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Nagrodzeni w konkursach „Mój Anioł” oraz „Pierniczki Bożonarodzeniowe”

Recital
Jarosława Jara Chojnackiego

Szanowni Czytelnicy!
29 grudnia 2006 roku nowa Rada Gminy Kłomnice
uchwaliła budżet na 2007 rok. Treść uchwały budżetowej znajdziecie Państwo na dalszych stronach naszej
gazety. Każdy budżet składa się z cyfr, liczb i symboli
oznaczających „po księgowemu” dochody i wydatki
składające się na naszą codzienną, gminną rzeczywistość. Przekładając to wszystko na „język ludzki” należy stwierdzić, że jest to budżet na miarę naszych aktualnych możliwości. Przewidujemy w nim kontynuację
rozpoczętych inwestycji i przygotowywanie dokumentacji pod nowe, zwłaszcza takie, na które spodziewamy się otrzymać dofinansowanie z zewnątrz. Tak się bowiem składa, że gospodarka gminy i jej rozwój są nierozerwalnie związane z gospodarką krajową, szczególnie gdy motorem napędzającym
inwestycje są pieniądze unijne. Pozyskiwanie tych środków nigdy nie było łatwe,
wbrew tezom głoszonym przez niektórych publicystów, o pieniądzach leżących
na ziemi, po które wystarczy się schylić. Rzeczywistość jest taka, że wszystkie
samorządy czekają na hasło, że już można składać wnioski o dotacje. Tylko, że tak
naprawdę to nikt jeszcze nie wie, ile z obiecywanych przez rząd milionów euro,
będzie do rozdziału między gminy i na jakich zasadach. Z naszej dotychczasowej
praktyki pozyskiwania dotacji wynika, że niestety musimy przygotowywać najrozmaitsze projekty, aby w chwili gdy ruszą konkursy, posiadać pełną dokumentację.
Trzeba jednak pamiętać, że każda dokumentacja w tym - mapki, pozwolenia na budowę, studia wykonalności, kosztorysy inwestorskie, posiada określony czas ważności, a ich przygotowanie po prostu kosztuje. W tej edycji pozyskiwania środków
unijnych, miała być wprowadzona tak zwana preselekcja projektów, czyli wstępne
rozpatrywanie projektów bez opracowań szczegółowych. Te z reguły najdroższe
opracowania, byłyby wykonywane dopiero po zakwalifikowaniu projektu do realizacji. Na razie jednak, nic o tej innowacji więcej nie słychać i dlatego szykujemy się
do „walki o pieniądze unijne” wg starych zasad. Z tego też powodu budżet naszej
gminy na 2007 rok po stronie nowych inwestycji zawiera głównie przygotowanie
nowych projektów oraz realizację tych, których ważność wygasa w tym roku. Trzeba jednak pamiętać, że rada gminy zawsze może wprowadzić zmiany w uchwalonym budżecie i dostosować go do zmieniających się reguł gry o pieniądze unijne.
Takie właśnie elastyczne podejście do budżetu pozwoliło nam, w poprzedniej kadencji poprowadzić gminę po drodze umiarkowanego, ale jednak rozwoju. Dlatego
wszystkich zatroskanych, czy aby nie zwalniamy tempa chcę uspokoić. Rozwój
naszej gminy jest procesem długotrwałym i trzeba się liczyć z tym, że przy naszych
dochodach nie da się co rok prowadzić inwestycji na dużą skalę. Pozyskiwanie dotacji to również proces, który trwa w czasie i na to nie ma żadnej rady. W każdym
razie jedno jest pewne, nasza gmina ma jeszcze przed sobą duże możliwości kredytowe, a w dzisiejszym świecie inwestycje są oparte głównie na kredytach.
Dzień Babci i Dzień Dziadka!!!
Szanowne Babcie i nie mniej Szanowni Dziadkowie.
Gdy my byliśmy rodzicami, nie zawsze starczało nam czasu i cierpliwości dla własnych dzieci. Może właśnie dlatego teraz, gdy patrzymy na dzieci naszych dzieci,
widzimy je oczami pełnymi miłości, i tak łatwo znajdujemy z nimi wspólny język.
Dlatego w dniu naszego „dziadowskiego” święta, życzę nam wszystkim abyśmy
doczekali się miłości i szacunku ze strony naszych wnuczek i wnuczków.
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INFORMACJA
opisowa do Planu budżetu Gminy Kłomnice na 2007 rok
W 2007 roku budżet gminy wyniesie po stronie dochodów:					
w tym:
1) dochody własne																
2) udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych		
3) subwencja ogólna																
z tego:
- wyrównawcza																
- oświatowa																	
4) dotacje na zadania zlecone													
5) dotacja na zadania realizowane w ramach porozumienia				
6) dotacje na zadania własne													
7) środki z fundusz unijnych													
8) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące							
9) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji						
10) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jsfp.		

24.801.255,4.825.906,3.985.830,10.934.143,3.118.757,7.815.386,3.983.692,15.200,194.239,553.964,39.000,95.281,174.000,-

2

Dotacje z budżetu państwa
na realizację inwestycji

Subwencja z budżetu państwa

Dotacje z funduszy unijnych
na inwestycje

Dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania własne

Udziały w podatkach stanowiące
dochód budżetu państwa

Dotacje z funduszy celowych
na inwestycje

Dotacje z funduszy celowych
na zadania bieżące

Dotacje na zadania realizowane
w ramach porozumienia

Dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania
za 2006 rok uwzględniając:
- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania
projektu budżetu państwa,
- uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia

Dochody własne gminy

ad 1) Dochody własne stanowią następujące tytuły:			 4.825.906,a) wpływy za wodę:						
550.000,Struktura dochodów na rok 2007
b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		
											
40.000,44,09%
c) podatek rolny:						
584.906,- 45%
d) podatek leśny:						
37.000,e) podatek od nieruchomości:			
2.310.000,f) podatek od spadku i darowizn:		
30.000,- 40%
g) podatek od środków transportowych:		
											
106.000,35%
h) wpływy z karty podatkowej:		
18.000,i) podatek od posiadania psów:		
500,30%
j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków
i opłat oraz zwrot kosztów upomnień: 29.200,k) odsetki bankowe od środków na rachunku
bankowym:							
8.000,- 25%
l) opłata targowa:						
42.000,19,46%
m)opłata skarbowa:						
20.000,- 20%
n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:		
16,06%
16,07%
											
185.000,o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy:
90.000,- 15%
p) wpływy za oczyszczanie ścieków:
200.000,q) udziały ludności w budowie
kanalizacji i wodociągów:			
200.000,- 10%
r) podatek od czynności cywilno-prawnych: 		
											
110.000,5%
s) opłata administracyjna:				
5.000,2,23%
0,78%
t) opłata eksploatacyjna:				
200,0,06% 0,16% 0,7%
0,38%
u) opłata z tytułu wieczystego użytkowania
nieruchomości:						
6.000,v) wpływy z różnych opłat lokalnych:
17.000,w) wpływy z usług (ksero, ogrzewanie):
52.000,x) różne dochody (zwroty z RUP, zwroty podatku VAT
dot. inwestycji zakończonych i inne:
185.100,-

50%

41,33%

40%

30%

18,20%

20%
11,99%

10%

8,70%
6,69%
4,11%

Kultura

Gospodarka komunalna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc społeczna

Ochrona Zdrowia

0,25

1,12%

Kultura fizyczna i sport

2,29%

0,73

Oświata i wychowanie

Różne rozliczenia (rezerwa)

Obsługa długu publicznego

Bezpieczeństwo publiczne

0,28% 0,56% 0,75

Dochody od osób prawnych, fizycznych
(koszty poboru podatków i opłat)

Struktura wydatków na rok 2007

Urzędy naczelnych organów władzy

0,01

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Transport i łączność

Handel

Leśnictwo

Gospodarka mieszkaniowa

0,62% 0,27

0,02% 0,08

Rolnictwo i łowiectwo
(w tym infrastr.wod-kan.+inwest)

1,99%

podatków lokalnych na 2007r.
Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem
do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r.
Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-650/2/2006
z dnia 20.10.2006r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ. 0301/26/06/1892
z dnia 23.10.06r.
Środki z funduszy unijnych dotyczą dofinansowania projektu na rozbudowę Szkoły w Kłomnicach, umowa została podpisana w lipcu 2006r.
W 2007 roku budżet gminy wyniesie po stronie wydatków:		 26.590.578,w tym:
1) wydatki inwestycyjne														 5.499.311,2) wydatki bieżące na działalność bieżącą
działu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej			 9.746.250,z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę 				 7.815.386,3) pozostałe wydatki bieżące											
11.345.017,Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kłomnicach
ul Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna								 442.000,- modernizacja ujęcia wody Witkowice									 230.000,- oczyszczalnia Huby														 40.000,- rozbudowa wodociągów gminnych										 200.000,GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2007
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›››

› - modernizacja drogi w Lipiczach ul. Stawowa								 2.100.000,-

rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach			 980.811,termomodernizacja starej części szkoły w Kłomnicach						 300.000,zagospodarowanie placu na skrzyżowaniu w Witkowicach				
15.000,modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie 							
80.000,modernizacja oświetlenia ulicznego											 100.000,modernizacja drogi ul. Strażacka i Targowa w msc. Kłomnice			
20.000,renowacja boiska sportowego w Rzerzęczycach								
26.500,adaptacja budynku w Rzekach na dom dla niepełnosprawnych			
20.000,renowacja boiska sportowego w Kłomnicach									
30.000,budowa basenu krytego Kłomnice												
50.000,zagospodarowanie terenu w Niznanicach										
15.000,przebudowa mostu na drodze Garnek-Chmielarze							 100.000,rozbudowa szkoły Rzerzęczycach 												
30.000,zagospodarowanie terenu przy ul. Zdrowskiej w Kłomnicach
na potrzeby targowiska															
15.000,- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzerzęczyce		
65.000,- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Kłomnicach																			 225.000,- modernizacja ul. Wolności w Pacierzowie									
20.000,- modernizacja ul. Głównej i Bartkowskiej w Konarach						
25.000,																 Razem:					 5.129.311,-

Zakupy inwestycyjne																		
Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem
na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Kłomnicach					
Zbilansowanie planu budżetu gminy na 2007 rok. przedstawia
się następująco:
															 Przychody Rozchody
1. Dochody budżetowe						24.801.255,2. Wydatki budżetowe							26.590.578,3. Kredyty i pożyczki do zaciągnięcia			2.353.600,w tym:
- siec wod. i kanal. w Kłomnicach
ul Gwiezdna, Księżycowa i Poprzeczna 		 353.600,- modernizacja ujęcia wody Witkowice 		 150.000,- modernizacja drogi ul. Stawowaw Lipiczach 1.600.000,- termomodernizacja Szkoły w Kłomnicach 		 250.000,4. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na:		 1.224.146,- kanalizacja Lipicze							 193.636,- kanalizacja Zawada							 113.945,- kanalizacja Konary							
97.360,- modernizacja ogrzewania w GOK				
11.859,- modernizacja drogi ul. Sądowa				
84.700,- modernizacja drogi ul. Wąska				
63.396,- modernizacja oświetlenia ulicznego			 214.600,- termomodernizacja budynku UG				
35.725,- modernizacja drogi w Garnku				
71.425,- modernizacja drogi ul. Ogrodowa				
77.500,- modernizacja dróg gminnych				 260.000,5. Przewidywane wolne środki					 659.869,									 Ogółem			 27.814.724,-		 27.814.724,-
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270.000,100.000,-

Rozbudowa Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.
W roku 2006 zakończono roboty związane z pracami budowlano – montażowymi stanu surowego obiektu.
W roku bieżącym czeka nas jeszcze wykonanie
prac instalacyjnych, wykończeniowych
i wyposażenie sal. Zaawansowanie rzeczowo –
finansowe na dzień 31.12.2006r wynosiło 55%.

