyce,
pow. wodzisławsk www.turza.pl
III miejsce - Szczejkowice gm.Czerwionka-Leszczyny, pow.rybnicki www.
szczejkowice.net
Komisja przyznała również wyróżnienia.
W kategorii najpiękniejsza wieś:
Pika gm. Koszęcin- pow. lubliniecki
Chwostek gm. Herby - pow. lubliniecki
Chruszczobród, gm.Łazy- pow. zawierciański
Kowale, gm. Skoczów - pow.cieszyński
W kategorii najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi:
Jeleśnia gm. Jeleśnia, pow. żywiecki modernizacja rynku w Jeleśni
Gostyń gm.Wyry, pow. mikołowski budowa zagrody śląskiej wraz z parkingami i amfiteatrem
Strzebiń gm. Koszęcin, pow. lubliniecki
- święto chleba w Strzebiniu
W kategorii najlepsza zagroda
Małgorzata Dudek msc. Przybynów
gm. Żarki, pow. myszkowski«
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Nagroda dla „Doliny dwóch stawów”
Sławomir Kowalik

D

zień 22 listopada 2012 roku
dla członków Stowarzyszenia „GRUSZKA” w Rzerzęczycach był dniem szczególnym.
W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach prezes stowarzyszenia Sławomir Kowalik i sekretarz Sylwester
Politański odebrali z rąk Pani Marszałek nagrodę za zajęcie drugiego
miejsca w konkursie Piękna Wieś
Województwa Śląskiego w kategorii
Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy
Wsi.
Projekt pod nazwą Dolina Dwóch
Stawów został bardzo wysoko oceniony przez komisję wizytującą naszą
miejscowość w sierpniu tego roku.
Nagroda jest wielkim wyróżnieniem
nie tylko dla Stowarzyszenia „GRUSZKA”, ale także dla Rzerzęczyc i Gminy
Kłomnice. Traktujemy jako podzięko-

wanie za trud włożony przez członków
stowarzyszenia w budowę nowego wizerunku Doliny Dwóch Stawów.
Decyzją Pana Wójta Adama Zająca
(jakże słuszna to była decyzja) teren na
którym znajdują się stawy został przekazany w użytkowanie naszemu stowarzyszeniu. Był to trzy lata temu. Trzy
lata ciężkiej pracy wszystkich członków naszej organizacji wystarczyło, aby
z zaniedbanego zakątka Rzerzęczyc
zbudować piękny teren rekreacyjny dla
mieszkańców naszej gminy.
To co zostało zrobione widać gołym
okiem: zbudowano parking, altankę
płot okalający cały teren, pomost widokowy, zamontowano dębowe ławki dla
spacerowiczów, zbudowano kamienne
palenisko, postawiono tablice informacyjną, trawa jest wykaszana, a stawy są
systematycznie zarybiane. Cały teren

Zbiórki publiczne
Adam Równiak

W

związku z często pojawiającymi się osobami, które
zbierają pieniądze na rzecz
różnych stowarzyszeń informujemy,
iż zgodnie z art. 1 Ustawy o zbiórkach
publicznych „Wszelkie publiczne
zbieranie ofiar w gotówce lub naturze
na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy”.
Na terenie Gminy takie pozwolenie
6

w drodze decyzji administracyjnej wydaje Wójt Gminy, jeżeli zbiórka jest
przeprowadzana na terenie powiatu lub
jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, wówczas decyzję taką wydaje
Starosta, w przypadku przeprowadzania zbiórki na terenie województwa lub
jego części zajmującej niż jeden powiat
wówczas taką decyzje wydaje marszałek województwa, natomiast minister

obsadzono młodymi drzewami.
Cykliczne imprezy takie jak Wędkarski Dzień Dziecka, Rodzinne Wędkowanie, Powitanie Lata, ABC Wędkowania przyciągają do Doliny Dwóch
Stawów liczne rzesze miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu. Aby
można było to osiągnąć potrzebne było
wsparcie Wójta Gminy Kłomnice Pana
Adama Zająca, Rady Gminy a także
wsparcie finansowe z Funduszu Sołeckiego.
Jako prezes Stowarzyszenia „Gruszka” serdecznie dziękuję członkom stowarzyszenia za ich wielki wkład w zdobyciu tej nagrody, Wójtowi Gminy za
zaufanie jakim nas obdarzył przekazując nam stawy pod opiekę, a wszystkim odwiedzającym naszą dolinę życzę wspaniałych wrażeń w obcowaniu
z naturą. «
właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzję, jeżeli zbiórka będzie się
odbywała na terenie większym niż jedno województwo.
Pozwolenie na zbiórkę publiczną
może być udzielone tylko wówczas, gdy
cel zbiórki nie jest przeciwny prawu
oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia.
Za takie cele uważa się przede
wszystkim cele: religijne, państwowe,
oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.
Zbiórki publiczne, urządzane w interesie osobistym, są wzbronione. Po-

zwolenie na zbiórkę publiczną może
być udzielone jedynie stowarzyszeniom
i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia zbiórki
na określony cel. Cel zbiórki musi być
zgodny ze statutem stowarzyszenia lub
organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
W pozwoleniu musi być określony
czas, w którym zbiórka ma być przeprowadzona, oraz mogą być wymienione warunki co do sposobu przeprowadzenia zbiórki.
Zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane jedynie przez członków tej
instytucji, która pozwolenie otrzymała,
lub przez członków instytucji, mających
cele pokrewne, albo przez osoby, przez
te instytucje imiennie zaproszone.
Osobami
przeprowadzającymi
zbiórkę jako członkowie instytucji,
mogą być również małoletni powyżej
16 roku życia, inni małoletni, jeżeli
przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod
nadzorem osób pełnoletnich odrębnie
upoważnionych do tego przez tę organizację.
Osoby, organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.
Organ, który wydał pozwolenie na

przeprowadzenie zbiórki publicznej,
może w każdym czasie sam lub przez
podległe sobie jednostki organizacyjne kontrolować przebieg zbiórki publicznej, w szczególności przez wgląd
w akta, księgi oraz dokumenty kasowe,
przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia
instytucji. Instytucje te winny zawiadamiać władzę przynajmniej na 24 godziny przed zaplanowanymi posiedzeniami, na których mają być omawiane
sprawy zużytkowania zebranych ofiar.
Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być
podany do wiadomości organu, który
udzielił pozwolenia, oraz ogłoszony
w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego,
o zasięgu obejmującym co najmniej
obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
Władza, która pozwolenie wydała,
może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli
zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie warunkami wydanymi w pozwoleniu, lub jeżeli ujawnione zostanie,
że dalsze prowadzenie zbiórki może
zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi
lub porządkowi publicznemu, albo jeśli
organ wydający pozwolenie stwierdzi,
że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są
przeznaczane na właściwy cel.
Konieczność uzyskania pozwole-

nia od odpowiednich władz nie ma
zastosowania do zbierania ofiar na
cele religijne, kościelną działalność
charytatywno-opiekuńczą,
naukową, oświatową i wychowawczą oraz
utrzymanie duchownych i członków
zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz
w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy
i w sposób tradycyjnie ustalony oraz
do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych,
jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane
w miejscach publicznych, do zbiórek,
przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych
osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
do zbiórek wśród młodzieży szkolnej
w lokalach szkolnych, odbywających
się na podstawie pozwolenia władz
szkolnych, do zbiórek koleżeńskich
w lokalach urzędów publicznych na
cele godne poparcia, odbywających się
na podstawie pozwolenia przełożonego
urzędu.
W przypadku stwierdzenia, iż osoba
podająca się za wolontariusza jakiegoś
ze stowarzyszeń nie ma odpowiednich
dokumentów potwierdzających legalność takiej zbiórki należy niezwłocznie
powiadomić o takim fakcie Komisariat
Policji w Kłomnicach lub Straż Gminną. «

Pomoc Bezdomnym
GOPS Kłomnice

W

związku ze zbliżającą
się zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach prosi o każdą informacje dotyczącą osób bezdomnych
przebywających na terenie Gminy
Kłomnice.
Informacje można przekazywać
pod numerem telefonu (34) 328-11-48
lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach
którego siedziba znajduje się w Urzędzie Gminy, Kłomnice ul. Strażacka 20
w godzinach pracy GOPS-u
Osoby szukające schronienia mogą

skorzystać m.in. z Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
prowadzony przez Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy „AGAPE” w Mariance Rędzińskiej, ul. Srebrna 25 tel.
(34)320-14-56, (34)362-78-66.
Inne placówki pomagające osobom
bezdomnym:
- Noclegownia dla Kobiet, Częstochowa, ul. Staszica 5, dla bezdomnych kobiet z terenu miasta Częstochowy,
- Noclegownia dla Mężczyzn, Częstochowa, ul. Krakowska 80/15 dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta
Częstochowy,

- Ogrzewalnia oraz Łaźnia, Częstochowa, ul. Krakowska 80/15 dla każdej
osoby bezdomnej z terenu miasta Częstochowy.
Informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia
uzyskasz dzwoniąc na całodobowy bezpłatny numer 800 100 022 lub w sytuacji zagrożenia po pomoc należy dzwonić pod numery alarmowe:
997 - POLICJA
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE
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Członkowie „Szarych Szeregów” są jeszcze wśród nas
Jędrzej Moderki

W

2012 roku przypada 70
rocznica utworzenia „Zawiszy” w Szarych Szeregach. Centralne obchody odbyły się
3 listopada br. w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wcześniej, bo już
16 września br. podobne uroczystości
zorganizował Zarząd Oddziału Samodzielnego Kręgu w Radomsku. W uroczystościach radomszczańskich uczestniczyli członkowie Szarych Szeregów
rodowici Kłomniczanie: harcmistrz
Jędrzej Moderski i Tomasz Bugała. Do
organizatorów i uczestników spotkania
okolicznościowy list przesłał Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej – Bronisław

Komorowski a Senat Rzeczpospolitej
Polskiej podjął uchwałę, której treść
przedstawia historię i dokonanie służby
„Zawiszy” w Szarych Szeregach.
Warto aby następnie pokolenia
zachowały pamięć o tych ludziach
i o tamtych czasach.
Gdzie są chłopcy?

Gdzie są chłopcy z tamtych lat
Z czasów walk i pożogi
Gdy krwią spływał cały świat Świat
okrutny, zły i wrogi.
Gdzie jesteście druhny, druhowie
Szarych Szeregów młodzi żołnierze
Niech nam historia o nich opowie

Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości 11 listopada
Krzysztof Wójcik

J

ak co roku, Gminne Stowarzyszenie w Kłomnicach wraz z działającymi u nas innymi organizacjami
i partiami politycznymi zorganizowało tradycyjny przemarsz patriotyczny.
Po mszy świętej za ojczyznę o godzinie
10.15 uformował się pochód ze sztan8

darami, delegacjami i przemaszerował
ulicą Częstochowską na cmentarz, aby
tam złożyć hołd poległym za ojczyznę
i zmarłym w służbie ojczyzny.
Nasz patriotyczny przemarsz zgromadził bardzo wielu przedstawicieli
społeczności gminnej łącznie z władza-

Jak byli wierni Polsce i Wierze.
Czas wojny minął, minęły lata
Gdzie szukać was drodzy kompani
Los was rozrzucił na krańce świata
Czas się odliczyć, spotkać czasami.
Gdy na spotkaniach się odliczamy
Garstka nas teraz tylko została
Tych co odeszli stale wspominamy
To ich i nasza historia cała.
Młodzi już będą bronić Rubieży
Dla nas się skończył wojenny czas
Historia pamięć niech im odświeży
Bo już niedługo nie będzie nas.
Michał Ciesielski
Radomsko 17.11.2012
mi gminnymi. Przede wszystkim szkoły
wysłały swoje delegacje ze sztandarami. Był sztandar PSL. Była też 35 Cz.
Drużyna Harcerska „Płomień”, która
niosła oprócz własnego również sztandar kombatantów. Byli przedstawiciele
innych organizacji i partii politycznych
– delegacja PiS i przedstawiciele PO
i SLD. Bardzo nas cieszy fakt, że w pochodach uczestniczą zgodnie różne siły
polityczne.
Na naszym kłomnickim cmentarzu
mamy dwa najważniejsze groby- pomniki przy których wspominamy bohaterów.
W głównej alejce jest grób żołnierzy z 2

września 1939 r. ozdobiony orłem zrywającym się do lotu z mieczem w szponach. Tutaj uczciliśmy poległych minutą
ciszy. P. Krzysztof Wójcik przedstawił
wydarzenia historyczne związane z tymi
ludźmi, a następnie wspomniał o sąsiadującej naprzeciwko tablicy upamiętniającej żołnierzy – harcerzy poległych
na różnych frontach ostatniej wojny. Po
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy
przeszliśmy do drugiego miejsca–grobu i pomnika poległych w Powstaniu
Styczniowym 1863 r. Po drodze mijaliśmy szereg grobów ludzi związanych
z walką o niepodległość Polski: jednego
z dowódców Szarych Szeregów Lecha

