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S

amorządy gminne w całej Polsce w trosce
o wspólne interesy utworzyły różne związki
międzygminne na szczeblu zarówno regionalnym jak i ogólnokrajowym. Przynależność do takich
związków daje większe poczucie więzi z innymi samorządami, na których tak jak na naszej gminie ciążą obowiązki przypisane nam przez
ustawy. Nawiasem mówiąc Warszawa i inne wielkie miasta w Polsce też są gminami lub związkami gmin. Oczywiście skala problemów jest proporcjonalna do wielkości tych gmin, ale wszyscy w Polsce mamy takie same prawa ustrojowe i takie
same obowiązki wobec państwa i jego struktur. Ponieważ jednak „duży – może
więcej” dlatego gminy próbują stworzyć takie organizacje, które silne ilością swoich
członków chcą oddziaływać na struktury państwowe żeby zapewnić członkom swoich wspólnot jak najlepsze warunki do rozwoju. Powstał więc np. Związek Gmin
Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz cały
szereg różnych tego typu porozumień między samorządami. Skąd wzięła się tendencja do tworzenia takich struktur. Otóż po reformie państwa w 1989 roku okazało się,
że hasło o przekazywaniu władzy w dół do samorządów, po krótkim okresie euforii
zaczęło tracić na aktualności. Bardzo szybko państwo i jego urzędnicze „jądro” zaczęło utajnioną walkę z młodymi i niedoświadczonymi władzami samorządowymi
w celu wykazania, że „oni sobie nie poradzą”. Rozpoczęto proces przekazywania
w dół różnych kompetencji i zadań, do tej pory należących do administracji państwowej, ale bez odpowiednich środków finansowych na ich realizację (nawiasem
mówiąc, ten proceder trwa do tej pory). W obronie przed tak pojętym podziałem
władzy stanęły właśnie, różne związki i porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Historia tej walki o rzeczywisty udział samorządów w zarządzaniu krajem jest opisana w wielu publikacjach i nawet w skrócie jest niemożliwa
do przedstawienia w tym felietonie. Nasza gmina była jednym z członków założycieli
Polskiego Związku Gmin Wiejskich - jeszcze jako gmina położona w województwie
częstochowskim. Po likwidacji tegoż województwa przez kilka lat nie szukaliśmy
wspólnego języka z nowym regionem do jakiego przydzieliła nas reforma administracyjna kraju czyli z województwem śląskim. Wydawało się, że dzieli nas wszystko, historia (od czasów zaborów), język (a zwłaszcza gwara śląska) ogrom miast śląskich w porównaniu z Częstochową, liczba ludności itd. Rzeczywistość okazała się
taka jak niektórzy przewidywali. Nieobecni nie mają racji, i nikt ich nie słucha. Dlatego w 2003 roku Rada Gminy Kłomnice zdecydowała o przystąpieniu do Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów jako rzeczywistej reprezentacji naszego regionu na arenie ogólnopolskiej. Do związku tego należą wszystkie duże miasta z Częstochową
włącznie, wszystkie powiaty i zdecydowana większość gmin wiejskich, a ilość tych
ostatnich powiększa się z roku na rok. Co nam daje przynależność do tego związku?
Otóż ŚZGIP jest głównym łącznikiem między samorządami a administracją rządową (wojewoda) jak również z Zarządem Województwa (marszałek). Na wzajemnych spotkaniach tych gremiów przedstawiane są żywotne dla samorządów sprawy,
zarówno dla wielkich jak i małych miast oraz gmin wiejskich i powiatów. Naiwnym bowiem można nazwać tego, kto uważa, że z wyżyn ław sejmowych widać te
problemy, które dręczą samorządy i że posłowie aż się rwą do tego żeby stanowić
›››

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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INFORMACJA
opisowa do Planu budżetu Gminy Kłomnice na 2008 rok
W 2008 roku budżet gminy wyniesie:
1. Dochody									 						
w tym:
a) majątkowe													
		 z czego
			 - ze sprzedaży składników majątkowych			
			 - środki unijne na dofinansowanie inwestycji		
b) bieżące														
		 z czego
1. dochody własne															
2. udziały w podatkach stanowiących 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												
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50 000,3 443 066,25 637 128,5 082 800,4 770 670,12 019 171,3 715 187,8 303 984,3 672 285,16 000,205 902,-