KONIEC ERY
ZNACZKÓW
SKARBOWYCH

O

d 1 stycznia 2007r. zapłaty
należnej opłaty skarbowej
można dokonać wyłącznie
gotówką lub bezgotówkowo, w kasie urzędu gminy lub na jego rachunek BS Kłomnice:
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001.
Nie ma możliwości dokonania
opłaty skarbowej przy użyciu wycofanych znaków skarbowych.
W efekcie opłacie skarbowej
w myśl nowych przepisów podlega
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
• dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenie lub na wniosek,
• wydanie zaświadczenia na wniosek,
• wydanie zezwolenia na wniosek
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej
powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie
czynności urzędowej, z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
oraz z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia).
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia
nie dokonano czynności urzędowej
oraz od wydania zaświadczenia lub
zezwolenia - jeżeli mimo zapłacenia
opłaty nie wydano zaświadczenia lub
zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej
następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie

5 lat licząc od końca roku, w którym
dokonano zapłaty opłaty.
Przykładowe zwolnienia z opłaty
skarbowej:
• Sporządzenie aktu urodzenia lub
zgonu
• Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w sprawach dokumentów
stwierdzających tożsamość oraz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego w liczbie 3
egzemplarzy.
• Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.
• Zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej.
• Zezwolenie na usunięcie drzew
lub krzewów.
Nie podlegają opłacie skarbowej
czynności urzędowe w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego,
rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzeń
za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty
pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
w sprawach budownictwa mieszkaniowego, w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Przykładowe stawki opłaty:
•
•
•
•
•
•
•

Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy					 22,00 zł
Sporządzenie aktu małżeństwa										 84,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego								 33,00 zł
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego								 22,00 zł
Poświadczenie zgodności duplikatu,odpisu,kopii 5 zł od każdej strony
Poświadczenie własnoręczności podpisu								 9 zł
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach						 21,00 zł
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Wszystkim Rolnikom Gminy Kłomnice
Z podziękowaniem za dotychczasową
współpracę, najlepsze życzenia na 2007
rok, wszelkiej pomyślności, szczęścia
i zdrowia w rodzinach, sukcesów i wielu
satysfakcji oraz urodzaju w polu i zagrodzie
								 składają:
Anna Gurtman
- pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Adam Śliwakowski
- pracownik referatu rolnego Urzędu
Gminy w Kłomnicach

Fundusze
strukturalne
na wiosnę
Adam Śliwakowski

R

olnicy
i
przedsiębiorcy
z branży spożywczej będą
mogli ubiegać sie o pomoc
z nowych funduszy unijnych PROW
2007-2013. Program prawdopodobnie zostanie uruchomiony od połowy
marca bieżącego roku, jednak najpierw
musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską.
Jak podaje Rzeczpospolita, w dniu
09.01.2007 r w Sejmowej Komisji
Rolnictwa odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, określającej
na co będą wydawane fundusze unijne w latach 2007-2013. Wiadomo już,
że na niektóre działania rolnicy poczekają do 2007r. Jako pierwsze zostaną
uruchomione następujące działania:
•
•
•
•
•
•

inwestycje w gospodarstwach rolnych
ułatwienie startu młodemu rolnikowi
różnicowanie działalności gospodarczej
zalesianie
renty strukturalne
dotacje do terenów o trudnych warunkach gospodarowania

Ponadto wraz z płatnościami obszarowymi rolnicy będą mogli także ubiegać się o dotacje do roślin energetycznych i do produkcji zwierzęcej.
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Wyłożenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice
Bożena Łągiewka

I

nformujemy, że miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice podlega wyłożeniu do publicznego wglądu. Termin wyłożenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko ustalony został na okres
od dnia 22 stycznia 2007 roku do 20
lutego 2007 roku w Urzędzie Gminy w Kłomnicach (ul. Strażacka 20,
sala USC ) w godz. od 10.00 do 15.00;
w tym w dniach 29 stycznia 2007r
i 5 lutego 2007r w godz. od 10.00
do 17.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następują-

cym porządku:
- w dniu 8 lutego sołectwa Kłomnice,
Bartkowice, Michałów Kł. – godz.:
17.00 w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach (sala sesyjna),
- w dniu 12 lutego sołectwa Witkowice, Nieznanice, Chorzenice, Michałów Rudn., Zdrowa, – godz.: 17.30
w Zespole Szkół w Witkowicach,
- w dniu 14 lutego sołectwa Rzerzęczyce, Adamów, Niwki – godz.: 17.00
w OSP w Rzerzęczycach,
- w dniu 16 lutego sołectwa Skrzydlów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie – godz.: 17.00 w Zespole Szkół
w Skrzydlowie,
- w dniu 19 lutego sołectwa Garnek, Karczewice, Kuźnica, Chmie-

larze – godz.: 17.30 w Zespole Szkół
w Garnku,
- w dniu 20 lutego sołectwa Konary,
Lipicze, Zawada, Śliwaków, Pacierzów – godz.: 17.00 w Zespole Szkół
w Konarach,
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie
do Urzędu Gminy w Kłomnicach w sekretariacie Urzędu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09
marca 2007 roku.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY!!!
v-ce wójt gminy mgr Wanda Kusztal

W

miesiącu grudniu 2006
roku we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie naszej gminy
miały miejsce wizytacje tak zwanych
„trójek” czyli komisji składającej się
z trzech osób: przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji, Delegatury
Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciela organu prowadzącego.
Celem tych wizyt było zebranie informacji o poziomie zagrożenia przemocą
i innymi zjawiskami patologicznymi
w szkołach. W tym celu odbywały się
spotkania członków komisji z uczniami, z nauczycielami oraz z rodzicami.
W wyniku przeprowadzonych spotkań
ustalono, że na terenie szkół naszej gminy zdarzają się pojedyncze przypadki
negatywnych zachowań, występują
pojedyncze przypadki wymuszania
korzyści materialnych wśród uczniów,
pojedyncze przypadki łamania regulaminu szkoły. Zdarzają się również
przypadki tzw. „kozła ofiarnego” czyli
dokuczanie wzajemne uczniów. Z uzy6

skanych informacji wynika, że zdarza
się, iż uczeń zostaje odizolowany przez
grupę, często zupełnie z powodów
trudnych do zrozumienia. Uczeń taki
zostaje ze swoimi kłopotami sam, boi
się lub z innych powodów ukrywa ten
fakt przed dorosłymi. Dlatego apeluję
do rodziców, aby często rozmawiali
ze swoimi dziećmi na różne tematy,
myślę, że jest to sposób na zdobycie zaufania swoich dzieci, a przede wszystkim rodzice mają wiedzę co dzieje się
w szkole oraz z jakimi problemami borykają się ich dzieci. Najczęściej spotykanym zjawiskiem w naszych szkołach
jest wulgaryzm, palenie papierosów
oraz niszczenie mienia.
Podczas spotkań z rodzicami nasilały się opinie, aby zwiększyć dyscyplinę w szkole oraz, by nauczyciele mieli
większą możliwość karania uczniów
za złe zachowania.
Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów,

osłabienie więzi rodzinnych, frustracja
spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi
problemami. Dodatkowo agresywne
wzorce upowszechniają środki masowego przekazu, które zamiast piętnować negatywne zachowania, często
nagłaśniają je szukając taniej sensacji.
Z agresją i przemocą nikt sobie
nie poradzi w pojedynkę. We wszystkich szkołach na terenie naszej gminy są zatrudnieni pedagodzy szkolni.
Jest możliwość skorzystania z ich wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych. Myślę, że bardzo ważna
jest współpraca szkoły z rodzicami.
Często rodzice odwiedzają szkołę tylko na tzw. wywiadówki. Warto, żeby
szkoły starały się zmienić relacje
z rodzicami tak, aby te kontakty były
mniej formalne. Tylko wspólne działania wszystkich środowisk związanych
z uczniem może przynieść pozytywne
rezultaty.

Leader+

Podsumowanie Schematu I, plany
realizacji Schematu II
Monika Tarczyńska

S

towarzyszenie „Razem na wyżyny” powstało w styczniu 2006
roku w wyniku realizacji
unijnego „ Pilotażowego Programu
Leader+”. Swym obszarem obejmuje pięć sąsiadujących ze sobą gmin
województwa śląskiego o łącznej powierzchni 536 km2. Gminy: Mykanów,
Kłomnice, Kruszyna i Rędziny to jednostki leżące w powiecie częstochowskim, natomiast gmina Miedźno należy
do powiatu kłobuckiego.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” działa jako lokalna grupa działania
(LGD), której członkowie reprezentują
trzy sektory: publiczny, gospodarczy (
prywatny) i społeczny.
Głównym celem działalności Lokalnej Grupy Działania jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich.
W ramach Schematu I członkowie
Stowarzyszenia, dzięki znacznemu
wsparciu społeczności lokalnej, opracowali Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW),
która zakłada skoncentrowanie wysiłków wokół dwóch tematów:
1) poprawie jakości życia na obszarach wiejskich
2) wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału
obszarów należących do sieci Natura
2000.
W ramach pierwszego tematu obrano następujące cele strategiczne:
• propagowanie różnorodnych form
spędzania wolnego czasu
• wspieranie alternatywnych źródeł
dochodów na obszarze partnerstwa
• organizacja lokalnych rynków zbytu
• aktywizacja społeczności lokalnej
Celami strategicznymi tematu drugiego są:
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych
• rozwój w oparciu o walory kulturo-

we, historyczne i przyrodniczo –
krajobrazowe.
Strategia ta stanowi podstawę wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach schematu II (dzięki niemu
Stowarzyszenie ma zamiar pozyskać
573 620 zł).
Według listy rankingowej projektów, zamieszczonej na stronie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), wniosek Stowarzyszenia
„Razem na wyżyny” zajmuje 22 miejsce w kraju (na liście znajdują się 162
projekty). Na tak wysoką ocenę duży
wpływ miały punkty przyznane za strategię (drugie miejsce w kraju).
Tak wysokie noty Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zawdzięcza dużemu
zaangażowaniu zarówno ze strony zarządu, jak i ze strony członków. Przychylnie są również nastawione władze
poszczególnych gmin oraz społeczności lokalne, co znacznie ułatwia pracę
i utwierdza w przeświadczeniu działania w słusznej sprawie.
Zaangażowanie zarządu i członków
LGD przejawia się przede wszystkim
w:
• organizowaniu przedsięwzięć szko
leniowo-informacyjnych
• uczestnictwie w szkoleniach i spo
tkaniach
• uczestnictwie w ważnych z punktu
widzenia regionu imprezach
• nawiązywaniu współpracy z in
nymi LGD oraz instytucjami
je wspierającymi

dotycząca najlepszego wykorzystania
zasobów naturalnych i kulturowych
oraz konferencja organizowana na Węgrzech w dniach 13-17.11.2006r. pt.
„Leader in the new member states”.
Wdrażanie II schematu Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” planuje
rozpocząć na początku 2007 roku.
Środki finansowe będą przeznaczone
przede wszystkim na:
•
•
•
•
•

pomoc szkoleniową i doradczą
analizy i ekspertyzy
promocję i informację
działania na rzecz promocji regionu
współpracę i wymianę doświadczeń
między LGD