Borczyka, symboliczne groby trzech
żołnierzy AK w tym harcerza Szarych
Szeregów Edwarda Nowowiejskiego
i wielu innych, którzy zmarli po wojnie.
Swoją intencję miało Stowarzyszenie
„Rzeki nad Wartą”, które złożyło kwiaty
i zapaliło znicze na grobowcu rodziny
Chrzanowskich, uczestników Powstania Styczniowego. Na miejscu, podobnie
jak wcześniej, złożono kwiaty, zapalono
znicze, a P. Robert Owczarek zaprezentował rys historyczny. Dołączyła swoje
słowa P. Teodozja Szumlas odnosząc
się do najnowszych tragicznych wydarzeń i deklamując wiersze. Na koniec,
prowadząca przemarsz drużynowa 35

„Wesołe jest życie staruszka”
Danuta Wilk

T

egoroczny Dzień Seniora zorganizowany przez Rejonowy
Oddział PZER i I w Kłomnicach odbył się w restauracji „Niezapominajka” należącej do państwa Ślęzaków w Garnku, gdzie zgromadziło się
ponad 100 członków Związku.
Na spotkaniu byli również zaproszeni goście;
- Wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając
- w-ce wójt pani Wanda Kusztal
- sekretarz Gminy p. Róża Wiewióra
- skarbnik UG p. Halina Paruzel - Tkacz
Oraz koleżanki z Kół Ciężkowice
i Pławno.
Przybyłych powitał przew. Kazimierz Makles, dziękując przybyłym gościom za przybycie, a seniorom życzył
zdrowia i wielu spokojnych, pogodnych
i dostatnich lat życia. Życzenia składali też zaproszeni goście. Z ust każdego
z nich słychać było jedno – słowa uznania i podziękowania za to, jakim przykładem i wzorem dla młodego pokolenia są seniorzy.

Pan Ryszard Całus przedstawił zebranym program artystyczny imprezy.
Śpiewały siostry Majówny z Rzerzęczyc
oraz Paulina Makles. Paulina jak zwykle
zachwyciła przepięknym wykonaniem
tym razem piosenek z repertuaru Ewy
Demarczyk. Następnie wystąpiła grupa
młodzieży z Zespołu Szkół w Garnku
pod kierownictwem p. Jaśkiewicz. Program był przygotowany na Dzień Papieski. Był to montaż słowno- muzyczny przekazujący słowa nauki Błogosł.
Jana Pawła II.
Natomiast koleżanki z Rej. Oddz.
PZER i I w Kłomnicach, panie: Grażyna Jurczyńska, Irena Bardzel i Adamus
zaprezentowały skecz „ Góral przed sądem”. Występy wszystkich wykonawców
nagradzane były gromkimi brawami.
Wręczono również dyplomy i odznaczenia za zaangażowanie w działalność
organizacji związkowej. I tak panie –
Helena Łapeta i Ewa Krysiak otrzymały Małą Odznakę Honorową. Dyplomy
uznania otrzymały panie – Łucja Ma-

C.D.H. w Kłomnicach przeprowadziła „Apel Poległych”. Wójt Adam Zając
i organizatorzy podziękowali wszystkim
uczestnikom przemarszu, po czym pochód rozwiązał się.
W tym roku uroczystościom sprzyjała pogoda, było słonecznie i mogliśmy w skupieniu wysłuchać słów które
tutaj padały. Zapraszamy na przemarsz
w przyszłym roku, zwłaszcza że przypada w nim 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Nasza ziemia
była areną wielu zmagań z rosyjskim zaborcą i dlatego warto nieustannie przypominać to naszym mieszkańcom. «
tusiak i Zofia Dąbrowska. Wyróżnione
również zostały 80-latki – panie Anna
Barańska i Janina Poroszewska oraz
90-latka – pani Krystyna Krauze. Dla
wyróżnionych i jubilatek były też piękne
róże i toast wzniesiony lampką szampana przez kolegę Rysia Całusa. A tuż po
toaście wszyscy wzięli udział w zabawie
tanecznej. Do tańca grali jak zawsze
pięknie bracia Zającowie.
Wielkie podziękowania od wszystkich za piękne melodie, przy których nie
sposób było nie tańczyć.
Serdeczne słowa uznania usłyszała
pani Ślęzakowa, której pan Rysiu Całus
podziękował za przygotowanie bardzo
smacznego posiłku, suto zastawionego
stołu oraz miłej i fachowej obsługi.
Było to bardzo wesołe i udane spotkanie przebiegające w sympatycznej
atmosferze. Dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w jego przygotowanie, a szczególnie panom Kazimierzowi Maklesowi i Rysiowi Całusowi.
Szanowni Czytelnicy, pozwolicie, że
jako podsumowanie całej imprezy zacytuję fragment wiersza J. Tuwima: „Dwa
są szczęścia na świecie: jedno małe – być
szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”. «
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Komunikat o wyborach w PZERiI Oddział
Rejonowy w Kłomnicach
Prezydium O.R

W

dniu 24.XI.2012 odbył się
Zjazd sprawozdawczo –
wyborczy naszego związku. Delegaci wybrali nowy Zarząd
O.R PZERiI oraz Rejonową Komisję
Rewizyjną.
Skład Zarządu OR
•
•

Całus Ryszard – przewodniczący
Gonera Jan – za-ca przewodniczącego
Makles Kazimierz – za-ca prze-

•

•
•
•
•
•
•

wodniczącego
Bardzel Irena – sekretarz
Zatoń Teresa – skarbnik
Cis Wanda – członek
Rokita Teresa – członek
Bugaj Zdzisława – członek
Szyda Krystyna – członek

Skład Rejonowej Komisji Rewizyjnej:
•
•
•

Zatoń Andrzej – przewodniczący
Koza Maria
Wieczorek Elżbieta

•

Flasza Krystyna

Delegaci na Zjazd Oddziału Okręgowego w Częstochowie:
•
•
•

Całus Ryszard
Cis Wanda
Rokita Teresa
Składamy podziękowania wszystkim członkom ustępującemu Zarządowi OR oraz Rejonowej Komisji
Rewizyjnej za wkład pracy jaki włożyli
w okresie trwania kadencji. «

Oddział zamiejscowy przedszkola w
Rzekach Wielkich oficjalnie otwarty!
Monika Jurczyk

25

października 2012 roku
odbyło
się
uroczyste
otwarcie oddziału zamiejscowego Przedszkola w Rzerzęczycach zlokalizowanego w zabytkowym
dworku w Rzekach Wielkich. Uroczystość ta połączona została z inauguracją projektu: „Nasze Przedszkole- szansą na sukces w szkole”,
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział
w Rzekach Wielkich istnieje od września 2012r. W okresie ostatnich wakacji w budynku przedszkola wykonano
remont i modernizację dostosowując pomieszczenia do potrzeb dzieci.
Odnowiono trzy sale przedszkolne,
kuchnię i odpowiednio przystosowano łazienkę. Dzięki wysiłkowi całego
personelu udało się urządzić budynek
na czas. Już od ostatniego tygodnia
sierpnia, dzieci wraz z rodzicami miały
możliwość uczestniczenia w zajęciach
adaptacyjnych. Ale na otwarcie przedszkola trzeba było jeszcze poczekać.
A było na co…
W uroczystości udział wzięli za10

proszeni goście: Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając, Zastępca Wójta
Gminy Kłomnice Wanda Kusztal,
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice Jarosław Łapeta, Radni Gminy
Kłomnice: Piotr Juszczyk, Stanisława
Sioła, Janusz Ciastek, Witold Bruś,
Dyrektor Delegatury w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Anna Gamalczyk, Starszy Wizytator
Władysława Tkaczyk, Proboszcz Parafii Kłomnice Mirosław Antoni Turoń, Sekretarz Gminy Kłomnice Róża
Wiewióra, Skarbnik Gminy Kłomnice Halina Paruzel Tkacz, Pracownicy
Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice,
Dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu naszej gminy oraz dzieci i ich
rodzice.
Gości powitała dyrektor przedszkola Danuta Topolska. Pani dyrektor
przedstawiła główne założenia i cele
projektu, wyrażając przy tym podziękowania władzom naszej gminy oraz
wszystkim osobom, które zaangażowały się w utworzenie tego oddziału.
Po przemówieniach przybyłych

gości dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi a ksiądz
Mirosław Turoń poświęcił przedszkole.
W tym wyjątkowym dniu odbyło się także uroczyste Pasowanie na
Przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały swój program artystyczny: pięknie
recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, grały na instrumentach perkusyjnych i wspaniale tańczyły. Złożyły
uroczyste ślubowanie i zostały pasowane przez panią dyrektor na przedszkolaków. Swoimi umiejętnościami
zadziwiły wszystkich widzów. Występ
dzieci nagrodzony został gromkimi
brawami. Dzieci otrzymały z rąk nauczycieli i zaproszonych gości pamiątkowe dyplomy i wiele atrakcyjnych
prezentów. W przedszkolu panowała
radosna atmosfera. Uśmiech i zachwyt
na twarzach uczestników uroczystości
był najlepszym dowodem, że trzeba
i warto inwestować w edukację i rozwój najmłodszych.
Wszystkim Przedszkolakom życzymy mile spędzonych chwil w naszym przedszkolu! «

Dzień Edukacji Narodowej
Kowalik Dorota

W

tym roku organizację
gminnych obchodów Dnia
Edukacji Narodowej powierzono Zespołowi Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Witkowicach.
Uroczystość miała miejsce 12 października br. Na tę okazję udekorowano specjalnie salę gimnastyczną, która
była centralnym miejscem imprezy.
Wśród zaproszonych gości obecni byli
wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając,
zastępca wójta Gminy p. Wanda Kusztal, dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie p. Anna Gamalczyk, starszy wizytator p. Władysława Tkaczyk, sekretarz Gminy p. Róża
Wiewióra, skarbnik Gminy p. Halina
Paruzel-Tkacz, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Wawrzyniak, radni powiatowi
p. Lidia Burzyńska i p. Jan Miarzyński, przewodniczący Rady Gminy p.
Jarosław Łapeta, radni Gminy Kłomnice, pracownicy Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół Gminy
Kłomnice, dyrektorzy zespołów szkół
i przedszkoli, czynni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy oświaty.
Uroczystość rozpoczęły oficjalne
przemówienia: zastępcy wójta gminy
Pani Wandy Kusztal, pani dyrektor
Delegatury Kuratorium Anny Gamalczyk i przewodniczącego Rady Gminy. Pani Wanda Kusztal zastępca wójta gminy przedstawiła najważniejsze

informacje na temat funkcjonowania
oświaty w naszej gminie. Wszyscy zabierający głos składali nauczycielom,
pracownikom oświaty, nauczycielom
emerytom serdeczne życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Głos
również zabrała przewodnicząca Rady
Rodziców ZS w Witkowicach p. Edyta
Kubik, składając życzenia przybyłym
nauczycielom i pracownikom oświaty.
Po przemówieniach wręczono akty
mianowania następującym nauczycielom: Marcie Sośniak (ZS Zawada),
Aldonie Mroziakiewicz (ZS Rzerzęczyce), Sylwii Hadaś i Aleksandrze
Knysak (ZS Witkowice). Nauczyciele
mianowani złożyli ślubowanie, że będą
godnie wykonywać zawód nauczycielski. Tradycją stało się , że w tym uroczystym dniu przyznawane są przez
Wójta Gminy Kłomnice „Statuetki
w dziedzinie oświaty” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie oświaty. W bieżącym roku statuetki otrzymali: Michał
Gonera (ZS Zawada), Małgorzata Gojević (ZS Rzerzęczyce, Zawada, Konary), Mirosława Wójcik (ZS Kłomnice),
Marzanna Borkowska (ZS Kłomnice),
Agnieszka Borowiecka (ZS Kłomnice), Joanna Wójcik (ZS Garnek), Stanisława Pruszek (ZS Garnek), Renata
Chrostowska (ZS Garnek), Agnieszka
Rataj (ZS Rzerzęczyce), Anna Pietras
(ZS Rzerzęczyce), Wojciech Wroński (ZS Witkowice), Beata Pluta (ZS