Członkowie Stowarzyszenia „ Razem
na wyżyny” są otwarci na wszelką
współpracę i wymianę doświadczeń.
Zapraszają do współpracy inne LGD
a także podmioty działające na obszarze objętym ich działalnością.
Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „ Razem na wyżyny”
ul. Samorządowa 1a, 42-233 Mykanów
www.razemnawyzyny.pl,
e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl

Przedstawiciele
Stowarzyszenia
starają się również nawiązywać współpracę z LGD z innych krajów UE.
Przedsięwzięciom tym sprzyja oczywiście uczestnictwo w konferencjach
międzynarodowych organizowanych
dla LGD z krajów Unii Europejskiej.
Do ważniejszych takich spotkań należała m.in. konferencja organizowana
w Austrii w dniach 25-29.04.2006r.

GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2007

7

Kłomice mają dwa nowe
radiowozy

11

stycznia 2007 roku, o godzinie 11.30, w Komisariacie Policji w Kłomnicach
odbyło się uroczyste przekazanie
dwóch radiowozów dla kłomnickich
policjantów. W uroczystościach udział
wzięli przedstawiciele gmin: Z-ca Wójta Gminy w Kruszynie Zbigniew Zasępa, Wójt Gminy w Kłomnicach Adam
Zając, Z-ca Wójta w Rędzinach Małgorzata Wierzbicka, Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela, v-ce Starosta

Powiatowy Janusz Krakowian. Policję
reprezentowało kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie,
Komendant Miejski Policji w Częstochowie insp. mgr Antoni Smolarek oraz
Z-ca Komendanta Miejskiego mł. insp
Marek Noga. Ponadto w uroczystości
wzięli udział policjanci z Komisariatu
Policji w Kłomnicach. W trakcie uroczystości, Komendantowi Komisariatu
Policji w Kłomnicach, podinsp. Włodzimierzowi Jączykowi przekazano
kluczyki od zakupionego przez gminy
Kruszyna, Kłomnice, Rędziny, Mykanów i Starostwa Powiatowego w Częstochowie, nieoznakowanego radiowozu Fiat Stilo oraz kluczyki do nowego
oznakowanego radiowozu m-ki Opel
Combo. Kluczyki do radiowozów,
w imieniu wszystkich przedstawicieli
gmin wręczył wójt gminy Mykanów
Krzysztof Smela. Komendant Miej-

Wieczorny smród!
Adam Zając - Wójt

K

ilka miejscowości w naszej
gminie, w tym Kłomnice,
ma możliwość skorzystania
z takiego dobrodziejstwa cywilizacji jakim jest kanalizacja sanitarna.
Okazuje się jednak, że są wśród nas
i takie osoby, których posesje mimo,
że za pisemną zgodą właścicieli zostały ujęte w projekcie przyłączy kanalizacyjnych do tej pory do kanalizacji
nie zostały przyłączone. Różne są tego
przyczyny i nie o tym dzisiaj chcę mówić. Najgorsze jest to, że wśród tych,
którzy nie podłączyli się do studzienek
będących na ich posesjach, jest niestety
wielu takich, którzy z tych studzienek
korzystają nielegalnie.
Ścieki bytowe, które wszyscy wytwarzamy niosą ze sobą pewien ładunek nieczystości płynnych, które następnie są oczyszczane w oczyszczalni
ścieków. Ścieki gromadzone po kilka
tygodni w szambach, kisną, wytwarzają się w nich niebezpieczne dla zdrowia
i życia gazy i po prostu cuchną. W czasie wypompowywania ich do wozów
8

asenizacyjnych niemiły zapach roznosi się po okolicy ale jest to najczęściej
w czasie dnia i nie jest tak uciążliwe
jak inny, nielegalny sposób pozbywania się ścieków. Otóż niestety, wcale
niemała liczba posiadaczy studzienek
kanalizacyjnych, nie podłączonych
do instalacji domowych, wieczorem,
najczęściej w soboty i w dni przedświąteczne własnymi pompami przelewa
ścieki z szamb do studzienek. Po takim
zabiegu ze wszystkich studzienek kanalizacyjnych unosi się smród nie do wytrzymania, bardzo często bywa i tak ,że
w domach położonych poniżej takiego „zaradnego obywatela” w łazience
i w całym domu po prostu śmierdzi.
Wielokrotnie miałem na ten temat
skargi od mieszkańców ze wszystkich miejscowości gdzie jest kanalizacja. Zarzucano mi wręcz, że kiedy
kanalizacji nie było to tak nie śmierdziało. Wielokrotnie zwracałem się
z apelem o zaniechanie takich praktyk
ale z miernym skutkiem. Dlatego podjąłem decyzję o zaspawaniu wszystkich

ski Policji w Częstochowie insp. mgr
Antoni Smolarek podziękował przedstawicielom samorządu terytorialnego
oraz przedstawicielowi Starostwa Powiatowego za udzieloną pomoc oraz
wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych gmin.
Podinsp. Włodzimierz Jączyk, w imieniu policjantów Komisariatu Policji
w Kłomnicach podziękował za wsparcie policji oraz zapewnił, iż nowe radiowozy będą służyć bezpieczeństwu
wszystkich mieszkańców gmin, terytorialnie podległych Komisariatowi
Policji w Kłomnicach.
Nowe radiowozy zostały poświęcone przez Księdza proboszcza z Kłomnic Mirosława Turonia.
studzienek, które nie są podłączone
do kanalizacji domowej a właściciele
tych posesji będą musieli wykazać się
dowodami wpłaty za ścieki wywożone do oczyszczalni Studzienki zostaną
udrożnione dopiero po stwierdzeniu
przez pracownika Urzędu Gminy, że
domowa instalacja sanitarna została
prawidłowo podłączona do studzienki.
Ponieważ prawie wszyscy posiadamy
wodę z wodociągu, wskazania wodomierzy będą wskazywały jakie ilości
ścieków powinny trafić na oczyszczalnię. Ponadto przeprowadzone zostaną kontrole szczelności zbiorników
nieczystości. Zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr
236, poz.2008 z 2005r. z póżn.zm./
w miejscowościach, w których znajduje się kanalizacja sanitarna, właściciele
i użytkownicy posesji mają obowiązek,
przyłączenia się do tej kanalizacji. Taki
sam zapis znajduje się w uchwale Rady
Gminy Kłomnice nr. 311/XXXIV06z
dnia 05.10.2006r. Nie może być tak,
że to, co wysiłkiem finansowym wielu
ludzi i gminy zostało wybudowane dla
naszego dobra, za przyczyną iluś tam
cwaniaków obraca się przeciwko nam
wszystkim.

Odzyskujemy Wartę dla rekreacji
i wypoczynku!
Adam Zając

K

ilka miesięcy temu napisałem w Gazecie Kłomnickiej
krótki felietonik pod tytułem „Nobilitacja Rzeki Warty”,
w którym dzieliłem się z czytelnikami refleksjami jakie obudził we mnie
międzynarodowy spływ kajakowy
na trasie Częstochowa – Poznań,
którego trasa przebiegała również
przez naszą gminę. Mając w pamięci własne doświadczenia z uprawiania
turystyki kajakowej na różnych rzekach i jeziorach naszego kraju, w tym
również po rzece Warcie, zachęcałem
stowarzyszenia, kluby czy wręcz osoby prywatne do ponownego odkrycia uroków tej turystyki. Okazało się,
że niejako „wstrzeliłem się w temat”
bo nawet moi przeciwnicy w wyborach, i niektórzy kandydaci na radnych
okazali się znawcami tego zagadnienia,
chociaż być może nie przepłynęli kajakiem więcej jak kilka kilometrów. No
ale wybory minęły i dlatego z uwagą
śledzę co dalej z tym tematem. I tutaj
muszę przyznać, że jak kiedyś mówiono „nareszcie coś drgnęło”.
Zaczyna się bowiem rysować coś na kształt porozumienia, pomiędzy gminami
i podmiotami pozabudżetowymi, które ma na celu turystyczne zagospodarowanie Warty. Wszyscy, którzy
są zainteresowani taką formą
spędzania wolnego czasu,
wiedzą już, że we Mstowie
można wypożyczyć kajaki
i zorganizować sobie spływ.
Są wśród naszych mieszkańców i tacy zapaleńcy którzy
nawet zimą, jeśli tylko rzeka
nie zamarza wsiadają do kajaka najczęściej własnego.
Dlatego myślę, że najwyższa
pora aby nad brzegami naszej
rzeki pojawiła się infrastruktura służąca jej turystycznym
użytkownikom. Kiedyś, gdy
jako młody człowiek pływałem najpierw drewnianym

a potem plastikowym kajakiem, wystarczał kawałek suchego brzegu, dostęp
do wody pitnej i do drewna na ognisko,
aby można było zatrzymać się na nocleg, a rano płynąć dalej. Dzisiejsza turystyka kajakowa stawia przed nami
wyższe wymagania. Potrzebne są miejsca gdzie można kajak bez problemu
wyciągnąć na brzeg po przygotowanej
pochylni, obejść wytyczoną trasą jaz
lub inną budowlę rzeczną, dojść do rzeki, zwodować kajak, wsiąść do niego
bezpiecznie i płynąć dalej. Po drodze
powinniśmy napotykać oznakowane
miejsca campingowe z podstawowymi
urządzeniami sanitarnymi, a być może
nawet z możliwością zaopatrzenia się
w żywność i napoje. To wszystko tworzy infrastrukturę turystyki kwalifikowanej i przyciąga miłośników kajakarstwa, a także, służąc promocji gminy
przynosi pewien dochód osobom ,które tym się zajmują. Dochodzą do tego
wydawane przewodniki, mapki , wykaz
atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych. W ubiegłym roku miałem oka-
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zję porozmawiać z grupą kajakarzy,
którzy nocowali w Rajsku i ubolewali
nad brakiem możliwości skorzystania
z prysznica czy też zwykłej toalety,
mimo, że w/g przewodnika znajdowali
się na doskonale wyposażonym polu
campingowym. To wszystko o czym
pisałem wcześniej może stać się faktem, wystarczy aby wszyscy zainteresowani rozwojem turystyki kajakowej
zjednoczyli swoje wysiłki. Jesienią ub.
roku na forum Klubu Wójtów w Częstochowie zgłosiłem propozycję turystycznego zagospodarowania rzeki
Warty na terenie naszego powiatu jako
zadania, które ma szansę uzyskać pomoc finansową ze środków unijnych.
Ostatnie sygnały z Urzędu Miasta
Częstochowy i z Częstochowskiej Organizacji Turystycznej wskazują na to,
że otwierają się pewne perspektywy
w tej sprawie. Mam nadzieję, że zostaną podjęte konkretne działania między
wszystkimi zainteresowanymi. Chętnych do współpracy zapraszam do osobistego kontaktu z moją osobą.

fot. arch.
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Podsumowanie roku strażackiego
Komendant Gminny OSP st. kpt. mgr inż. Przemysław Zieliński

W

dniu 06 stycznia 2007r.
odbyło się posiedzenie
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kłomnicach podsumowujące
2006r. Przyjęto następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Podsumowanie zawodów sportowo
-pożarniczych szczebla gminnego
i wojewódzkiego oraz zawodów
o Puchar Starosty Częstochowskiego.
3. Podsumowanie manewrów gminnych.
4. Omówienie zmian w systemie
szkolenia.
5. Propozycja planu działania ZG
na kadencję 2006-2011 oraz planu
pracy na rok 2007.
6. Informacja o przebiegu Zjazdu
Powiatowego ZOSP RP.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Przyjęcie Uchwał.
9. Zamknięcie zebrania.
Ad1. Zebranie otworzył dh Prezes
Adam Zając powitał przybyłych gości
w osobach dh Ireneusza Skubisa Prezesa ZOP ZOSP RP w Częstochowie
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oraz Zastępcę Komendanta Miejskiego
PSP bryg. Zbigniewa Hibnera. Porządek obrad został przyjęty bez zmian.
Na wniosek dh Ireneusza Skubisa zebrani wysłuchali sprawozdania
ze Zjazdu Powiatowego i w ten sposób
wyczerpano pkt. 6 porządku obrad. Dh
Skubis przedstawił skład władz Powiatowych ZOSP RP w Częstochowie
oraz nazwiska delegatów na Zjazd Wojewódzki i przedstawicieli do Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP. Delegatami
na Zjazd Wojewódzki z naszego Zarządu wybrany został dh Przemysław Zieliński. Poruszył również sprawę badań
lekarskich dla strażaków ochotników
oraz propozycje poselskiego zespołu strażaków w odniesieniu do zmian
w ustawie o ochronie p.poż. oraz innych ustawach. Podkreślił również
istotę kampanii sprawozdawczo wyborczej w odniesieniu do pozyskiwania
nowych członków a w szczególności
członków MDP. Powiedział również
o konieczności uchwalania rocznych
planów pracy ZG.
Ad2. Komendant Gminny dh Przemysław Zieliński przedstawił wyniki zawodów sportowo-pożarniczych
szczebla gminnego, o puchar starosty

częstochowskiego oraz zawodów wojewódzkich. Podkreślił duży sukces
drużyny kobiecej z OSP Rzerzęczyce,
która zajęła V miejsce na zawodach
wojewódzkich, a o Puchar Starosty
Częstochowskiego I miejsce oraz drużyny kobiecej z OSP Kłomnice, która
na tych zawodach zajęła II miejsce.
Poinformował o wysokości nagród
oraz podkreślił konieczność dalszego
szkolenia młodzieży w zakresie sportów pożarniczych. Podkreślił również
konieczność biegłej znajomości regulaminów zawodów.
Ad3. dh Przemysław Zieliński omówił
przebieg ćwiczeń pożarniczych, które
odbyły się w dniu 04.11.2006r, oraz
wnioski, jakie wyniknęły na przyszłość
do działania w roku 2007. Podkreślił
istotę tego typu praktycznych szkoleń
oraz znaczenie bezpieczeństwa druhów podczas ich wykonywania a tym
samym w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zaznaczył również, że podczas
manewrów jeden z druhów uległ lekkiemu wypadkowi. Ćwiczenia realizowane były na terenach leśnych w miejscowości Karczewice i brały w nich
udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy. Manewry obserwował bryg.
Roman Soluch z Komendy Miejskiej
PSP w Częstochowie.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Częstochowie bryg. Zbigniew Hibner w swoim wystąpieniu
podkreślił rolę działań szkoleniowych
i współpracę z PSP w tym zakresie.
Powiedział, że zrealizowano plan zawodów sportowo pożarniczych i ćwiczeń pożarniczych na terenie powiatu
częstochowskiego. Przedstawił również w skrócie przebieg manewrów
na obiektach Huty Guardian i Huty
Częstochowa, w których wzięło 120
zastępów OSP i PSP. Przedstawił również działania zabezpieczenia pielgrzymki papieża Benedykta XVI oraz
największe pożary na terenie działania
Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. Omówił też podstawowe zmiany

w systemie szkolenia szeregowych
OSP. Poinformował o zakończeniu
rozliczeń dotacji z KSRG.
Dh Zieliński odczytał dane o zdarzeniach, w których brały udział jednostki OSP z Gminy Kłomnice.
Ad4. dh Zieliński omówił nowe zasady szkolenia krytycznie odnosząc się
do nich. Poinformował również, że posiadający dotychczas szkolenia druhowie muszą uzupełnić swoje szkolenia
o ćwiczenia w zakresie obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz
zaliczenie tego szkolenia w komorze
dymowej. Strażacy przed ćwiczeniem
w komorze dymowej muszą być poddani badaniu lekarskiemu. Ponadto
omówiono wstępnie plany szkoleń odbywających się wg nowego regulaminu.
Dh Zieliński powiedział o planowanych szkoleniach wewnętrznych z zakresu ratownictwa medycznego realizowanych na zakupionym manekinie
do nauki resuscytacji.
Ad5. dh Jarosław Łapeta przedstawił
i omówił plan pracy ZOG w Kłomnicach na rok 2007 i plan działania
na kadencje. Druhowie nie mieli uwag
do przedstawionych propozycji. Dh
Skubis poprosił o uwzględnienie w planie pracy zorganizowania posiedzenia
wyjazdowego ZOP ZOSP RP w jednostce OSP Kłomnice. Uchwały zostały
przyjęte jednogłośnie.
Dh Andrzej Borkowski z OSP Chorzenice zapytał o pomoc w prowadzeniu dokumentacji formalno finanso-

wej.
Dh Łapeta wyjaśnił problemy
związane z tymi zadaniami uczulając,
że są to zdania ustawowe niezależne
od Uchwał Związku. Poinformował
również o działaniach zarządu mających na celu wyznaczenie z grona Prezydium opiekunów dla poszczególnych
jednostek OSP.
Bryg. Zbigniew Hibner podkreślił również powagę prowadzenia dokumentacji z uwagi na zapowiadane
przez KG PSP kontrole zakupów prowadzonych przez OSP z środków dotacji KSRG.
Ad7. Dh Łapeta przypomniał o konieczności złożenia do 20 stycznia oświadczenia do US pozwalającego na składanie tylko raz w roku deklaracji CIT.
Dh Przech zaakcentował konieczność wydania biuletynu, który byłby
pomocny przy prowadzeniu dokumen-

tacji przez jednostki OSP.
Dh Zieliński poinformował o dokonywanych w końcówce roku zakupach
sprzętu pożarniczego przez Gminę
wynikającą z pewnych korekt budżetu Gminy. I tak zakupiono samochód
pożarniczy GBA 2,5/16 Star 244 dla
OSP Konary oraz podwozie Stara 244
z przeznaczeniem pod zabudowę dla
OSP Pacierzów.
Poinformowano druhów o terminach składania wniosków na zakupy
sprzętu z dofinansowaniem oraz wniosków na odznaczenia dla druhów OSP.
Ad8. Druhowie bez uwag przyjęli
Uchwały dotyczące planów działania
na kadencje, planu pracy na rok 2007
oraz składki członkowskiej na rok 2007
w wysokości 70 zł od jednostki. Na zebraniu ustalono również harmonogram
zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu gminy.

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu gminy
Lp.

Jednostka

Data i godzina zebrania

1.

OSP Kłomnice

27 styczeń 2007(sobota) godz. 1600

2.

OSP Zawada

3 luty 2007(sobota) godz. 1700

3.

OSP Zdrowa

17 Luty 2007 (sobota) godz. 1700

4.

OSP Konary

18 luty 2007(niedziela) godz. 1500

5.

OSP Skrzydlów

24 luty 2007(sobota) godz. 1700

6.

OSP Pacierzów

25 luty 2007(niedziela) godz. 1500

7.

OSP Garnek

3 marzec 2007(sobota) godz. 1700

8.

OSP Rzerzęczyce

10 marzec 2007(sobota) godz. 1700

9.

OSP Nieznanice

17 marzec 2007(sobota) godz1700

10.