Skrzydlów), Alina Błaszczyk (ZS
Skrzydlów), Robert Juszczyk (przewodniczący Rady Rodziców ZS Kłomnice) oraz dyr. Dorota Kowalik Zespołu Szkół w Witkowicach.
Należy dodać, że w przeddzień
gminnej uroczystości w dniu 11 października 2012 roku w Młodzieżowym
Domu Kultury w Częstochowie Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber
wręczył nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie
cenione w środowisku nauczycielskim
przyznawane jest za wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
a także za działalność w opracowywaniu programów, podręczników i pomocy naukowych. Wśród nauczycieli odznaczonych medalami KEN byli także
nauczyciele z gminy Kłomnice, Panie:
Mirosława Wójcik i Elżbieta Pindych.
Po zakończeniu części oficjalnej
rozpoczęły się występy uczniów. Koło
Teatralne wystawiło sztukę pt. Ballada
o zamku przeplataną piosenkami i tańcami.
Dyrektor ZS w Witkowicach składa
podziękowania gościom za przybycie,
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości: uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom Zespołu Szkół w Witkowicach
oraz pracownikom kuchni Zespołu
Szkół w Kłomnicach, którzy przygotowali poczęstunek. «
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„Od kiedy wychowanie patriotyczne”
Yanina

A

ktualności. Tym razem o miłości do Ojczyzny. Piętnasty,
ostatni obszar „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”, załącznik nr 1 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28.XII 2008r/poz 17/ w nagłówku ma
nazwę –„Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne”.
Poniżej czytamy
1. dziecko kończące przedszkole
i rozpoczynające naukę w szkole
podstawowej;
2. wymienia imiona i nazwiska osób
bliskich, wie, gdzie pracują, czym
się zajmują;
3. zna miejscowości w której mieszka,
zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
4. wie jakiej jest narodowości, że
mieszka w Polsce, a stolicą Polski
jest Warszawa
5. nazywa godło i flagę państwową,
zna polski hymn i wie, że Polska
należy do Unii Europejskiej;
6. wie, że wszyscy ludzie mają równe
prawa.
W podstawie programowej następnych etapów edukacyjnych tj. edukacji
wczesnoszkolnej kl I-III, drugiego etapu edukacyjnego obejmującego klasy
IV-VI, ze źródła jak powyżej, w wyliczonych 14 przedmiotach nie ma wychowania patriotycznego. To niemożliwe. Owszem, mamy wychowanie do
życia w rodzinie, etykę, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język
regionalny- język kaszubski. W treściach nauczania dla uczniów klas I, II,
III nie znajdziemy terminu, zwyczajnie
wychowanie patriotyczne. W edukacji społecznej i etyce jakby wstydliwie
mamy wzmiankę, z której domyślamy
się że treści dotyczą tego właśnie wychowania.
Wychowanie jakże ważne. Obok
wychowania przez sztukę/ muzyka,
plastyka technika/wychowania fizycznego, wychowania dla poszanowania
12

roślin i zwierząt my pedagodzy nie
traktujemy po macoszemu wychowania patriotycznego. Czy w rodzinach
rodzice podejmują dostateczny wysiłek aby w dzieciach zaszczepić ciekawość, chęć poznawania, a tym samym
wzbudzić miłość i przywiązanie do
miejsca w którym mieszkają. Tradycyjnie w szkołach z okazji 11 listopada
odbyły się apele, akademie, spełniliśmy
swój obowiązek. Czy w domach dzieci
od rodziców usłyszą że, 11 listopad jest
dniem odzyskania niepodległości.
Antyfon Sofista głosił tezę: „Rzeczą
dla człowieka najważniejszą jest wychowanie, albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję dobrego
wyniku”.
W myśl tego założenia w rozwoju człowieka podstawowe znaczenie
mają więc jego najwcześniejsze okresy
życia czyli dzieciństwo; rodzina, dom
i pierwsze placówki instytucyjne.
Porównując wychowanie i kształcenie człowieka do budowy domu, to
najwcześniejszy okres jego życia jest
z pewnością ważną częścią, tzn. „ławą”,
czyli częścią domu zalaną w ziemi. To
wychowanie w rodzinie. Potem robi
się szałunki i zalewa fundament. Myślę, że będzie to pierwsze wychowanie
instytucjonalne, a więc przedszkole,
edukacja wczesnoszkolna. Wyższe partie domu to znów kolejne etapy szkolne, gimnazjalne, średnie, wyższe. To by
się zgadzało, nie stanie przecież żadna
budowla bez solidnego podłoża, tak jak
nie wychowa się człowieka, bez solidnej
edukacji i wychowania.
W listopadzie Przedszkole w Kłomnicach dobrze wywiązało się z zadania
z zakresu realizacji wychowania patriotycznego. We współpracy z rodzicami (dziękujemy!) najstarsza grupa
p. Jadwigi L, przygotowała czworo 5
latków, do pierwszych publicznych
występów. Wszyscy wypadli wspaniale. W dniu 11 listopada 2012, przedszkolaki z Kłomnic, godnie promowały
swoją placówkę. Bartuś B na I konkursie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej” pod patronatem Wójta Gminy
Kruszyna p. J. Zawadzkiej, w Jackowie,
był bezkonkurencyjny. Jako najmłodszy

uczestnik, w wielkim stylu, wyśpiewał
I miejsce piosenką „O mój rozmarynie
rozwijaj się”.
Drugie miejsca exekwo z pozostałymi uczestnikami festiwalu, zajęli Dorotka S, śpiewając hymn Polski „Jeszcze
Polska nie zginęła”, Patrycja O „Moja
Warszawo”, Karolinka R „Przybyli ułani pod okienko”. Największą korzyścią
był oczywiście udany występ dzieci,
ale na uwagę zasługuje również okres
przygotowań. W czasie tym, całej placówce, a szczególnie grupie starszaków,
udzielał się klimat właściwy realizowanym podniosłym treściom wychowania
patriotycznego, wymienionym powyżej. Jak to w felietonie. Będzie krótko
Do” kącika literackiego” wiersz na
grudzień, dla czytelników, z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Napiękniejszy dzień-dzisiejszy
Najłatwiejsza rzecz -pomylić się
Największa przeszkoda – lęk
Największy błąd – poddać się
Najlepsza rzecz – praca
Największa przegrana –zwątpienie
Najlepsi profesorowie – dzieci
Pierwsza potrzeba – łączność z innymi
To, co najbardziej uszczęśliwia- służyć
innym
Największa tajemnica –śmierć
Najgorsza wada - zły humor
Najbardziej niebezpieczny- ten kto kłamie,
Najgorsze uczucie zachowanie urazy
Najpiękniejszy prezent – przebaczenie,

Najbardziej potrzebne- ognisko domowe
Najszybsza droga- ta dobra.
Najprzyjemniejsze uczucie- wewnętrzny spokój
Najpewniejsza obrona- uśmiech
najlepsze lekarstwo- optymizm,
Największa satysfakcja – spełniony obowiązek
Najpotężniejsza siła na świecie- wiara
Najpiękniejsza siła na świecie- m i ł o ś ć
Matka Teresa z Kalkuty

i zwięźle. Piosenka/ czy pieśń, bo to
są dwie różne rzeczy/ patriotyczna czy
żołnierska, nawet w wykonaniu dzieci
w wieku przedszkolnym, przybliża treści historyczne. Buduje więzi pomiędzy
tym, co było dawniej, a tym co jest dzisiaj.
Kolejny przykład. Przedszkola,
oddziały przedszkolne przy szkołach

naszej gminy, w okresie 1.III.201231.12.2012, wzięły udział w projekcie
współpracy o akronimie EKOLC pt”
Ekologia -kogo obchodzą losy cywilizacji” realizowanym przez czterech
partnerów, m. inn. „Razem na wyżyny”.
Z powodzeniem. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych Kłomnice, Garnek
w listopadzie 23, 2012 na konferencji

podsumowującej projekt w „Złotym
Potoku” odebrały nagrody za udział
w konkursie plastycznym „Ziemia mój
dom”.
Przedszkola, a mamy pokaźną sieć
w naszej gminie, wiedzą że, w każdej
dziedzinie wychowania, im dziecko jest
mniejsze tym efekty oddziaływania na
niego są większe. «

Radość z Nagród Ministra Kultury!
Renata Krawiec

N

agrodę Specjalną Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano dwojgu
działaczom kultury z terenu naszej
gminy: Pani Janinie Gołdy i Robertowi Kępie. Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Kultury polskiej”
przypadła Panu Mieczysławowi Tkaczowi. Wszyscy zaszczyceni stawili się
w dniu 23 października na Sesję Rady
Gminy w Kłomnicach, by odebrać nagrody. Nagrody otrzymali z rąk: P. Anny
Operacz- Dyrektora ROK w Częstochowie, P. Adama Zająca - Wójta oraz
P. Jarosława Łapety- Przewodniczącego Rady Gminy w Kłomnicach. Pokrótce o nich samych.
Pani Janina Gołdy urodziła się
w 1929 roku w Rzerzęczycach. Emerytka. Mieszka do chwili obecnej
w Rzerzęczycach, Teatr obrzędowy,
jaki stworzyła Janina Gołdy, jest teatrem własnego życia, własnej pamięci
i emocji. Zespół Obrzędowy „Grusza”
istnieje, bo żyje jego prowadząca, nadając charakter przez stworzone obrzędy
i zwyczaje. Napisała ich dużo, wszystkie są nagradzane. Odtwarza scenografię tamtych lat, o których mowa
w scenariuszach. Rekwizyty jak żywe
przypominają miniony odległy czas
wiejskiej ciężkiej pracy i oddania roli,
domu, rodzinie.
Twórca kultury ludowej – Pani Janina Gołdy przywróciła naszej pamięci
wiele obrzędów, zwyczajów i zjawisk
charakterystycznych dla kultury wiejskiej. Oglądając obrzędy uczymy się
teatru obrzędowego nawzajem. Dobre
recenzje, uwagi od Jury są motywacją
do pisania kolejnych scenariuszy na
prestiżowe festiwale, przeglądy, biesiady, spotkania Jest i ich kilkanaście. Najnowszy to „Dożynki Dworskie”