OSP Chorzenice

18 marzec 2007(niedziela) godz.1500

Zestawienie ilości zdarzeń na terenie gminy Kłomnice w 2007 roku
Teren gminy
Jednostka

Poza terenem gminy

Ogółem

P

MZ

AF

Razem

P

MZ

AF

Razem

P

MZ

AF

Razem

OSP KŁOMNICE

56

22

0

78

0

0

0

0

57

22

0

79

OSP RZERZĘCZYCE

20

9

0

29

0

0

0

0

20

9

0

29

OSP CHORZENICE

12

2

0

14

0

0

0

0

12

2

0

14

OSP GARNEK

6

3

0

9

2

0

0

2

9

3

0

12

OSP NIEZNANICE

14

26

0

40

0

3

0

3

14

29

0

43

OSP PACIERZÓW

1

1

0

2

1

0

0

1

2

1

0

3

OSP SKRZYDLÓW

5

3

0

8

0

0

0

0

5

3

0

8

OSP ZAWADA

14

2

0

16

0

0

0

0

14

2

0

16

OSP ZDROWA

6

3

0

9

1

1

0

2

7

4

0

11

OSP KONARY

4

3

0

7

0

0

0

0

4

3

0

7

138

74

0

212

4

4

0

8

144

78

0

222

PODSUMOWANIE

Legenda: P-pożary, MZ- inne zagrożenia, AF- alarmy fałszywe
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To już 10 lat!
Robert Kępa

S

towarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Dekanalny
Kłomnice obchodzi 10-lecie
swojego istnienia.
Z okazji jubileuszu w czwartek 7
grudnia w Miejskim Domu Kultury
w Radomsku odbył się spektakl muzyczny „Czarodziejski flet” w wykonaniu
teatru „KRUG” z Moskwy. Zaproszony
przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich teatr został założony przez grupę
wolontariuszy zajmujących się dziećmi
i młodzieżą z problemami w rozwoju,
niedowładami kończyn, niedowidzącymi i niedosłyszącymi. Tego samego
dnia wieczorem w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach z inicjatywy
jubilata odbył się Festiwal Teatru, będący zwieńczeniem dużego projektu
zatytułowanego „Lemoniadowy Joe”
realizowanego przez Stowarzyszenie
w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Na scenie przed licznie zebraną publicznością
zaprezentowały się grupy muzycznoteatralne ze świetlic środowiskowych
z gminy Kłomnice: „Nasza Przystań”
z Witkowic, „Ochronka” z Garnka oraz
„Zawadzianka” z Zawady. Dodatkową

atrakcją dla młodych artystów były warsztaty
teatralne prowadzone
przez gości z Moskwy.
Drugiego dnia obchodów, w piątek w Pałacu
w Nieznanicach podsumowano 10-letnią działalność Stowarzyszenia.
„Głównym celem naszej
działalności – przypominał Andrzej Borkowski,
Spektakl Czarodziejski flet teatru KRUG z Moskwy
prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzin KatoRadę Gminy, organizację bezalkohololickich Oddział Dekanalny Kłomnice wych festynów oraz przeglądu „Kultu– jest podejmowanie działań służących ra Młodych Twórców”. Dla realizacji
dobru rodziny, w tym szczególnie po- tych inicjatyw Stowarzyszenie pozymoc dzieciom i młodzieży w rozwoju skuje środki od zagranicznych sponsoich zainteresowań i talentów”. Stowa- rów, w tym od holenderskiej fundacji
rzyszenie realizując ten cel podejmuje Fundations for Central Eastern Europe
bardzo wiele inicjatyw. Prowadzi świe- i niemieckiej fundacji RENOVABIS
tlicę środowiskową „Nasza Przystań”, na rozbudowę świetlicy oraz wygryorganizuje imprezy sportowe, w tym wając ogólnopolskie konkursy grantodziewięć edycji Turnieju Sportowego we organizowane min. przez Fundację
„Trzeźwość, Sprawność, Zdrowie”, za- Dzieci i Młodzieży, Fundację Wspowody sportowe „Dziękując za Polskę – magania Wsi i wiele innych.
bieg i chód sportowy” pod patronatem
Jubileuszowym imprezom towaRoberta Korzeniowskiego, podejmuje rzyszyła wystawa prac ceramicznych,
działania promujące kulturę, rozwój rzeźbiarskich i fotograficznych oraz
zdolności, twórczości i kreatywności stowarzyszeniowa biblioteka złożona
dzieci i młodzieży, poprzez warszta- z wydanych przez organizację książek
ty kulturalne i muzyczne, spotkania i kalendarza.
z poezją i piosenką, wieczory kolęd
w Pałacu w Niznanicach, Młodzieżową

VI DZIEŃ ZEROWIAKA
I PIERWSZAKA
Ewa Sitowska, Dorota Tomczyk

J

uż po raz szósty fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
działająca przy Zespole Szkół im.
Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie zorganizowała „Dzień Zerowiaka i Pierwszaka”. Członkowie
zarządu i rady fundacji jak również
nauczyciele niezrzeszeni,
dołożyli
wszelkich starań, aby dzień
15 grudnia 2006 r. na długo zapisał się w pamięci naszych zerowiaków
i pierwszaków.
W tym roku dzięki wspaniałej scenografii przenieśliśmy wszystkich
uczestników w krainę bajek i wierszy
dla dzieci. W naszym czarodziejskim
12

„ Chleb i masło to za mało dla człowieka,
Jeszcze trzeba nam fantazji parę deka,
Trochę czarów, trochę baśni, żeby szary świat rozjaśnić,
Więc od bajek nigdy w życiu nie uciekaj!”

„W KRAINIE BAJKI”
świecie pełnym atrakcji i niespodzianek mieliśmy przyjemność gościć Wicewójt Gminy Kłomnice p. Wandę
Kusztal, przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Łapetę oraz całą społeczność szkolną .
W ten niezwykły świat wprowadzili nas uczniowie starszych klas szkoły
podstawowej i gimnazjum, którzy dla
naszych bohaterów dnia zaprezentowali niecodzienny występ. Dzięki doskonałej charakteryzacji na scenie mogliśmy zobaczyć Hermionę i Harrego,
Czerwonego Kapturka, Kopciuszka,
Kaczkę Dziwaczkę, Babę Jagę, Koziołka Matołka , Królową Śniegu, Kota

w butach, Plastusia , Pinokia, Kubusia
Puchatka oraz bliźniaków: Jacka i Placka.
Kulminacyjnym punktem programu
były zaprezentowane przez najmłodszych przedstawicieli społeczności
szkolnej krótkie montaże słowno- muzyczne. Zachwyt wzbudziły nie tylko
wspaniałe występy , ale również niezwykłe stroje naszych najmłodszych.
Dzięki pomysłowości wychowawczyni
– p. Anny Mościckiej podziwialiśmy
„ Pszczółki” czyli zerowiaków pląsających przy muzyce, recytujących
wierszyki i śpiewających m.in. piosenkę „ Pszczółka Maja, a w niezwy-

kły indiański klimat wprowadziły nas
rytmy muzyki peruwiańskiej, w takt
której prezentowali się uczniowie klasy I przygotowani przez swojego wytrwałego wodza – p. Ewę Sitowską.
Najbardziej emocjonująca była druga część tego dnia, w trakcie której nasze drogie zerowiaczki i pierwszaczki
rywalizowały w 4 konkursach. Nasi
milusińscy świetnie poradzili sobie
ze stawianymi przed nimi zadaniami.
Nie taki straszny okazał się Koziołek
Matołek, który sprawdzał znajomość
podstawowych zasad bezpieczeństwa
oraz czarodziejka z zagadkami.
Z kolei za sprawą dobrej wróżki
Kopciuszka mogliśmy być świadkami
niesamowitego przeobrażenia. Część
zerowiaków i pierwszaków została zaczarowana w znane piosenkarki i piosenkarzy. Sala gimnastyczna zamieniła się w salę koncertową, a publiczność
klaszcząc i śpiewając, pomagała występującym. Mogliśmy zobaczyć m.in.
Dodę, Natalię Kukulską, Budkę Suflera, Stachurskiego, Ricky Martin’a,
Kate Ryan i Haiduciego. W naszej czarodziejskiej krainie czas miło płynął.
Z ulubionymi bajkowymi postaciami spotkaliśmy się ponownie,
podczas zadań przygotowanych dla
drużyn: „ Pszczółek” i ‘Wiercących
stóp”, w skład których weszli nie tylko
uczniowie z kl. „0” i kl. I, ale również
ich rodzice. Nasi najmłodsi mieli za za-

danie m.in. przygotować koszyczek dla to nie tylko przekazywanie wiedzy.
babci Czerwonego Kapturka, ułożyć W pamięci każdego człowieka dłużej
puzzle, a także złowić rybki w sta- przechowuje się takie imprezy, które
wie. Szczególne emocje wzbudzały te poprzez zabawę przekazują również,
konkurencje, w których zmierzyły się tak bardzo potrzebne dzisiejszemu
mamy.
społeczeństwu, wartości jakimi są: szaWyrazicielami świetnego klimatu cunek, tolerancja, rywalizacja fair-play
podczas tej części występów były sło- oraz pomoc młodszym.
wa absolwentów, którzy nie odpuścili
Przy odrobinie dobrej woli takie
sobie tego cyklicznego święta w naszej przedsięwzięcia można i warto podejszkole, twierdząc, że takich działań mować.
brakuje im w nowych szkołach.
Mamy nadzieję, że tegoroczNa koniec wszyscy zerowiacy ny „Dzień Zerowiaka i Pierwszaka”
i pierwszacy otrzymali mikołajkowe na długo zostanie w pamięci nie tylko
paczki, które sponsorowała fundacja, dzieci, ale i rodziców.
p. Tomasz Drab oraz częstochowscy
producenci ozdób choinkowych. Dzięki pozyskaniu
przez członków fundacji
sponsorów
nie zabrakło
oczywiście
dodatkowej
atrakcji w postaci loterii fantowej, z której
zysk przeznaczony będzie
na realizację
celów statutowych fundacji.
Musimy pamiętać, że praca w szkole,
Na zakończenie imprezy główni bohaterowie dnia otrzymali upominki

Karnawał u najmłodszych
Yanina

B

al przedszkolaków z naszej
gminy, odbył się 12.01.2007.
Południowe godziny nie przeszkadzały 3,4,5 i 6 latkom świetnie
się bawić. Rodzice postarali się o iście
wzorcowe stroje karnawałowe. Dzieci
przez parę godzin, z sobie właściwą
powagą, przy dźwiękach profesjonalnego zespołu muzycznego, grały określone role.
Przeważały księżniczki. Wśród
młodszych dziewczynek były także
krasnoludki, motylki, postacie z bajki
o Czerwonym Kapturku. Wśród chłopców dominowały przebrania rycerzy,
komandosów. Był też dinozaur i trzej
muszkieterowie. To tylko niektórzy bohaterowie balu przedszkolaka. Z pew-

nością wszystkim dzieciom te chwile
zostaną w pamięci, a o to organizatorom i sponsorom na pewno chodziło.
Nasi dziadkowie mawiali kolokwialnie, że kto do tańca to i do różańca
Antyfon Sofista zaś głosił tezę że:
„Rzeczą dla człowieka najważniejszą
jest wychowanie. Albowiem każda
rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieję
dobrego wyniku”.
W myśl obu założeń, w rozwoju człowieka, podstawowe znaczenie
mają więc najwcześniejsze okresy życia czyli dzieciństwo; oczywiście dom
no i pierwsze placówki instytucyjne
czyli przedszkole.
We współczesnym społeczeństwie
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/po wyborach parlamentarnych, w procesach naprawczych naszego kraju/
będą w cenie, wcześniej czy później,
umiejętność pracy zespołowej. Żeby
dobrze pracować, trzeba umieć również
wypoczywać. Nawyków dobrej pracy
zespołowej, nawet w najbogatszych
domach, dzieci nie nabędą. Działania
uspołeczniające zapewnić im może jedynie władza /pośrednio/, która może,
na przykład, organizować i doceniać
rolę przedszkoli. Pomagać mogą także
inne lokalne organizacje, np.OSP.
To właśnie dzięki Zarządowi OSP
Kłomnice, na balu karnawałowym
przedszkolaka, mogły się świetnie bawić najmłodsze dzieci z Kłomnic, Nieznanic, Rzerzęczyc, Witkowic, Zawa13

›››

› dy, a nawet z poza naszej gminy.

Wspólna zabawa w prawdziwie
karnawałowej oprawie /piękne dekoracje sylwestrowe, świeże jeszcze i świecące drzewka świerkowe na scenie
Sali OSP/, wspólne czekanie na przybycie Mikołaja, zabawa z Ulubieńcem
dzieci, a potem czekanie na prezenty
od niego oraz przebywanie w grupie
to realne i najskuteczniejsze działania
uspołeczniające. Nauczycielki przedszkola w Kłomnicach i niektórzy rodzice towarzyszyły dzieciom w pląsach
i korowodach. Nawet tatowie wspierali
tańczących, prowadząc autorytatywnie
wężyki.
Dzieci nie tylko tańczyły. Odpowiednio zachęcane, bez obaw, podejmowały różnorodne próby i czynności
naśladujące przebraną postać. Najbar-

dziej efektywnie wyglądały popisy komandosów i rycerzy. Dzieci dokonywały swoistych odkryć, a opiekunowie
i publiczność nagradzała ich oklaskami.
Dzieci nieśmiałe, przy okazji takiej,
jak zabawa karnawałowa, zorganizowana specjalnie dla nich, skutecznie
pokonują progi i trudności związane
z własną nieśmiałością. Podobne zachowania mają podstawowe znaczenie
dla rozwoju pełnego potencjału dzieci
i w przyszłości właściwej samooceny.
W
niecodziennej,
aczkolwiek
sympatycznej i bajkowej atmosferze najmłodsze dzieci uczą się także
współdziałania, a więc umiejętności
porozumiewania się z innymi i szukania radości ze wspólnego przebywania
ze sobą. /Co na to dorośli?/.

Będąc przy głosie z okazji opisywania wrażeń karnawałowych naszych
milusińskich, chciałabym przypomnieć
że przedszkola ,w naszej dużej gminie
Kłomnice, /już trzy/, oddziały przedszkolne /siedem/, stwarzają fundament
przyszłych sukcesów szkolnych dziecka. To jest główny argument, aby właściwie doceniać role przedszkoli. Dzieci wychowywane od najmłodszych lat,
w atmosferze pełnej akceptacji, inaczej
spoglądają na świat. Ich działalność
twórcza i prace plastyczne, właśnie
powstają na temat „choinki’, najlepiej
o tym świadczą.
Umiejętność życia w grupie i czerpana z tego radość dla dziecka, już od 3
lat, to wielki kapitał, nie tylko na dalsze lata nauki, ale i na całe życie.
Sam fakt przebywania i działania
np. twórcza zabawa w grupie, jest dla
dziecka czymś nowym, przez to atrakcyjnym i społecznie pożądanym.
Dlatego bardzo dziękujemy wspomnianym władzom OSP Kłomnice
za nieodpłatne udostępnienie sali balowej, dziękujemy także Piekarni Henryk
Krysiak za pyszne pączki i bułki. Dziękujemy także zespołowi muzycznemu,
Katarzynie i Adamowi Królikom oraz
Panu Stefanowi Pach.
Wszystkim czytelnikom Gazety
Kłomnickiej życzymy szampańskich
wrażeń z karnawału 2007-Dyrektor
i Rada Rodziców Przedszkola w Kłomnicach. Bierzmy przykład z najmłodszych. Oni wiedzą jak się bawić.

Noworoczny happening „Choinka
Pokoju” w Gimnazjum w Kłomnicach
Marta Ojrzyńska
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stycznia 2007 r w kłomnickim Gimnazjum odbył
się już czwarty z kolei happening „Choinka Pokoju”. „Choinka
Pokoju” zawsze była odpowiedzią
na ubiegłoroczne wydarzenia, które burzyły nasz system wartości – miała być
przesłaniem pokoju dla świata i symbolicznym zniszczeniem zła. Pierwszy
happening był reakcją na tragiczne wydarzenia z 11 września 2001 r.
Tegoroczny happening miał nieco
14

inna formę. Poprzednie „wydarzenia”
(happeningi) miały humorystyczny
akcent w postaci kolorowo ubranych
i żartujących przebierańców i spaleniu
„choinki zła”. W tym roku odbył się
na Hali Sportowej i dotyczył agresji
i przemocy w szkołach. Podczas niego uczciliśmy pamięć ofiar szkolnej
przemocy. Tym razem, zamiast kolorowych strojów, były białe i czarne.
W kręgu uczniów stanęły dwa drzewa, jedno symbolizujące zło i choinka

symbolizująca dobro i nadzieję. Drzewo zła zostało nakryte czarnym całunem co miało oznaczać odrzucenie zła.
Białe postacie siedzące wokół „choinki
pokoju” były Aniołami Nadziei i wieszały gwiazdy spełnienia na gałązkach.
Była też Nadzieja rozdająca słodycze
pod koniec happeningu. Przedstawiona
została modlitwa i przesłanie – „orędzie pokoju”, w którym powiedziano:
„Pamiętamy o Ani, która nie zniosła upokorzenia jakie zgotowali jej ko-

ledzy. Pamiętamy też o Adrianie i wielu
im podobnych, którzy szykanowani byli
przez kolegów wiele lat ….
Jesteśmy
członkami
rodziny
uczniowskiej i nie możemy zostawać
obojętni jeśli komuś w tej rodzinie
dzieje się krzywda. Czasami nie jesteśmy świadomi, że swoim zachowaniem zadajemy ból i to ból nie do zniesienia …. Dlatego bądźmy wrażliwi
a przede wszystkim zwracajmy uwagę
na to czy nasze słowa i czyny nie ranią
innych.”
Działania tego rodzaju podejmuje-

my aby uwrażliwić młodzież, aby nigdy nie była
obojętna na przejawy zła.
Mimo różnego odbioru przez uczniów trzeba
podejmować tego typu
działania aby budować
w naszych dzieciach pozytywny system wartości
i wychować ich na wrażliwych ludzi umiejących
stawić czoło przejawom
agresji i przemocy.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
drogą do sukcesu
B. Stępień, M. Sądecka, E. Twardoch

W

Szkole Podstawowej w Kłomnicach działa wiele kół zainteresowań.
Od trzech lat mgr Barbara Stępień
prowadzi koło hafciarskie, które poprzez udział w zajęciach daje uczniom
młodszym możliwość rozwijania zdolności artystycznych i umiejętności manualnych. Zajęcia tego rodzaju mają
na celu rozwijanie zamiłowań do tradycji i pamiątek rodzinnych oraz uczą
umiejętności ciekawego i efektywnego
spędzania wolnego czasu.
W czasie zajęć uczniowie nie tylko
miło spędzają czas traktując te zajęcia
jako zabawę, ale także przygotowują prace, które następnie biorą udział
w konkursach. W ostatnim czasie
uczniowie wzięli udział w Powiatowym
Konkursie Rękodzielniczym „Święta igłą malowane” zorganizowanym
przez Gimnazjum nr 18 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie. W konkursie
tym, który odbył się 14. 12. 2006r,
uczennica klasy IIIa Aleksandra Pruciak zajęła III miejsce.
W naszej szkole kolejny rok prowadzone jest także przez mgr Małgorzatę
Sądecką pozalekcyjne koło plastyczne
dla dzieci o uzdolnieniach i zainteresowaniach plastycznych z klas I-III. Celem zajęć jest inspirowanie twórczości
plastycznej dziecka poprzez systematyczne obcowanie ze sztuką, nie tylko
w czasie zajęć koła, ale też w muzeum,
czy galerii. Prace dzieci prezentowane

są w galerii szkolnej, a także wysyłane
są na konkursy plastyczne.
Jedna z ośmiu zgłoszonych prac
uczniów koła plastycznego, praca Jakuba Musiała „ROŚNIJ ZDROWO”,
zajęła I miejsce w Konkursie Plastycznym „JAK DBAM O ZDROWIE”- XI
edycja. Konkurs miał charakter regionalny, a jego organizatorami były:
Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Zamiejscowy w Częstochowie, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz „Gazeta
Częstochowska”.
W Zespole Szkół w Kłomnicach
od dziesięciu lat kontynuuje swą działalność również chór i zespół wokalny „Wesoła Pięciolinia”, prowadzony
w systemie zajęć pozalekcyjnych przez
mgr Elżbietę Twardoch.
W ciągu dziesięciu lat swej działalności chór, zespół wokalny oraz solistki osiągnęli wiele sukcesów w różnego rodzaju festiwalach i konkursach
wokalnych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, a także
ogólnopolskim i międzynarodowym
(absolwenci).
W tym roku szkolnym trzy solistki
ze Szkoły Podstawowej i jedna z Gimnazjum brały udział w V Przeglądzie
Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów Powiatu Częstochowskiego „Złoty Mikrofon 2006”, który odbył się 2
października 2006r. Dwie z nich: Joanna Bik i Ewa Woszczyńska z kl. III b
(laureatka I miejsca poprzedniej edy-
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cji) zostały wyróżnione zaproszeniem
do Koncertu Galowego (absolwentka
naszej szkoły Agnieszka Twardoch
została laureatką I miejsca). Aktualnie
solistki przygotowują się do udziału
w kolejnej edycji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach.
Od 1997 roku corocznie odbywają
się także szkolne oraz środowiskowe
Koncerty Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Kłomnicach; często
też w innych kościołach naszej Parafii,
w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia” oraz solistek. W styczniu 2007
roku odbędzie się dziesiąty, jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Kłomnicach.
Młodsi uczniowie naszej szkoły
uczestniczą także w konkursach recytatorskich na szczeblu gminnym i powiatowym. W roku bieżącym podczas
Gminnego Konkursu Sztuki Recytatorskiej, który odbył się 24 listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury, uczennica klasy III B Emilia Gała zdobyła
I miejsce.
Wszystkie sukcesy niezmiernie cieszą ich autorów, którzy godnie reprezentują szkołę oraz są radością dla nauczycieli i rodziców, oraz nauczycieli,
którzy wkładają dużo pracy w przygotowanie swoich uczniów.
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Powrót do źródeł? Anioły i Pierniczki…
Renata Krawiec

W

iele wskazuje na to,
że po okresie fascynacji
kulturą Zachodu powoli
wracamy do swojskich korzeni. Ludzie znudzeni, wręcz zmęczeni zalewem świątecznej komercji, szukają
powrotu do źródeł i tradycji.
Choć powrót do większości dawnych obyczajów nie jest już dziś
możliwy, warto zachować te, które
wzbogacają nasze przeżycia, spajają
rodziny, zbliżają do innych ludzi. Tradycje przedświąteczne naszej instytucji to takie jak: organizacja Konkursu
Plastycznego „Mój Anioł”, technikamasa solna, kategoria wiekowa dzieci
od klasy 0 do III klasy. Ilość aniołów
ogromna – 163. Pozostałe kategorie to:
dzieci i młodzież oraz dorośli którzy
mogli wziąć udział w Konkursie Pierników Bożonarodzeniowych. Tu oceniana była forma plastyczna wypieku
oraz jego walory smakowe. I najważniejsza sprawa - przekazanie pierników na rzecz potrzebujących z terenu
naszej gminy. Ilość dostarczonych nam
pierników niezbyt imponująca. Ale…..
cóż uczymy się wciąż dzielić. Przecież
to takie proste, nie trzeba się wstydzić!
Bowiem dar jest błogosławieństwem
dla obdarowanego!
W dniu 17 grudnia 2006 - wielka
gala najlepszych twórców aniołów.
Choć wspomnę, że i w tym dniu najlepsi recytatorzy (o nich pisaliśmy
w poprzednim wydaniu gazety) otrzymali nagrody i dyplomy. A wręczali
– Wójt Gminy Kłomnice- P. Adam
Zając, Przewodniczący Rady Gminy
w Kłomncach – P. Jarosław Łapeta.