W roku 2010 została uhonorowana
Złotą Odznaką Zasług Prezydenta RP.
Robert Kępa lat 33 - prezes Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny
Reszków, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Parafialny
w Garnku, członek Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem na
wyżyny”. Autor kilkudziesięciu projektów edukacyjnych i kulturalnych
promujących kulturę i historię regionu
w tym min. „Dawniej i dziś - wędrówka
po śladach lokalnej kultury i historii”,
„Garncarze z Garnka”, „Lemoniadowy
Joe”, „Animowane ferie”. Pomysłodawca i organizator warsztatów rycerskich
poświęconych średniowiecznemu rycerzowi Zawiszy z Garnka oraz warsztatów historyczno-survivalowych „Przywrócić Pamięć” związanych z losami
partyzantów Armii Krajowej z Batalionu „Grunwald”. Redaktor i wydawca
licznych publikacji książkowych oraz
współorganizator wystaw zdjęć archiwalnych. Zaangażowany w działania
promujące rodzeństwo światowej sławy śpiewaków operowych - wydawca książki Krzysztofa Wójcika „Śladami Reszków”, współorganizator
corocznych koncertów symfonicznych
w rocznicę śmierci Edwarda Reszke
w Garnku. Inicjator programu stypendialnego im. Reszków adresowanego
do maturzystów, którzy mieszkają na
wsi, pochodzą z rodzin o niskim dochodzie, bardzo dobrze zdali egzamin
maturalny, dostali się na studia dzienne oraz odnoszą sukcesy artystyczne program realizowany jest nieprzerwanie od 2009 roku.
Uznanie dla kunsztu wokalno-muzycznego i osobowości członków
32-letniego Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko” działa-

jącego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kłomnicach, niezaprzeczalnie zawdzięczamy prowadzącemu Panu Mieczysławowi Tkaczowi. Z zawodu nauczyciel muzyki, prowadził przez wiele
lat chóry szkolne w okresie, w którym
uczył w Szkole Podstawowej w Kłomnicach. Od kilkunastu lat emeryt. Przez
wszystkie lata pracy zawodowej mieszkał w Kłomnicach. Od kilku lat mieszka w Radomsku, w mieście, w którym
ukończył szkołę średnią. Mimo to bardzo związany z Kłomnicami
Nagrodę imienia Karola Miarki
zdobył za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju.
Nagrodę odebrał na zamku w Pszczynie w roku 1995
Dobiera repertuar, uczy kultury żywego słowa, śpiewu, emisji głosu, wybiera rekwizyty do scen wystawianych
obrzędów. Więcej potrafi na potrzeby
zespołu napisać własne teksty. W swoim repertuarze zespół posiada świetnie
dobrane pieśni, melodie z różnych Regionów kraju w opracowaniu artystycznym. Żywe i barwne widowiska obrzędowe „Sobótki” i „Babski comber”.
Kierownik zespołu wyznacza działanie,
dyscyplinę i twórcze inspiracje wyzwala. Dzięki jego zaangażowaniu mogli
występować w wielu prestiżowych festiwalach, przeglądach, konkursach.
Dorobek artystyczny, który opiera się tak trwale na nieprzemijających
wartościach tradycji ludowej, zawdzięczamy Mieczysławowi Tkaczowi. Poszukiwania czynione przez prowadzącego zespół przyniosły odkrycia pereł
polskiej pieśni ludowej.
Pozostaje nam cieszyć się wspólnie z działaczami i gratulować, życzyć
naszemu środowisku kolejnych takich
nagród! «
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Krótka historia pieniądza
Grzegorz Bugaj

N

ajstarszą cywilizacją świata
był starożytny Egipt. Na początku jego istnienia był handel wymienny. W miarę upływu czasu
wprowadzono pieniądze. Tym pieniądzem był „talent” bryłka złota. Tylko
klasy rządzące miały dostęp do tej grudki złota. W starożytnej Grecji wprowadzono drachmę i obol. Natomiast
w starożytnym Rzymie pojawiły się
denary, a później talary. W miarę upływu czasu powstawały i upadały różne
państwa, które wprowadzały inne środki
płatnicze. W XV wieku kiedy istniała
Republika Wenecka wprowadzono dukat i cekin. We Francji był: liwr, ludwiki i pistole. W Hiszpanii escudo, reale,
portugały. W Polsce wprowadzono złoty pieniądz zwany dukatem, wprowadził
go Zygmunt Stary. Natomiast jego syn
Zygmunt Agust zaczął kolekcjonować
monety i medale. Śmierć króla spowo-

dowała rozproszenie wyżej wymienionej
kolekcji. Po potopie szwedzkim w XVII
wieku wprowadzono boratynkę i tynf,
o niskiej wartości. Król Prus - Fryderyk Wielki zalewał Polskę fałszywymi
monetami trojakami. Dopiero ostatni
król Stanisław August Poniatowski zreformował mennicę, oprócz tego zbierał
medale, monety obrazy i starodruki,
które po rozbiorach Polski znalazły się
w ermitażu. W 1922 podpisano pokój
w Rydze z władzami Związku Radzieckiego. W wyniku, którego ówczesne
władze zdecydowały się na zwrot zagrabionych kolekcji. Wybuch II wojny
światowej zniszczył i rozproszył kolekcję. Uratowano tylko srebrny fon i złoty fon na dozbrojenie armii polskiej.
Po wojnie w polskich miastach zaczęły
się tworzyć koła numizmatyczne, np.
w Częstochowie powstało Koło Numizmatyczne im. Wł. Terleckiego. Zbie-

ranie monet jest ciekawe, ale wymaga
cierpliwości, systematycznego zbierania. Bardzo cieszyłbym się, by młodzież
kłomnicka zaczęła zbierać monety. Nie
mówiąc o srebrnych monetach, które są
drogie, mogłaby zbierać monety miedzianoniklowe. W Częstochowie w III
Aleji jest sklep z monetami i znaczkami. Można kupić, lub sprzedać monety kolekcjonerskie. Myślę, że młodzież
kłomnicka powinna się zainteresować
zbieraniem w/w monet, niż „zbijać bąki
i rozrabiać”. Zbieranie wyrabia cierpliwość, systematyczność i oszczędność.
Jeżeli ktoś będzie zbierał te monety, to
po latach przekaże swoim dzieciom, lub
wnukom. Można od czasu do czasu zorganizować odczyty na temat roli pieniądza naszego kraju i innych nacji w czasie
ponad tysiącletniej historii Polski. Trzeba jeszcze dodać, że w II połowie XVII
wieku wprowadzono pieniądze papierowe. Najpierw wprowadzono asygnaty, by
później zastąpić je pieniędzmi. Napiszę,
że od czasu do czasu różne Państwa realizują denominację lub wymianę pieniędzy. «

Wędrujące parasole
Małgorzata Gonera

W

sobotni poranek 24 listopada 2012r. ponad
dwustuosobowa
grupa
sympatyków aktywnego wypoczynku
wyruszyła na turystyczne trasy naszej gminy i sąsiadujących z nią miejscowości. Zgodnie z Kalendarzem
Imprez Turystycznych Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie
w tym dniu odbył się XVI Rajd Parasolowy zorganizowany przez Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
działające w Zespole Szkół im. Jana
Kochanowskiego w Witkowicach
i OR PTTK w Częstochowie. Pogoda, jak na tę porę roku, zachęcała do
dalekich wędrówek. Nie było potrzeby
używania parasoli przeciwdeszczowych, natomiast znakiem rozpoznawczym młodych turystów zdążających
do Witkowic były „bajkowe parasole”
przygotowane na konkurs.
Trasy dowolne wybrali uczniowie
ze szkół naszej gminy, którzy licznie
przybyli na metę z opiekunami. Na14

tomiast na trasy przygotowane przez
organizatorów wyruszyli uczniowie
częstochowskich szkół podstawowych i gimnazjów. Tegoroczne szlaki
przebiegały następująco: 1. Pacierzów
– Karczewice – Rzeki Małe – Chmielarze – Garnek, następnie dojazd autokarami do Witkowic. 2. Mstów –
Wancerzów – Cegielnia – Przybyłów
– Niwki – Witkowice. Pierwszą trasę
turyści pokonali pod opieką p. Patrycji Burzyńskiej i p. Elżbiety Łągiewki
(ZS Skrzydlów). W tym miejscu warto zaznaczyć, że członkowie kół turystycznych z Witkowic i ze Skrzydlowa
współpracują od kilku lat. Efektem tej
działalności są wspólne imprezy turystyczne, m.in. corocznie organizowane podchody i marsze na orientację.
Przewodnikami drugiej grupy byli p.
Aldona Siemińska i p. Jarosław Poroszewski (ZS Witkowice).
Uczniowie częstochowskich szkół
i ich opiekunowie poznają ciekawe zakątki naszej gminy. Co roku pragnie-

my pokazać coś innego i zachęcić do
odwiedzania tych terenów nie tylko
w czasie rajdu. Takim miejscem w tym
roku okazała się plaża w Rzekach Małych. Niektórzy juz wyrazili chęć przyjazdu na klasowy piknik lub ognisko.
W poprzednich latach uczestnicy mieli możliwość poznania historii osiemnastowiecznego dworku w Rzekach
Wielkich, w którym obecnie mieści
się przedszkole, w pałacu w Nieznanicach, dzięki życzliwości pani. Elżbiety Lubert, mogli podziwiać pałacowe
wnętrza, natomiast w parku im. Braci
Reszke (Garnek) wysłuchać opowieści

o sławnych przedwojennych śpiewakach operowych, którzy mieli posiadłości m.in. w Garnku i Skrzydlowie.
Powróćmy do tegorocznego rajdu.
Na nieco zmęczonych, ale uśmiechniętych turystów czekały gościnne
progi naszej szkoły. Panie z obsługi
przygotowały pyszną (opinie gości)
pieczoną kiełbasę i gorącą herbatę. Po
posiłku i zregenerowaniu sił turystyczna brać oczekiwała na kolejny punkt
programu, czyli konkursy. W regulaminie rajdu czytamy: „Turyści przybywają na metę z dużą dozą humoru
i aktywnie uczestniczą w konkursach
rajdowych: plastycznym, na bajkowy

parasol, Omnibusiku, czyli: „Wiedzy
wszelakiej. .. nie zawsze poważnej”,
sprawnościowych oraz innych (nie
tylko parasolowych). Zachęcamy do
aktywnego udziału, a nie tylko kibicowania!!!” I rzeczywiście, frekwencja
w konkursach była bardzo wysoka.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie
i sprawdzić swoje umiejętności. Szkolny korytarz ozdobiły konkursowe parasole, których w tym roku było bardzo dużo. „Parasole w krainie baśni”
to temat konkursu plastycznego, zrzeszającego zawsze wielu uczniów. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą
się też konkursy sprawnościowe. Na

zakończenie rajdu młodzi turyści mogli zaprezentować swoje umiejętności
w tańcu z parasolem.
Kolejny Rajd Parasolowy zaliczamy do udanej imprezy turystycznej.
Świadczą o tym wpisy do naszej kroniki, pełne ciepłych słów i podziękowań. Oto jeden z wierszyków:
Witkowice, Witkowice!/Tu są piękne
okolice./My je dzisiaj podziwiamy/I za
rok tutaj wracamy!
Wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację XVI Rajdu Parasolowego, serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na turystycznych szlakach! «

Teatr „Drzewo a gada” w Kłomnicach
Krzysztof Jabłoński
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listopada 2012r. w Zespole
Szkół w Kłomnicach w ramach działania Szkolnego Programu Profilaktyki wystąpił
Kabaret „Drzewo a Gada”. Aktorzy
wystąpili nieodpłatnie realizując program „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2010”
Inicjatorem spotkania był pedagog
szkolny Krzysztof Jabłoński, a widowisko było adresowane do uczniów klas
VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Kabaret „Drzewo a Gada” powstał
w 2008 r. Trzon formacji stanowią mło-

dzi artyści z niepełnosprawnością: Patryk Laksa i Kuba Nawrotek, którym
zwykle towarzyszą grupa muzyków
oraz ksiądz Marek Wójcicki.
W swoich skeczach udowadniają,
że absurd może być całkiem logiczny, a niepełnosprawność to zjawisko
znacznie bardziej popularne niż się wydaje. Za swoje występy otrzymali liczne
nagrody, m.in na przeglądzie Festiwalu
Monodramu i Małych Form Teatralnych MoTyF w Tychach oraz podczas
RyJeK 2010, gdzie wystąpili wspólnie
z kabaretem Łowcy.b.
Głównym celem spektaklu było

przewrócenie do góry nogami stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych. Podczas występu na scenie
aktorzy ukazują wspólną zabawę osób
pełno–, jak i niepełnosprawnych. Widowisko spotkało się z ogromnym
uznaniem zarówno wśród uczniów jak
i nauczycieli, którzy chwilami śmiali się
do łez. Tego typu przedstawienia mają
ogromną rolę do spełnienia – „oswajają”
młodych ludzi z problemami i uczuciami osób niepełnosprawnych, oraz zachęcają ich do pomagania im. «