Kierownik GOPS w Kłomnicach P. Anna Dobaczewska obdarowała
wszystkie dzieci cukierkami- jej instytucja patronuje „Pierniczkom Bożonarodzeniowym”. W okresie przedświątecznym pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej rozwieźli je do potrzebujących.
Gratulujemy wszystkim pomysłu
na wykonanie przepięknych aniołów.
A oto nagrodzeni:
I miejsce- Patrycja Skorupa (SP Zawada), Dominika Konstanciak (SP Zdrowa), Martynka Gonera(SP Zawada),
Dominika Dąbrowska (SP Kłomnice).
II miejsce - Bartosz Postawa (SP
Skrzydlów), Karolina Zalas (SP Konary), Daniel Musiał (SP Zawada), Olga
Stelmaszczyk (SP Zdrowa), Przemek
Pluta (SP Rzerzęczyce).
III miejsce - Agnieszka Michoń (SP
WItkowice), Joanna Zawada (SP Zdrowa), Bartosz Wieczorek(SP Rzrzęczyce), Agata Kaczorowska (SP Witkowice), Julia Wojtysiak (SP Konary),
Łukasz Baran (SP Konary), Kacper
Żurek (SP Witkowice), Zuzanna Eliasz
(SP Kłomnice), Jaś Rychel (SP Zawada), Kinga Cieślak (SP Rzerzęczyce),
Piotr Łągiewka (SP Skrzydlów) (za zestaw).
Wyróżnienia: Jakub Firka (SP Rzeki Wielkie), Oliwia Bajor (SP Garnek),Marysia Perczyk (ZS Garnek),
Łukasz Motyl (SP Zdrowa), Mateusz
Wtulich (SP Zawada), Asia Gawrońska
(SP Konary), Paulina Bartnik (ZS Garnek), Katarzyna Kupczak (Przedszkole
Kłomnice).
Dziękujemy za przekazanie pierni-

ków.
Nagrody za Pierniczki Bożonarodzeniowe otrzymali:
* Anna Janik - Kłomnice
* Piotr Janik - Kłomnice
* Ewelina Wilk – Gimnazjum
Zawada
* Izabela Woldan – Gimnazjum
Zawada
* Michał Wolski – SP Zawada
* Ilona Urbańczyk – Gimnazjum
Zawada
* Mariusz Matyśkiewicz –
SP Witkowice
* Weronika Łapeta - SP Witkowice
* Monika Szpringiel – Gimnazjum
Konary
* Agnieszka Kleszczewska –
Gimnazjum Witkowice
* Kamil Bartyczak – Gimnazjum
Witkowice
* Klaudia Zatoń – Gimnazjum
Zawada
* Halina Zając – Kłomnice
* Monika Kwiecień – Kłomnice
* Katarzyna Żurek – Gimnazjum
Konary
* Łukasz Dróżdż – Gimnazjum
Konary
* Uczniowie Kl. I SP Garnek
Wzbogaca się wspólnie wyobraźnia
plastyczna wszystkich: twórców, organizatorów, zwiedzających wystawę,
oceniających. Wzbogacamy osobowość przez formę działalności jakim
jest uprzystępnianie form pracy artystycznej. W dodatku form świątecznych i pomocy świątecznej. Słowem
- tradycja rzecz święta!

REGIONALNY KONKURS RECYTATORSKI
Renata Krawiec

U

przejmie informuję najlepszych recytatorów o XIX edycji Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego dla uczniów szkół
podstawowych – termin 27 lutego, dla
uczniów gimnazjów -28 lutego. Tę kategorię wiekową organizatorzy zachęcają do zaprezentowania, dodatkowo,
oprócz tych utworów, które prezento16

wali w GOK Kłomnice, przygotowania dowolnego utworu Księdza Jana
Twardowskiego. Miejsce eliminacji
rejonowych i organizator – Regionalny
Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul.
Ogińskiego13a.
Podajemy listę uczniów którzy wystąpią w eliminacjach rejonowych.
W kategorii od 0 do 3 klasy:

Emila Gała ( SP Kłomnice) i Kacper
Wilk ( SP Rzerzęczyce)
W kategorii od IV do VI klasy:
Tomasz Kaczorowski i Piotr Centkowski ( SP Kłomnice)
W kategorii gimnazjalnej:
Łukasz Śliwakowski i Anna Juszczyk
(Gimnazjum Witkowice), Aleksandra
Choryłek ( Gimnazjum Rzerzęczyce).

O czym się mówi na mieście?
A
mogliby mówić, bo było o czym,
w dniu 17 grudnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbył
się recital Jarosława Jara Chojnackiego. Jest jednym z najwybitniejszych
pieśniarzy piosenki poetyckiej i literackiej w kraju. Przez krytyków uważany
za fenomen wokalny. Był wielokrotnie
nagradzany, siedmiokrotnie otrzymał
Grand Prix na Ogólnopolskim Festi-

walu Piosenki Artystycznej. Niezwykły człowiek, z wyjątkową wrażliwością poetycką i niepowtarzalnym,
dynamicznym głosem, stworzył w tym
dniu magiczną atmosferę. Ci wszyscy,
którzy interesują się poezją, zwłaszcza
poezją śpiewaną, mieli nie lada przeżycie… Publiczność wyrobiona, należy się jej coś gratisowo, tym bardziej,
że święta zbliżały się do nas coraz

Informacje kulturalne
P
ragnę wnieść poprawkę odnośnie
zajęcia miejsca na Jurajskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych
przez Zespół Obrzędowy „Grusza”
z Rzerzęczyc. Na Koncercie Galowym
w dniu 16 grudnia, w Filharmonii
otrzymały - II miejsce, uplasowały się
tuż za Folklorystycznym Śpiewaczym
Zespołem „Klepisko”. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów artystycznych w 2007r.
W dniu 17 grudnia Panie z Zespołu Obrzędowego „Grusza” wzięły
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udział w IV Regionalnym Przeglądzie
Zespołów Ludowych Kół Gospodyń
Wiejskich oraz w I Regionalnej Prezentacji Potraw i Wyrobów Wigilijnych
w ramach ogólnopolskiej prezentacji
p.t. „Podzielmy się kromką chleba”.
Organizator- Regionalny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Częstochowie. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
J.E. Ks. Biskup Antoni Długosz,
Prezes KZRKiOR Władysław Serafin
oraz starostowie powiatów częstochow-

szybciej.
P.S. Księdzu Proboszczowi Parafii p.w.
św. Marcina w Kłomnicach – Księdzu
Kanonikowi Mirosławowi Turoniowi
- pięknie dziękujemy za ogłoszenie
o wystawie aniołów i pierników oraz
recitalu p. Chojnackiego. Dużo Parafian skorzystało z naszej oferty!

skiego, kłobuckiego, myszkowskiego,
lublinieckiego. W/w imprezie (miejsceIV LO w Częstochowie) wziął udział
nasz Wójt Gminy Kłomnice – P. Adam
Zając
W dniu 2 lutego, (piątek) o godzinie
17.00 w sali remizy OSP w Kłomnicach odbędzie się Spotkanie Kolędowe.
W programie: uroczyste wręczenie nagród laureatom X Gminnego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek. Wystąpią Zespoły
– ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”, Folklorystyczny Śpiewaczy Zespół „Klepisko”, Zespół Obrzędowy „Grusza”
z Rzerzęczyc oraz solistka, Agnieszka
Twardoch. Zapraszamy.

17

Co w polu i lesie
Jan Łoś

Z

mieniające się środowisko przyrodnicze obserwujemy na co dzień.
Cieszymy się gdy przychodzi wiosna, szczególnie gdy mamy
już dość jeżdżenia na nartach. Lato
dokucza upałami a czasami ciepła
jest za mało. Jesień to czas wyciszenia
w przyrodzie i oczekiwania na ciężką
zimę. Każda pora roku ma swoje uzasadnienie a zwierzęta i rośliny które
w naszym klimacie żyją, są lepiej lub
gorzej do zmian pór roku przystosowane.
Zaburzenia cyklu rocznego w postaci ciepłej jesieni i zimy, suchej wiosny
czy zimnego lata, zdarzają się regularnie i mają skutki doraźne, na dłuższą metę niezauważalne. Zmiany kli-

matyczne na przestrzeni dziesiątków
(a tym bardziej setek) lat są bardziej
brzemienne w skutki. Współcześnie
na czynniki naturalne nakłada się tak
zwana działalność cywilizacyjna człowieka. Dymiące kominy elektrowni
w Bełchatowie są widoczne, prawie
w każdym miejscu naszej gminy. Obniżenie się wód gruntowych to efekt
zmian klimatycznych ale i kopalni
odkrywkowej w Bełchatowie. Starzy
ludzie wspominają że na początku XX
wieku , gdy wylała Warta , z Garnka
do Karczewie pływano łódką. Trudno
w to uwierzyć, widząc coraz płytszą
naszą rzekę.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia,
powszechne na naszych polach zające
i kuropatwy, znikały coraz bardziej.
Myśliwi i Urząd Gminy próbują temu
zaradzić, były już wypuszczane zające,
ze specjalnej hodowli, będą zasiedlane
kuropatwy.