Już po Konkursie Recytatorskim!
Renata Krawiec

K

ażdy stara się dobrze mówić i rozumieć tekst. Więcej
stara się przekazać tak, by go
słuchali, lub nawet zainteresowali się
nim. A już ujarzmić publiczność przez
słowo udaje się nielicznym. Stąd biorą
się zwycięzcy XXIII Edycji Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Są zdolni,
wytrwali, wrażliwi i bardzo ładnie prezentują się na scenie. Dobrze dobrany
tekst, odpowiedni tembr głosu i magia sceny, czynią cuda. I jeszcze …łut
szczęścia! Scenografią zajęła się wychowanka GOK w Kłomnicach, uczennica
Autorskiego Liceum Artystycznego
w Częstochowie – Marta Gonera. Jej

scenografia bardzo teatralna oddawała
klimat jesienny. Pożółkłe kartki, stare
jak świat mówią najwyraźniej o literaturze do której wciąż wracamy, sięgamy
po autorów, zwłaszcza tych dziecięcych
ulubionych. Cała klasyka to wspaniałe
poważne dzieła, którymi chlubimy się,
ale coraz rzadziej sięgamy po nie. Niezaprzeczalnie pielęgnowanie kultury
języka wiąże się z zamiłowaniem do
literatury pięknej. Przez lata edycji
wychodzimy naprzeciw wyjątkowym
zainteresowaniom dzieci i młodzieży,
rozbudzając wśród nich zainteresowanie sztuką recytatorską. Popularyzując
amatorski ruch recytatorski, tworzymy

wyjątkowe klimaty zapraszając aktorów do komisji sędziowskiej. Dzięki
kilkunastoletniej tradycji organizowania konkursu , przez lata mogliśmy
w naszym Ośrodku spotkać znanych
aktorów teatralnych, filmowych. Przesłuchania ostatniej edycji Konkursu Recytatorskiego oceniały Panie: Czesława
Monczka i Sylwia Oksiuta z Teatru im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Spośród siedemdziesięciorga uczestników trzech kategorii wiekowych Konkursu Recytatorskiego wybrano dwadzieściorga trzech zwycięzców. «

GAZETA KŁOMNICKA - październik
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W kategorii od klasy O do III klasy:
I miejsce – Łucja Ciechowska (Konary)
II miejsce – Jakub Adamowski (Konary)
III miejsce ex– Zuzanna Solus (Konary)
Antoni Sosnowski (Rzerzęczyce)
Wyróżnienie - Wiktoria Nierobot (Kłomnice), Justyna Burzyńska (Skrzydlów), Julia
Grabna (Kłomnice), Damian Kuc (Rzerzęczyce), Jakub Szymczak (Skrzydlów), Jakub

Złotorowicz (Rzerzęczyce)

(Kłomnice)

W kategorii od IV do VI:

W kategorii gimnazjalnej:

I miejsce – Oliwia Karczewska (Witkowice)
II miejsce – Gabriela Dobrzańska (Konary)
III miejsce – Anna Maj (Rzerzęczyce)
Wyróżnienie – Patrycja Brondel (Konary),
Agnieszka Michoń (Witkowice), Dawid
Ociepa (Skrzydlów), Klaudia Kowalczyk

I miejsce ex – Iga Kugiel (Witkowice) i Julia
Kisiel (Kłomnice)
II miejsce ex– Natalia Szyda (Garnek)
i Zuzanna Turek (Rzerzęczyce)
III miejsce ex- Paulina Pluta (Skrzydlów)
i Patrycja Plewińska (Rzerzęczyce) «

Doczekamy się Najlepszego Konkursu!
Renata Krawiec

C

ieszmy się, bo cieszą się wszyscy wytrwali uczestnicy poprzednich edycji. W tym roku
przypadnie VII Edycja Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego:
Anioły z masy solnej i Pierniki 2012.
Radość nasza może być tym większa, jeśli przystąpią nowi uczestnicy
konkursu. Są cztery kategorie wiekowe: przedszkolna, szkoła podstawowa,
gimnazjalna i dorośli.
Zróbmy coś dobrego, radosnego!
W ubiegłym roku za sprawą – Was,
Drodzy Nauczyciele, Instruktorzy, Rodzice, Babcie i Dziadziusiowie, całe
Rodziny, Kochane dzieci i młodzież,
mogliśmy obdarować piernikami świątecznymi wszystkie dzieci z biednych
rodzin, samotnych starców, tuż przed
Wigilią. Zwłaszcza pamięć i inte-

growanie się z drugim człowiekiem,
jest niezmiernie ważne, do przeżycia
w pełni Świąt które same w sobie są
wyjątkowe, magiczne. A jeśli przystąpimy do Powiatowego Konkursu, to
zrobimy coś, nad wyraz wspaniałego.
W ubiegłym roku mogłam w Waszym
imieniu rozwieźć po sprzedaniu przez
wolontariuszy Akcji „Dzieci-Dzieciom” z GOK w Kłomnicach -paczki
żywnościowe do ośmiu gmin powiatu
częstochowskiego i różnych miejscowości tych gmin. Niezaprzeczalnie
świadczy to o wyjątkowo pożytecznym
konkursie, wielce wychowawczym. Jak
człowiek z człowiekiem może pięknie
się integrować, podać rękę słabszym,
biedniejszym. Niesamowite, a jak może
pięknie być w naszym Ośrodku kultury,
za sprawą twórców aniołów i przecud-

nie pachnących cynamonem Waszych
piernikowych wypieków. Jest to ten
dzień jeden w roku, gdzie nie odnotowano go nigdzie więcej w kraju, dzień
uroczystego otwarcia wystawy – zinwentaryzowanej ogromnej ilości aniołów i pierników. Prosto z serc dzieci
i młodzieży gmin powiatu częstochowskiego. Tego pragniemy wszyscy, obopólnie, na to czekamy!
P.S. Do ósmego grudnia czekamy
na prace, a uroczyste otwarcie wystawy
wraz z wręczeniem nagród i dyplomów
zwycięzcom nastąpi w dni u16 grudnia(niedziela) godzinie 15.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
Do Zobaczenia w Kłomnicach! «

W najbliższym czasie, (choć już w 2013 roku)
GOK w Kłomnicach zaprasza wszystkich na:

1.

Koncert Galowy Laureatów XI Jurajskiego Przeglądu Folklorystycznego
do Akademickiego Centrum Kultury przy ul. Armii Krajowej w Częstochowie w dniu 8 grudnia o godzinie 17.00 (wstęp nieodpłatny). Zobaczyć
możecie spośród laureatów: ”Kłomnickich Chłopoków” – II Nagroda oraz
solistów
P. Irenę Janus i P.Marka Majewskiego – wyróżnienie.

2.

Koncert „Dawnych wspomnień czar” w wykonaniu zespołów :”Centurion”
i „Blond” oraz Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko” w dniu 5
stycznia o godzinie 18.00
Jednym z celów koncertu jest charytatywna impreza na rzecz chorej koleżanki zespołu „Klepisko” Marylki Kozy.

3.

Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy na XV Edycję Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w terminie: przesłuchania 18 stycznia (piątek) godzina 10.00. «
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Wesołych Świąt
Nadchodzą Święta
I czas wesoły
Natchnienie szczęściem
Nakryte stoły
Zaduma nad tym
Że znów są Święta
Ile i jakie
Człowiek pamięta
Jeśli się zdarzy
Że w twoim domu
Nie ma nikogo
Oprócz Ciebie
To spójrz przez okno
Z tysiąca jedna
To Twoja gwiazda
Na niebie
Janina Chrząstek

Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych
Marcin Burzyński

W

dniach 10-11 listopada
2012 roku na Hali Sportowej w Kłomnicach odbyła się wystawa kanarków i ptaków
egzotycznych organizowana przez
Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Współorganizatorami tej imprezy był
Urząd Gminy Kłomnice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.
Imprezę poprzedził również konkurs plastyczny przeprowadzony
w placówkach oświatowych gminy Kłomnice tematycznie związany
z ptakami oraz przyrodą. Wszystkie
nagrodzone prace zostały wyeksponowane na wystawie na specjalnych
sztalugach. Konkurs plastyczny cieszył
się ogromną popularnością zarówno
wśród dzieci ze szkoły podstawowej
jak i młodzieży z gimnazjum. Organizatorzy duży nacisk położyli na
logistykę wystawową. Wszystkie ptaki były poukładane rasami, zajętymi
miejscami i miały poprzypinane karty
ocen. Wszystkie ptaki były cały czas
pod nadzorem 3-4 hodowców, którzy
udzielali informacji o ptakach oso-

bom zainteresowanym. Ptaki oceniało trzech ekspertów: Teodor Żelasko
(kanarki śpiewające), Krzysztof Kalus
(kanarki kształtne) i Andrzej Mądry
(kanarki kolorowe i egzotyka).W wystawie brało udział 23 hodowców,
którzy wystawili ponad 460 ptaków,
z czego 354 to kanarki różnych ras,
48 kanarków śpiewających, 95 kanarków kolorowych i aż 211 kanarków
kształtnych, pozostałą część ptaków
wystawili hodowcy od drobnej oraz
dużej egzotyki. Wśród kanarków śpiewających wystawiono jedynie kanarki
harceńskie. Poziom był dość wyrównany, ale najlepsza okazała się kolekcja Wincentego Wasilewskiego (352
pkt.).Jeśli chodzi o kanarki kolorowe,
to najwięcej było czerwonych mozajek, kanarków czerwonych i czerwono-czarnych. Najwięcej papug wystawił Sławomir Starostecki. Oddział
Częstochowa jest obecnie jednym
z najprężniej działających oddziałów
PZHKiPE w Polsce. Duża w tym zasługa kolejnych zarządów oddziału po
2009 r. oraz aktywności i ofiarności
wielu członków oddziału, którzy dużo

czasu spędzają na przygotowaniu wystawy. Obecnie oddział skupia nie tylko hodowców z okolic Częstochowy
ale też z innych miast w kraju m.in.
z Opola, Radomska, Warszawy i Łodzi. Oddział Częstochowa jest doskonałym przykładem na to, że jeśli znajdzie się grupka pasjonatów ptaków,
którym po prostu chce się coś robić,
to można zrobić wszystko, praktycznie z niczego. Tutaj należą się duże
podziękowania dla Zarządu Oddziału
PZHKiPE w Częstochowie: Prezesa
Krzysztofa Jeziorskiego, Wiceprezesa Marcina Burzyńskiego, Skarbnika
Roberta Rosińskiego, Sekretarza Radosława Golanowskiego oraz wszystkich hodowców oddziału Częstochowa, którzy swą pracą przyczynili się
do rozwoju oddziału i zorganizowania tej wspaniałej wystawy. Składamy serdeczne podziękowania na ręce
Pana Adama Zająca Wójta Gminy
Kłomnice wszystkim Osobom, które
przyczyniły się do zorganizowania tej
wystawy za okazaną nam pomoc oraz
wsparcie finansowe. «
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Podsumowanie V współzawodnictwa
drużyn OSP z terenu Gminy Kłomnice
Jarosław Łapeta

J

esień każdego roku rozpoczyna
okres podsumowań działalności
różnych wydarzeń z mijającego
roku. Dlatego 26 października w Sali
OSP Kłomnice spotkali się przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy
Kłomnice, którzy uczestniczyli w piątej edycji współzawodnictwa sportowego. Na spotkanie przybyło około 50
osób w tym zawodnicy i przedstawiciele z jednostek oraz zaproszeni goście,
którzy uczestniczyli czynnie pomagając strażakom zorganizować ten turniej
sportowy. Dla przypomnienia genezy
tej dodatkowej rywalizacji sportowej
strażaków wspomnę, że w roku 2008
z inicjatywy Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Adama Zająca powstał pomysł dodatkowej rywalizacji
strażaków poza tradycyjnymi zawodami sportowo pożarniczymi. Ustalono wtedy że będą to cztery dyscypliny
sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna,
tenis stołowy i strzelanie z broni pneumatycznej. Członkowie Prezydium
w osobach komendanta gminnego i se18

kretarza nawiązali współpracę z kierowniczką Hali Sportowej w Kłomnicach
Panią Anną Dylczyk i w ten sposób
ustalono pierwszy harmonogram rozgrywek. Między czasie swoją pomoc zadeklarował Pan Tomasz Drab oferując
bezpłatnie sędziowanie siatkówki oraz
Zdzisław Matusiak – Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kłomnice oferując pomoc przy organizacji zawodów strzeleckich do których
zaangażowana Panów Janusza Sambora, Ryszarda Brzozowskiego, Wiktora
Zająca, Roberta Owczarka, i Stanisława Matuszczaka. W kolejnych latach
do Grona współpracujących ze Strażakami dołączyli Prezes klubu sportowego Pogoń Kłomnice Wiesław Cieślak
umożliwiając rozgrywanie zawodów
w piłkę nożną na boisku ze sztuczną
nawierzchnią i umożliwił korzystanie
z pomieszczeń klubowych. Jego następca pan Artur Raźniak kontynuował
dalszą współpracę. W ostatnich latach
do grona współpracujących dołączył
Sylwester Politański Radny z miejscowości Rzerzęczyce, który sędziował za-

wody w siatkówkę i Andrzej Śpiewak
udostępniając w bieżącym roku kompleks boisk ORLIK w Rzerzęczycach.
W tym miejscu muszę podziękować
wszystkim wymienionym osobom za
pomoc w organizacji naszego współzawodnictwa, ponieważ bez ich pomocy
i przychylności trudno by organizować
tak ciekawe i unikatowe w skali kraju
wśród strażaków turnieje sportowe mające charakter cykliczny.
Warto też wspomnieć, że uczestnictwo w zawodach miało rożną frekwencję jednak nie zdarzyło się nigdy
żeby na ustalonej zbiórce nie wstawiła
się żadna drużyna. Zawsze były to grupy liczące min 4 zespoły sportowców.
Warto tu wspomnieć, że przez cały
okres współzawodnictwa były dwie
jednostki, które zawsze przez 5 lat wystawiały drużyny do rozgrywek a były
nimi OSP Rzerzęczyce i OSP Zdrowa. Jednostki te Zostały uhonorowane
drobnymi upominkami i dyplomami na
podsumowaniu. Warto tutaj wspomnieć
że drużyna OSP Zdrowa w piłce siatkowej wygrała wszystkie turnieje a dru-