Zwierzyna gruba łatwiej przystosowuje się do zmian. Sarny, dziki, jelenie mają się dobrze i ich populacje
utrzymują się na odpowiednim poziomie. W przypadkach skrajnych gdy tak
jak poprzedniej zimy, duża pokrywa
śniegu, utrzymywała się przez dłuższy
czas, generalnie wystarczyło standardowe dokarmianie o które dbają, koła
łowieckie. Mamy w tym roku( połowa
stycznia) wyjątkowo ciepłą zimę. Plus
10 stopni Celsjusza to spora anomalia.
Zwierzętom w polu i lesie żyje się lżej
ale i czynniki chorobotwórcze mają
się dobrze. Czy zmiany które obserwujemy są trwałymi, przekonamy się
za wiele lat. Pamiętajmy że zające i kuropatwy 100 lat temu, nie były tak powszechne na naszych polach jak 30 lat
temu, a 200 lat wstecz, dużą część naszej gminy porastały lasy. Do Częstochowy dziś jedziemy 30 minut, a 100
lat temu...

Myśliwski dar serca - 2006
Robert Detka

S

taje się już tradycją, że w trakcie, listopadowego święta myśliwych, w Dniu Św.
Huberta członkowie Koła
Łowieckiego „Łoś” Częstochowa i Koła Łowieckiego
„Cyranka” Sosnowiec, zbierają do kapelusza pieniądze
na paczki świąteczne dla
potrzebujących w Gminie
Kłomnice.
Prezesi obu kół Marek Organa i Czesław Pocian uważają że oprócz prawidłowego
gospodarowania w łowisku,
należy pamiętać o wszystkich
potrzebujących i biednych,
szczególnie w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. Fundowanie paczek świątecznych
jest wyrazem solidarności
i pamięci.22 grudnia myśliwi,
dostarczyli wskazanym przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
paczki wraz z najserdeczniejszymi ży-

czeniami od członków obu kół łowieckich.

Józef Koza Marek Organa i Robert Detka myśliwi rozworzą paczki świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w nowym 2007 roku, dla wszystkich
mieszkańców Gminy Kłomnice, w imieniu myśliwych z Kół Łowieckich „Łoś” Częstochowa i „Cyranka”
Sosnowiec, składają
																			 Prezesi Kół Marek Organa i Czesław Pocian
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IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Kłomnicach
Krzysztof Chmielarz.

D

zień 10 i 11 marca 2007 r.
to czwarty już z rzędu organizowany Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice. Jak zwykle
towarzyszy temu wiele przygotowań
i emocji. A to za sprawą wielu Sponsorów, wszechstronnej pomocy Urzędu
Gminy, GOK Kłomnice i dużego zaangażowania rodziców członków Klubu
„STYL” Kłomnice.
Możemy się szczycić tym, że dotychczasowe turnieje jakie odbyły się
na Hali Sportowej w Kłomnicach odbiły się w mediach szerokim echem.
Z różnych stron Polski przychodziły

do nas informacje i opinie mówiące
o tak dobrej organizacji i panującej atmosferze. Spowodowało to, że w ubiegłym roku przyjechało do nas 315 najlepszych par tanecznych z 64 klubów,
48 miast z całej Polski. Dodatkowo
występ zespołu „Kłomnickie Płomyczki” i show taneczny wykonaniu Kasi
Cichopek i Marcina Hakiela zwycięzców programu telewizyjnego II edycji „Taniec z Gwiazdami” uświetniły
i podkreśliły charakter Turnieju. Prosto
mówiąc nie obyło się bez oblężenia
dzieci i młodzieży, która za wszelką
ceną pragnęła z bliska zobaczyć Kasię
i Marcina oraz zdobyć ich autograf.

W tym roku podczas Turnieju organizatorzy również przewidują niespodziankę nie mniejszej rangi. Cieszy nas
fakt, że IV Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego odbędzie się ponownie
u nas w Kłomnicach. Jest to na całą
Polskę zapewne doskonała promocja
i reklama naszej Gminy i kultury.
Z A P R A S Z A M Y! już teraz wszystkich i informujemy, że Organizatorzy
Turnieju przewidzieli wcześniejszą
przedsprzedaż biletów w cenach promocyjnych.
Pamiętajmy 10 i 11 marca 2007 r.
Oj będzie się działo !!!

VII WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Wyścig pojedzie w pierwszą sobotę kwietnia
Jan Milc

W

dniu 4 stycznia z inicjatywy Wójta Gminy p. Adama
Zająca odbyło się pierwsze
spotkanie zespołu przygotowującego
kolejną, już siódmą, edycję Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice.
Wyścig od lat cieszy się wielkim
zainteresowaniem zawodników i działaczy kolarstwa. Jest też zaliczany
do największych imprez kolarskich
w Polsce. Na te zawody zjeżdżały
wszystkie najważniejsze kolarskie grupy zawodowe w Polsce. Gościliśmy
Mistrzów Polski i olimpijczyków, medalistów mistrzostw Świata i Europy.
Wszyscy chętnie przyjeżdżali do nas
mając pewność wspaniałego przyjęcia
przez kibiców i dobrze przygotowanej
imprezy przez organizatorów.
Nie chcąc obniżyć poziomu wyścigu
przygotowania
rozpoczęto
już w grudniu ub.r. uzgadniając z Polskim Związkiem Kolarskim jego termin. Niestety nie było możliwe rozegrania naszych zawodów w Niedzielę
Palmową jak miało to miejsce w roku
2006. Również terminy po Wielkano-

cy były „nieosiągalne’. Stąd ustalono,
że impreza odbędzie się w Wielką
Sobotę 7 kwietnia. Nie jest to termin
najszczęśliwszy, ale przecież w Wielką
Sobotę rozgrywano wyścigi w 2001,
2003 i 2004 roku i mimo, że powodowały one trochę utrudnień na drogach
to jednak przyjmowane były z dużą
życzliwością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak będzie również w roku
bieżącym.
Trasa wyścigu jest identyczna
jak w roku 2006 i prowadzić będzie
z Kłomnic przez Rzerzęczyce, Adamów, Skrzydlów, Rzeki, Karczewice,
Pacierzów, Bartkowice do Kłomnic.
Start i meta zlokalizowana zostanie
na ul. Pocztowej w Kłomnicach obok
Urzędu Gminy. Po starcie kolarze pojadą ul. Pocztową w kierunku dworca PKP, a następnie ul. Dworcową
do Rzerzęczyc. Natomiast do mety
będą dojeżdżać ul. Sądową i Pocztową. Trasa przejazdu przez Barkowice
poprowadzi ul ul. Świerczewskiego,
Wąską i Wspólną.
Organizatorami
tegorocznego
wyścigu są: Wójt Gminy Kłomnice,
CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa,

GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2007

Starostwo Powiatowe, ULKS Witkowice, Rada Powiatowa Zrzeszenia
LZS. Pętla po której będą się ścigać
kolarze liczy niespełna 22 km. Natomiast dystans wyścigu głównego wyniesie ok. 132 km.
W czasie trwania zawodów będą
obowiązywały objazdy, o których poinformujemy w następnym numerze
„Gazety Kłomnickiej”.
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Z bibliotecznej półki
Barbara Charaziak
Powieść sensacyjna
Harlan Coben – BŁĘKITNA KREW
Kto mógł porwać syna Jacka Coldrena, znanego golfisty, który z ogromną przewagą prowadzi w mistrzostwach USA? Podejrzenia padają na jego dawnego asystenta Lloyda Rennarta.
Szybko okazuje się, że Rennart pół roku wcześniej popełnił samobójstwo, nie mógł zatem
zorganizować porwania. A może Chad je sfingował? Myron Bolitar podejmuje się odnaleźć chłopca - po raz pierwszy bez swojego niezawodnego przyjaciela Wina, który odmawia
udziału w śledztwie.
Literatura faktu
Renee Villancher – MOJE SKRADZIONE ŻYCIE
Urodzona we Francji w 1927 roku Renee Villancher miała trudne dzieciństwo: wojna, okupacja, kartki żywnościowe… Jej przyszłość jest niepewna aż do małżeństwa z Iwanem, młodym rosyjskim żołnierzem. Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, marząc o pięknej
przyszłości, wyjeżdża wraz z nim do Związku Radzieckiego. Ma zaledwie dziewiętnaście lat,
gdy z kilkutygodniowa córeczką przemierza zdewastowaną Europę. Długa podróż okazuje
się drogą do piekła. Gdy Renee zdaje sobie sprawę
ze swego błędu, jest już za późno; żelazna kurtyna
Człowiek starzeje się szybko,
odcina jej powrót. Ta przejmująca relacja odtwarza
Niestety, przyroda tak ma,
drogę kobiety, matki, ofiary miłości i historii.
Serce ma jednak to samo,
A nawet jakby miał dwa
Powieść obyczajowa
Nora Roberts – SZKARŁATNA LILIA
Stary dom od ponad wieku nawiedzany jest przez ducha
kobiety o imieniu Amelia. Wiadomo, że Amelia nienawidzi mężczyzn, gdyż została kiedyś okrutnie skrzywdzona przez jednego z nich. Toteż gdy mieszkanki
domu decydują się na małżeństwo, zjawa w wyjątkowo
nieprzyjemny sposób okazuje swe niezadowolenie.

I teraz kochać chce więcej,
I wszystkim szczęście chce dać,
Lecz zastanawia się nad tym,
Czy chcą je od niego brać
Ogarnąć często nie może
Wszystkiego tego co chce
Więc pomóż mu wielki Boże
Bo bywa mu często źle.
* * *

Poradniki
Francis Huart – HODUJEMY GRZYBY
Każdy wie, że sprzedawane w sklepach pieczarki pochodzą z hodowli, podobnie boczniaki. Okazuje się jednak, że można uprawiać
również wiele innych grzybów. Autor szczegółowo przedstawia gatunki, które nadają się
do hodowli. W książce znajdują się porady
przydatne zarówno dla początkujących, jak
i zaawansowanych, a nawet dla tych, którzy
chcieliby spróbować hodowli grzybów na skalę przemysłową.

Usiądziesz kiedyś przy stole
Zamyślisz się nad herbatą
Jak miałeś bardzo dobrze
Gdy byłeś z mamą i tatą
Czasami bywało różnie
Nie wszystko im pasowało
Ale ty za to przy nich
Problemów miałeś mało
Czas bardzo szybko mija
Już jesteś mamą, tatą
Staraj się by twe dzieci
Dumały też na herbatą.

Janina Chrząstek
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Prace konkursowe „Mój Anioł” oraz „Pierniczki Bożonarodzeniowe”

Bal przedszkolaków

Spotkanie okolicznościowe
w Pałacu w Nieznanicach

Nowoczesny Kopciuszek
w wykonaniu młodzieży w reżyserii
Małgorzaty Januszewskiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich świętuje 10-lecie swojego istnienia

Imprezę odwiedziły
bajkowe postacie.
Na scenę wychodzi
Królowa

Na zakończenie
imprezy główni
bohaterowie
dnia otrzymali
upominki

VI Dzień Zerowiaka i Pierwszaka
Pszczółki z kl. 0 wykonują
swój taniec

Koziołek Matołek prowadzi
konkurs o bezpieczeństwie