Kończąc jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom tych zawodów gdyż
wynik jest tutaj nie najważniejszy. Przewodnią ideą 1.
tych zawodów jest integracja
2.
strażaków poza akcjami ratowniczymi, oraz możliwości 3.
urozmaicenia oferty stowa- 4.
rzyszeń Ochotniczych Stra- 5.
ży Pożarnych, który w dużej 6.
ilości miejscowości pełnią 7.
funkcję jedynych ośrodków
8.
kulturalno rozrywkowych dla
9.
mieszkańców
Obok przedstawiamy kla- 10.
syfikację na mijający rok. «

Miejsce

żyna OSP Rzerzęczyce zdobywając
trzykrotnie Puchar Przechodni dostała
go w 2011 roku na własność. Obecnie
nowy Puchar przechodni powędrował
do druhów z OSP Zdrowa którzy w tej
edycji byli niepokonani i znaczną ilością
punktów wygrali ten turniej.
Warto wspomnieć tutaj o punktacji turnieju gdzie za zajęcie 1 miejsca
otrzymuje się 10 punktów a zajęcie
miejsc niższych o jeden punkt mniej.
W pierwszych dwóch edycjach punktowano jeszcze drużyny na udział we
wszystkich turniejach po 2 punkty dla
drużyny. Taka wyrównana punktacja
mobilizuje i zmusza drużyny do uczestnictwa w jak największej liczbie zawodów bo za to są dodatkowe punkty.

Drużyna
OSP Zdrowa
OSP Rzerzęczyce

OSP Konary

OSP Chorzenice

Rok 2012

Razem
punkty

miejsce

36

I

29

II

16

23

III

7

VIII

21

IV

OSP Pacierzów

20

OSP Karczewice -Garnek

6

OSP Skrzydlów
OSP Kłomnice

OSP Nieznanice

OSP Zawada

VI

10
0

V

IX

VII
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Sprawozdanie z zawodów mini-koszykówki
Bartosz Szczerbiak

W

piątek 23 listopada bieżącego roku zrobiło się głośno na Sali gimnastycznej
w Zespole Szkół imienia Kornela
Makuszyńskiego w Skrzydlowie. Powodem był gminny turniej mini-koszykówki dziewcząt.
Do rywalizacji stanęło pięć drużyn
ze szkół w: Konarach, Rzerzęczycach,
Witkowicach, Zawadzie oraz Skrzydlowie. Reprezentantki drużyn, swoją
wolą walki, chęcią zwycięstwa i zmotywowaniem mogłyby być wzorem dla
profesjonalnych sportowców. Wszystkie zawodniczki były znakomicie
przygotowane fizycznie, psychicznie,
praktycznie i teoretycznie. Publicz-

ność skrzydlowska obserwująca rozgrywki zagrzewała do boju wszystkie
zawodniczki bez względu na reprezentowaną szkołę. Zawody rozpoczęły się
od powitania drużyny, czego w imieniu dyrektora szkoły dokonała p. Alina Błaszczyk. Następnie odbyło się
losowanie kolejności rozgrywek. Turniej rozgrywany był w systemie każdy
z każdym. Po zaciętych pojedynkach
na pierwszym miejscu uplasowała
się drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Zawadzie, którą przygotował pan
A. Raźniak. Na drugiej pozycji została sklasyfikowana drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Skrzydlowie, którą
przygotowała pani B. Pluta. Trze-

cie miejsce zajęła drużyna z Konar,
którą opiekował się pan P. Urbaniak.
Tuż za podium ulokowała się drużyna
z Rzerzęczyc, przygotowywana przez
panią A. Wawrzyńczyk. Piątą lokatę zajęła drużyna z Witkowic, która
została przygotowana przez panią M.
Kobiałkę. Na zakończenie turnieju p.
A. Błaszczyk złożyła wszystkim gratulację oraz podziękowała za grę fair-play. Następnie wręczyła wszystkim
drużynom dyplomy, a tym którzy zajęli miejsce na podium statuetki.
Wydarzenia te zostaną na długo
w naszej pamięci ze względu na emocje, które im towarzyszyły. «

Program szkoleniowy FORTUM
Artur Raźniak

G

mina Kłomnice została zaproszona do udziału
w programie szkoleniowym
Fortum. Za nami już dwa spotkania dotyczące realizacji programu,
którego organizatorem jest fiński
koncern energetyczny – Fortum.
Został omówiony harmonogram realizacji projektu oraz główne jego
założenia. RKS Raków będzie autorem analogicznego programu, który
powstał w Finlandii. Celem projek-

tu jest rozwijanie umiejętności gry
w piłkę dzieci oraz szerzenie wiedzy
trenerów, pracujących w grupach
młodzieżowych. Sukces programu
w Skandynawii, spowodował, iż Fortum postanowiło rozpocząć podobną
inicjatywę w Polsce. Raków został
partnerem tego projektu, który rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Na spotkaniu pojawili się
trenerzy klubów zaproszonych do
wzięcia udziału w programie szkole-

niowym: RKS Raków Częstochowa,
APN Częstochowa, Warta Mstów,
Orzeł Konopiska, Sokół Olsztyn, AS
Lubliniec, Orlik Blachownia, Polonia Poraj i GLKS Kłomnice.
Wszyscy są bardzo pozytywnie
nastawieni i są przekonani, że projekt
Fortum będzie przydatny w szkoleniu i rozwoju klubów w regionie.
O formie projektu w następnym artykule. «
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V Turniej Mikołajkowy Sołectw w halowej
piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
Paweł Wilk

25

listopada 2012 r. w Hali
Z.S. w Kłomnicach odbył
się kolejny, bo już V Turniej Mikołajkowy Sołectw w halowej
piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice.
Impreza ta, która cieszy się, co raz to
większą popularnością w naszej gminie
i nie tylko, zgromadziła 15 amatorskich
drużyn z terenu naszej gminy (około
130 zawodników), a także rzesze kibiców, którzy przez 7 godzin obserwowali bardzo wyrównane zmagania piłkarskie. Turniej rozpoczął się meczami
grupowymi, w których to zanotowano
szereg niespodzianek. Tym razem nie
popisali się jedni z faworytów turnieju,
czyli drużyny Skrzydlowa i ubiegłoroczni tryumfatorzy zawodnicy z Zawady. Oba sołectwa nie wyszły nawet
z grupy. Mimo porażki, bez większych
problemów wyszła z grupy drużyna
Rzerzęczyc – późniejszy zwycięzca.
Do niespodzianek należą bardzo dobre występy ekip z Lipicza, Przybyłowa, Chorzenic, czy Garnka! Podczas
20

turnieju zgromadzeni kibice byli częstowani cukierkami przez Św. Mikołaja oraz mogli skorzystać ze stoiska
gastronomicznego pizzerii „Miodowy
Dwór” z Kłomnic. Wszyscy zawodnicy mięli zapewniony posiłek w postaci
pysznego żurku z kiełbasą. Gościliśmy
także ekipę telewizji NTL Radomsko,
która zrobiła krótki materiał filmowy z naszej imprezy (do obejrzenia
na www.kswartazawada.futbolowo.pl)
Zwycięskie drużyny otrzymały okazałe
puchary i dyplomy. Nagrodzeni zostali też: najlepszy bramkarz, zawodnik
i strzelec turnieju, którzy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody. Wszystkim
zaangażowanym w organizację oraz
sponsorom turnieju serdecznie dziękujemy. Serdeczni zapraszamy za rok, bo
jak sami widzicie warto!!! Poniżej lista
instytucji, sponsorów, ludzi dobrej woli,
którzy wsparli w tym roku naszą inicjatywę oraz wyniki turniejowe.
I miejsce – Rzerzęczyce
II miejsce – Garnek
III miejsce – Lipicze

IV miejsce – Chorzenice
Nagrody indywidualne:
- najlepszy zawodnik turnieju:
Mielczarek Adam (Chorzenice),
- najlepszy bramkarz turnieju:
Franc Adrian (Rzerzęczyce),
- najlepszy strzelec turnieju: Małolepszy
Mateusz autor 8 bramek

Lista podmiotów, firm i osób,
które wsparły organizację V
Turnieju Mikołajkowego:

- Gmina Kłomnice,
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
- firma Bajpax (z Nieznanic),
- firma Dom-Mar (z Kłomnic),
- mini-market p. Łęgowika (Kłomnice),
- piwiarnia piwa w Zawadzie,
- p. Wojciech Śliwakowski – skład węgla
Konary,
- p. Marcin Kozak – pizzeria „Miodowy
Dwór” (Kłomnice)
- piekarnia państwa Krysiaków
(Kłomnice)
- biuro rachunkowe „Gabryjelski”
(Zawada)

- Rafał Wochal -usługi płytkarskie
(Kłomnice)
- p. Jarosław Łapeta – przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice,(Zdrowa)
- p. Jan Miarzyński – członek Zarządu
powiatu częstochowskiego,(Kłomnice)
- p. Andrzej Perliński – sklep

w Zawadzie,
- p. Pachulscy,- sklep w Zawadzie
- p. Widulińscy.- sklep w Zawadzie
- sklep „Evita” (Kłomnice)
- Mariusz Gawron –zakład wędliniarski
(Ołowianka)
- p. Kubikowie – hurtownia napojów

w Zdrowej
- Janina Kozłowska (Rzerzęczyce)

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu” z siedzibą w Zawadzie, KS Warta Zawada «

Podsumowanie sezonu GLKS Gmina
Kłomnice - grupy młodzieżowe
Krzysztof Kloczkowski

W

rundzie jesiennej sezonu
2012/ 2013 zespół GLKS
Gmina Kłomnice zgłosił
do rywalizacji trzy grupy młodzieżowe: juniorów młodszych, trampkarzy
i młodzików. Wszystkie zespoły spisały się znakomicie i bez większych
problemów awansowały do 1 ligi rundy wiosennej.
Młodzicy pod opieką trenera Artura
Raźniaka zajęli 1 miejsce w grupie nie
ustępując żadnej z drużyn. Spośród 14
meczy wygrali 13, notując tylko jedną
porażkę. Młodzi piłkarze byli bezlitośni dla przeciwników wbijając im aż 82
gole tracąc ich przy tym tylko 10. Duży
udział w tej ilości strzelonych bramek
miał Konrad Belowski, który został
królem strzelców trafiając do siatki rywala aż 34 razy.
Młodzicy: Wiktor Bednarek, Jakub Klimas, Mikołaj Kołaczkowski, Michał
Krysiak, Kacper Łysakowski, Jakub Michoń, Mateusz Pluciński, Dawid Sztekler,
Mateusz Waldon, Piotr Woldan, Konrad
Belowski, Kacper Koszczewski, Domi-

nik Majcherek, Oliwier Wrona, Patryk
Zawodniak, Łukasz Motyl, Bartosz Konieczny, Jakub Biegas, Paweł Kołodziejczyk, Trener: Artur Raźniak.
Tylko nieco gorzej od młodzików
spisali się trampkarze prowadzeni
przez trenerów Artura Raźniaka i Pawła Urbaniaka. Zajęli drugie miejsce
w grupie ustępując tylko Skrze Częstochowa, ale mimo to bez większych
problemów awansowali do pierwszej
ligi. Trampkarze zanotowali 12 zwycięstw, 1 remis i 1 porażkę. Trafiali do
bramki rywala 49 razy, tracąc przy tym
tylko 6 goli.
Trampkarze: Maciej Frymus, Przemysław Grzywna, Jakub Janik, Maciej
Kokoszka, Mateusz Chrząstek, Norbert
Krajewski, Jakub Łysakowski, Oskar
Małolepszy, Dominik Michoń, Jakub Michoń, Dominik Mokrzycki, Kamil Rybak,
Bartosz Stala, Bartosz Szczerbiak, Patryk Grzywna, Łukasz Janik(c), Kacper
Łysakowski, Sebastian Wrzalik, Dominik
Magiera, Mateusz Waldon, Trenerzy:
Artur Raźniak, Paweł Urbaniak.

Z kolei juniorzy młodsi stoczyli zacięty bój o zwycięstwo w grupie
z Kamienica Polską. Ostatecznie wyprzedzając ją zaledwie o 2 pkt. Z 14
meczy podopieczni Pawła Urbaniaka
zwyciężyli w 13 meczach, przegrywając
tylko jeden mecz właśnie z Kamienicą
Polską . Juniorzy strzelili rywalom 55
bramki, tracąc przy tym tylko 5. ( Jest to
najlepszy bilans w grupie.) W dziewięciu meczach zachowali również czyste
konto.
Juniorzy: Aleksander Chrząstek, Mateusz
Chrząstek, Patryk Fajer, Łukasz Janik,
Dominik Jędrzejczyk, Jakub Kaźmierczak, Krzysztof Kloczkowski, Łukasz
Knaś, Kacper Kowalski, Patryk Koza,
Bartosz Krok, Krzysztof Małolepszy, Dominik Mokrzycki, Piotr Mucha, Kamil
Rybak, Piotr Wasiel(c), Filip Żaba, Adrian Zalewski, Jakub Łysakowski, Trener: Paweł Urbaniak.
Miejmy nadzieje, że nasze drużyny
będą spisywać się równie dobrze podczas rundy wiosennej gdzie o 3 pkt. nie
będzie już tak łatwo. «

„Świat podzielony jest pomiędzy ludzi, którzy coś robią i tych, którzy zbierają za to laury.
Postaraj się, jeżeli możesz, należeć do pierwszej grupy. Jest w niej dużo mniejsza konkurencja.”

S

port to zwłaszcza dla dzieci jedna z dróg rozwoju i samorealizacji. Jednak, aby w nim mogły
spełniać swoje marzenia potrzebni są
ludzie dobrej woli. Nasz klub może
przyczynić się do rozwoju dzieci i młodzieży dzięki pomocy sponsor a należą
do nich:
• Gmina Kłomnice
• PIEKARNIA Krysiak S.C.

Dwight Morrow
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firma BAJPAX Burzyński
Firma PAT Bugała
CZARBUD przewozy C. Zatoń
Firma VIV Garnek
UBEZPIECZENIA W. Cieślak
Firma KOMOBEX – INEL
Firma ROLBUD W. Frymus
Sklep EVITA T. Drab
Skup zlomu Kłomnice W. Bartyczak
Firma REMPŁYT Konary M. Woch
BANK SPÓŁDZIELCZY w Kłomnicach

Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy tym, którzy wsparli nasz klub i z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku życzymy, aby pokój i szczęście
niesione przez małego Jezusa towarzyszył Wam przez cały rok odkrywając
same szczęśliwe karty od losu.
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III miejsce w województwie!
Artur Raźniak

W

e wtorek 2 października
na Stadionie Miejskim
w Pszczynie odbył się Wojewódzki Finał III Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Do Pszczyny na rozegranie finału
przyjechali najlepsi z najlepszych na
Śląsku, którzy wcześniej wygrali eliminacje: gminne, powiatowe i rejonowe. W turnieju finałowym wystąpiło
16 najlepszych drużyn chłopców, po 8
w dwóch kategoriach wiekowych oraz
8 drużyn żeńskich, po 4 w każdej ka-

tegorii.
Z Akademii Sportu Kłomnice
udział w finale brały 2 drużyny: chłopcy starsi i dziewczyny młodsze. Wielki
sukces odniosły młode piłkarki, które
zajęły III miejsce zdobywając puchar,
brązowe medale i dyplomy. Słabiej wypadli chłopcy, którzy zostali sklasyfikowani na miejscu V-VIII i otrzymali
dyplomy. Każda z drużyn otrzymała
markowy komplet piłkarski. Piłkarki i piłkarze z wielkim zadowoleniem
wracali do Kłomnic z postanowieniem,

ze za rok powtórzą sukces i nawet będą
się starać o lepszy wynik.
Składy drużyn: - dziewczyny: Wiktoria Koza, Kinga Pruban, Nicola Wojciechowska, Roksana Dróżdż, Julia
Matuszczyk, Wiktoria Puźniak, Sandra
Zasępa, Ola Momot i Asia Wasilenko;
- chłopcy: Oskar Maloplepszy, Maciej Frymus, Bartosz Stala, Sebastian
Wrzalik, Piotr Borowiecki, Mateusz
Waldon, Jakub Michoń, Jakub Janik,
Piotr Woldan, Jakub Biegas, Michał
Krysiak, Kacper Łysakowski, Dominik
Magiera, Konrad Belowski. - trener
drużyn: Artur Raźniak. «

Zawody Powiatowe w Piłce Nożnej
Artur Raźniak

Z

akończyły się Igrzyska Powiatu
Częstochowskiego
w Piłce Nożnej chłopców.
Nasza gminę w tych rozgrywkach
reprezentowały drużyny ze szkół
w
Skrzydlowie,
Witkowicach
i Kłomnicach.
Wyniki rozgrywek Szkół Podstawowych:
22

Eliminacje:
Grupa A
Kruszyna – Widzów 3:1
Kłomnice – Lgota 16:0
Widzów – Lgota 9:2
Kłomnice – Kruszyna 2:1
Eliminacje odbyły się w czterech grupach, po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału.

Półfinały
Grupa A
Kłomnice – Koniecpol 5:1
Mstów – Kruszyna 4:0
Kruszyna – Koniecpol 2:0
Kłomnice – Mstów 0:1
Do finału awansowały dwie najlepsze
drużyny z dwóch grup półfinałowych.

Finały
Starcza – Kłomnice 7:0
Mstów – Kamienica Polska 0:0 ( 4:5
w rzutach karnych)
Mecz o III miejsce
Kłomnice – Mstów 2:3
Mecz o I miejsce
Starcz – Kamienica Polska 1:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Kamienica Polska, II miejsce Starcza, III miejsce Mstów, IV
Kłomnice, V-VI Kruszyna, Mykanów,
VII–VIII Koniecpol, Borowno, IX–
XII Widzów, Rudniki, Blachownia,

Wyniki Gimnazjady
w piłce nożnej chłopców

III miejsce Klomnice, IV Witkowice
Finały:
Mstów – Rędziny 3:3 (6:7 w rzutach kar.)
Rudniki – Przyrów 1:3
Mecz o III miejsce: Mstów – Rudniki 3:2
Mecz o I miejsce : Rędziny – Przyrów 2:1

Półfinały:
Grupa A
I miejsce Rudniki, II miejsce Rędziny,

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Rędziny, II miejsce Przyrów,
III miejsce Mstów, IV miejsce Rudniki,
V-VI Kłomnice, Kamienica Polska, VII–
VIII Blachownia, Witkowice, IX–XII
Skrzydlów, Kruszyna, Koniecpol, Konopiska, XIII–XV Widzów, Koniecpol II,
Kusięta, XVI Cykarzew. «

Koniecpol II, XIII–XV Lgota Mała,
Przyrów, Lelów.

Grupa A
Eliminacje:
I miejsce Kłomnice, II miejsce Witkowice, III miejsce Skrzydlów, IV miejsce Cykarzew

Wędkarskie Zawody o Puchar Gminy Kłomnice
Grzegorz Wolski

W

dniu 30 września 2012
roku odbyły się po raz
pierwszy Zawody Wędkarskie o tytuł Mistrza Gminy Kłomnice. Organizatorami imprezy byli:
Wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając, Koło PZW w Zawadzie, Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” z Zawady.
Nad zbiornik w Zawadzie stawiło
się 31 wędkarzy naszej gminy (i nie tylko). Byli to koledzy i koleżanki z koła
Wykromet, koła Mykanów i oczywiście
koła Zawada. Na miejscu zostali przywitani przez prezesa Jana Borowika
i radnego Zawady Andrzeja Wilka. Po

oficjalnym otwarciu sędzia kol. Arkadiusz Komorowski przedstawił wszystkim zasady według których miały się
odbyć zawody: wędkować można było
na jedną wędkę metodą spławikową,
obowiązywał wymiar ochronny według
Regulaminu Amatorskiego Połowu
Ryb. Następnie każdy z zawodników
wylosował numer stanowiska i sędzia
dał sygnał do rozpoczęcia zawodów.
Po trzech godzinach zaciętej rywalizacji, gdzie do końcowych minut nie
było pewne kto zwycięży, nastąpiło ważenie ryb. Wśród złowionych okazów
znalazły się: karpie, płocie, leszcze, okonie. Zwycięzcą Pierwszych Zawodów

Wędkarskich o Tytuł Mistrza Gminy
Kłomnice został kol. Mateusz Majchrzak z koła Wykromet z wynikiem
2310 punktów. Drubie miejsce zajął
kol. Piotr Kmiecik z koła Mykanów
z wynikiem 1400 pkt., a trzecie miejsce przypadło kol. Krystianowi Dąbrowskiemu z koła Mykanów - 1160
pkt. Zwycięzcy nagrody odbierali z rąk
w-ce wójt pani Wandy Kusztal.
Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcy i zapraszają wszystkich
chętnych za rok, mając nadzieje że
tego typu impreza na stałe wpisze się
w wędkarski kalendarz każdego z nas. «
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Zawody strzeleckie
Robert Owczarek

J

uż po raz dziewiąty, dnia 16 listopada 2012 r. na strzelnicy sportowej przy Zespole Szkół w Kłomnicach odbyły się zawody o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice z okazji Dnia
Niepodległości. Organizatorami było
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice oraz Urząd Gminy.
W turnieju mogli wziąć udział gimnazjaliści, młodsi muszą jeszcze cierpliwie poczekać. Na zawody przybyło 19
zawodników, niestety, w zdecydowanej
większości z Kłomnic. Wiele szkół
z naszej gminy nadal nie bierze udziału w zawodach strzeleckich. Wyjątkem
mogą być szkoły z Witkowic i Zawady.
Strzelanie odbywało się w pozycji
stojąc, w której zawodnicy oddawali 13
strzałów, w tym 10 ocenianych. Strze-

lano z broni długiej z odległości 10 m.
Oto wyniki najlepszych zawodników:
Klasyfikacja indywidualna
Cisowski Roman (Kłomnice) - 81 pkt
Zawada Joanna (Witkowice) - 79 pkt
Krzemiński Sebastian (Kłomnice) - 76 pkt
Przybyłowicz Patrycja (Kłomnice) - 72 pkt
Zatoń Paweł (Kłomnice) - 63 pkt
Bednarczyk Kamil (Kłomnice) - 63 pkt
Klasyfikacja drużynowa
I miejsce Kłomnice II – 273 pkt
w składzie: Cisowski Roman, Bitner
Łukasz, Krzemiński Sebastian, Zatoń
Paweł
II miejsce Kłomnice III – 221 pkt
w składzie: Bednarczyk Kamil, Terka
Kamil, Juszczyk Krzysztof, Mróz Tomasz
III miejsce Kłomnice I – 110 pkt

w składzie: Woch Patryk, Kowalik
Michał, Bednarczyk Piotr, Siemiński
Krzysztof
Poziom zawodów był wyrównany
i pełen emocji. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Najlepsi w klasyfikacji drużynowej
zdobyli medale.
Na koniec chciałbym podziękować
Januszowi Samborowi i Jarosławowi Poroszewskiemu, którzy pomogli
w przeprowadzeniu turnieju oraz Annie Dylczyk i Ewie Drab za zakup
pucharów i przygotowanie dyplomów.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku
więcej szkół przystąpi do tej konkurencji, a zawody sprawią uczestnikom
równie dużo przyjemności. «

Zmagania o Puchar Zrzeszenia Powiatowego LZS
Janusz Sambor

B

lisko pięć godzin trwały zmagania strzelców z broni pneumatycznej o Puchar Zrzeszenia
Powiatowego Ludowych Zespołów
Sportowych z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się w niedzielę
18-go listopada b.r. w Hali Sportowej
w Kłomnicach.
W turniejowe szranki stanęło 45
zawodniczek i zawodników z gmin:
Dąbrowa Zielona, Mykanów i Kłomnice a także gościnnie w kategorii
open – z Dąbrowy Górniczej, Krakowa
i Oświęcimia. Wśród tej rzeszy strzelców znalazło się 19 juniorów; 34 osoby strzelały w obu konkurencjach, tzn.
z karabinka i pistoletu pneumatycznego.
Każdy zawodnik w każdej konkurencji
oddawał po 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych do tarczy z odległości
10 m. Zużyto blisko 1100 szt. śrutu
i prawie 250 tarcz strzeleckich.
Nagrody dla najlepszych w kategorii
open i w klasyfikacji drużynowej ufundowało Zrzeszenie Powiatowe LZS.
Były to puchary, statuetki i dyplomy.
Nagrody w kategorii junior (14÷21
lat) - statuetki i dyplomy ufundował
Wójt Gminy Kłomnice.
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Zwycięzcami w turnieju zostali:
- w kategorii junior-karabinek Kpn
Kamil Terka		
- 74 pkt
Marcin Rakowski
- 73 pkt
Przemysław Stala
- 71 pkt
Joanna Zawada		
- 66 pkt
Marcin Janik		
- 63 pkt
Jan Borkowski		
- 62 pkt
- w kategorii junior-pistolet Ppn
Mateusz Zawada
- 65 pkt
Jan Borkowski		
- 50 pkt
Sebastian Krzemiński - 44 pkt
Marcin Janik		
- 44 pkt
Przemysław Stala
- 43 pkt
Ireneusz Rutkowski
- 28 pkt
- w kategorii open-karabinek Kpn
Ryszard Brzozowski
- 96 pkt
Krystian Ziętara - 89 pkt
(Dąbrowa Górnicza)
Tomasz Słaby 		
- 88 pkt
(Dąbrowa Górnicza)
Sebastian Sośniak
- 84 pkt
Przemysław Zając
- 84 pkt
Agnieszka Franc
- 84 pkt
- w kategorii open-pistolet Ppn
Ryszard Brzozowski
- 98 pkt
Janusz Sambor		
- 81pkt
Krystian Dąbrowski
- 74 pkt
Michał Zając
- 73 pkt

(Oświęcim)
Tomasz Śliwakowski
- 73 pkt
Edward Kosmala
- 69 pkt
(Dąbrowa Górnicza)
W klasyfikacji drużynowej do której zaliczały się dwa najlepsze wyniki
w konkurencji karabinka Kpn i jeden
najlepszy wynik w konkurencji pistoletu
Ppn, zwyciężyła gmina Kłomnice. Drugie miejsce zajęła ekipa z Mykanowa
a trzecie zespół z Dąbrowy Zielonej.
Szczęśliwym i rozemocjonowanym
triumfatorom turnieju nagrody wręczali:
pan Wiesław Matyga z Zrzeszenia Powiatowego LZS, przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice pan Jarosław Łapeta,
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice pan
Zdzisław Matusiak oraz sołtys gminy
Kłomnice pan Stanisław Matuszczak.
Organizatorzy zawodów składają
serdecznie podziękowania panu Jarosławowi Łapecie i strażakom z OSP
Zdrowa za ogromną pomoc w przygotowaniu i porządkach po turnieju, panu
Damianowu Matysiakowi - sędziemu
głównemu zawodów i jego kolegom
z TSO „MUSZKIET” z Dąbrowy
Górniczej za sprawne poprowadzenie

konkurencji. Dziękują także wszystkim
pozostałym osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu
zawodów.
W wolnej chwili nasi goście z Dąbrowy Górniczej i Krakowa zwiedzili
naszą strzelnicę. Bardzo im się podobała, że taka jasna, przytulna, kameralna
ale jednocześnie przestronna. W zupełności spełnia wszystkie warunki do treningu i szkolenia młodzieży.
Zainteresowanie turniejem trochę
zaskoczyło i przerosło oczekiwania organizatorów. To świadczy o wzroście
popularności tego sporu w naszej gminie i okolicach. W przypadku braku basenów, stadionów lekkoatletycznych czy
innych obiektów sportowych ma wszelkie szanse rozwoju.
Czy będzie i jaki będzie w przyszłym
roku turniej strzelecki pod patronem

ZS LZS, pokaże czas. Na razie – dziękujemy! i do zobaczenia na strzelnicy.
Wkrótce ruszają rozgrywki Gminnej

Ligii Strzeleckiej. Życzymy samych 10tek! «

Strzelcy w Grand Prix Dąbrowy Górniczej
Zdzisław Matusiak

N

a zaproszenie prezesa klubu strzeleckiego „Muszkiet”
z Dąbrowy Górniczej p. Damiana Matysiaka członkowie sekcji
strzeleckiej z Kłomnic, brali udział
w cyklu zawodów o „Grand Prix”
Dąbrowy Górniczej w konkurencji
karabinek pneumatyczny i pistolet
pneumatyczny. Do końcowego wyniku
zawodów wliczano rezultaty rywalizacji
4 z 5 rund w jakich można było uczestniczyć. W każdej konkurencji zawodnik
zaliczał do oceny po 20 strzałów. Poszczególne rundy zawodów przypadały
na miesiące: maj, czerwiec, wrzesień,
październik i listopad. Z ogromną rezerwą zwodnicy sekcji strzeleckiej przystępowali do rywalizacji poza terenem
naszej gminy, tym bardziej że był to ich
pierwszy udział w tego typu zawodach.
Mimo obaw, star w pierwszej rundzie
tzw. pilotażowej należy zaliczyć do
udanych, a 4 zawodników w osobach:
Agnieszka Franc, Marcin Janik, Janusz
Sambor i Jarosław Poroszewski stanęła
na wysokości zadania. W następnych
zawodach skład reprezentantów uległ
nieznacznym zmianom, czy to ze względów osobistych czy też zawodowych.
Do klasyfikacji końcowej zaliczono
wyniki pięciu osobom. W konkurencji
karabinek pneumatyczny 4 miejsce zajął

Jarosław Poroszewski i tu należy nadmienić o zwycięstwie w jednej z rund,
3 miejsce i puchar zdobył Marcin Janik.
W konkurencji pistolet pneumatyczny
3 miejsce i puchar dla Janusza Sambora, 2 miejsce dla Zdzisława Matusiaka.
W kategorii młodzik 4 miejsce dla Kamila Terki mimo startu tylko w trzech
rundach. Należy nadmienić, iż sprzęt
sportowy naszych przedstawicieli bał
zdecydowanie niższej klasy, a mimo to
wyniki były godne uwagi.
Optymizmem napawa fakt, że są
młodzi zawodnicy tacy jak: Kamil Terka, Marcin Janik również Jarosław Poroszewski, którzy bez kompleksów rywalizują w zawodach. Że tak się dzieje,
jest to w dużej mierze zasługa P. Roberta
Owczarka, który w młodzieżowej sekcji
strzeleckiej przygotowuje zawodników
w miarę istniejących możliwości do osiągania jak najlepszych wyników. Widząc
zaangażowanie P. Roberta w szkolenie
młodzieży, jak również zainteresowanie
strzelectwem można być spokojnym
o przyszłość tej dyscypliny sportowej
w naszej gminie.
Z perspektywy czasu uważam, że
podjęta wiele lat temu decyzja P. Wójta Adama Zająca o zwiększenie oferty
zainteresowań dla młodzieży szkolnej,
w tym przypadku o strzelectwo była jak

najbardziej trafna. Również przychylność radnych była wielokrotnie bardzo
znacząca i wymierna. Godnym uwagi jest fakt, że władze gminne bardzo
przychylnie i życzliwie odnoszą się do
zainteresowań młodzieży m.in. w tematyce sportowej. Zdając sobie sprawę
z zagrożeń cywilizacyjnych m.in. komputery, internet, narkotyki, czynią wiele
żeby zaktywizować młodych ludzi i zainteresować ich czynnym uprawieniem
wybranej przez siebie dziedziny sportu.
W zupełność zgadam się z takim rozumowaniem i podjętymi działaniami,
które prowadzą do rozwoju pozytywnych cech osobowych. To kształtowane,
w trakcie rywalizacji indywidualnej czy
zespołowej cechy jak: cierpliwość, konsekwencja, determinacja i wola walki
prowadzą do osiągania stawianych celów. W obliczu zagrożeń zdrowotnych
czy życiowych wola wali przeniesiona
z aren sportowych często decyduje o pokonaniu zaistniałych zagrożeń. Uczestniczące w życiu sportowym osoby z zasady należą do ludzi pełnych optymizmu
i radości.
Pragnę podziękować wszystkim
osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do organizacji i oprawy
imprez strzeleckich organizowanych
w roku 2012. «

GAZETA KŁOMNICKA - październik
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Urok Starych Fotografii

Ulica Bartkowicka nazywana dawniej Bugaj
Krzysztof Wójcik

A

utor fotografii, którą teraz
prezentuję, znowuż powrócił
na ulicę Bartkowicką i przedstawił nam jej wygląd od strony dzisiejszej ulicy Częstochowskiej. Jest to
czas początków XX wieku. Droga ma
„nawierzchnię” gruntową, tzn ubita furmankami i innymi pojazdami ziemia,
Po brzegach widać ułożone w pewnych
odstępach kamienie pomalowane białym wapnem, takie ówczesne oznakowanie poziome jezdni. Wzdłuż drogi
widoczne są płytkie rowy po obydwu
stronach spełniające rolę odwodnienia. Najciekawsza jest jednak zabudowa. Tak wyglądała wtedy polska wieś.
Domy mieszkalne o konstrukcji zrę-
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bowej z wielkimi, wysokimi dachami
krytymi strzechą budowane były na
planie prostokąta równolegle do drogi.
Przynajmniej przy tej ulicy. Wydaje się,
że jeden z tych domów na fotografii
istnieje do dziś zachowując oryginalną
konstrukcję ścian ale zmienionym dachem ze współczesnym już pokryciem.
Może czytelnicy sami go zauważą na
współczesnej fotografii!?
Jak już wspomniałem, czas przedstawiony na tym zdjęciu to początek XX wieku. Później, pojedynczo
te domy znikały i pojawiały się nowe
domy, też często drewniane ale o innej
już konstrukcji. Konstrukcje zrębowe
(wieńcowe) są bardzo mocne i trwałe,

więc tych starych budynków przetrwało do lat 60-tych ubiegłego wieku sporo. Sam pamiętam ze swego dzieciństwa chaty z początku tej ulicy i kilka
w głębi. Wtedy to, zwłaszcza w latach
siedemdziesiątych świat tego rodzaju
zabudowy odszedł w przeszłość.
Chciałbym przy tej okazji podziękować za list panu Grzegorzowi Bugajowi, który opisał swoje
wspomnienia związane z kościołem
w Kłomnicach i przedstawionymi fotografiami. W dalszym ciągu czekam na
Wasze informacje, wspomnienia, może
inne stare fotografie na adres e-mail:
krzysztofwojcik15@gmail.com. «

Laureaci konkursu plastycznego dotyczącego ptaków i przyrody

Od kiedy wychowanie patriotyczne

Otwarcie oddziału zamiejscowy przedszkola

Finał III Turnieju Orlika o Puchar Premiera

Zmagania o Puchar Zrzeszenia Powiatowego LZS

Rajd Parasolowy