Dochody 2008

45,00%
40,00%

35,00%
30,00%

25,00%
20,00%

15,00%
10,00%

5,00%

Subwencja z budżetu państwa

Dotacje z funduszy unii na inwestycje

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne

Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu
państwa

Ze sprzedaży składników majątkowych

Dotacje na zadnia realizowane na podstawie porozumień

0,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

a) wpływy za wodę										
580 000,b) wpływy z oczyszczalni ścieków						
170 000,c) podatek rolny											
670 000,d) podatek leśny											
46 000,e) podatek od nieruchomości							
2 470 000,f) podatek od spadku i darowizn						
38 000,g) podatek od środków transportowych				 106 000,h) wpływy z karty podatkowej							
10 000,i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków
		 i opłat oraz zwrot kosztów upomnień
19 200,j) odsetki bankowe od środków
		 na rachunku bankowym
30 000,k) pozostałe odsetki
10 000,l) opłata targowa
44 000,m) opłata skarbowa
55.000,n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
185 000,o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy
91 000,p) udziały ludności w budowie kanalizacji
		 i wodociągów
120 000,q) podatek od czynności cywilno-prawnych
135 000,r) opłata administracyjna
1 000,s) opłata eksploatacyjna
500,t) opłata z tytułu wieczystego użytkowania
		 nieruchomości
6 000,u) wpływy z różnych opłat lokalnych
17 000,v) wpływy z usług ( ksero, ogrzewanie)
50 000,w) różne dochody ( zwroty z RUP, zwroty podatku
		 VAT dot. inwestycji zakończonych i inne
229 100,-

3 493 066,-

Dochody własne

Dochody własne stanowią następujące tytuły:

29 259 894,-

Wydatki 2008

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

2. Wydatki									
28 620 053,w tym:
a) wydatki majątkowe						
5 984 010,b) wydatki bieżące							
22 636 043,		 z czego:
		 - wydatki bieżące działu oświaty i edukacyjnej
			 opieki wychowawczej					
10 722 000,			 z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę		
8 303 984,		 - pozostałe wydatki bieżące					
11 739 043,Wydatki majątkowe to:
- zakupy inwestycyjne							
497 435,- dotacje na dofinansowanie inwestycji					
125 000,- realizacja zadań inwestycyjnych						
5 361 575,Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:
Ogółem w tym dofinansowanie
		 z środków unijnych
		 1. Rozbudowa Szkoły w Rzerzęczycach							 750 000,562 500,		 2. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej
			 ul. Strażacka i Targowa w Kłomnicach						1 200 000,900 000,		 3. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców
			 aglomeracji Huby														1 766 359,- 1 230 659,GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2008

Kultura fizyczna i sport

Kultura

Gospodarka komunalna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Oświata i wychowanie

Różne rozliczenia

Obsługa długu publicznego

Dochody od osób prawnych, fizycznych

Bezpieczeństwo publiczne

Urządy naczelnych organów władzy

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łaczność

Handel

Leśnictwo

0,00%
Rolnictwo i łowiectwo

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2007
rok uwzględniając:
- wskaźnik inflacji przyjęty
do opracowania projektu budżetu
państwa,
- ustalenia podjętych uchwał
Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportu
oraz przyjęcia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podarku rolnego w 2008r.,
- deklaracje mieszkańców w zakresie udziału w finansowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Wysokość subwencji i udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa przyjęto
zgodnie z załącznikiem do pisma
Min. Finansów Nr ST3-482026/2007 z dnia 10.10.2007r.
Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I. 3011-648/2/2007
z dnia 23.10.2007r. oraz pisma
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie
Nr DCZ. 03101/37/2007 z dnia
19.10.2007r.
Środki z funduszy unijnych
na dofinansowanie inwestycji
przyjęto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie ze środków
unijnych przewiduje się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do którego będą złożone wnioski
na powyższe inwestycje
w czasie gdy będą ogłoszone
konkursy
Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji inwestycji zawiera załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Wydatki bieżące ustalono
biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2007r.
uwzględniając wskaźnik inflacji oraz nowe okoliczności
wydatków.

›››
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› 		 4. Budowa basenu krytego przy zespole szkół
			
		 5.
			
			
		 6.
			
		 7.
			
		 8.
		 9.

w Kłomnicach
Renowacja boiska sportowego i przystosowanie
terenu dla potrzeb rekreacyjno - kulturalnych
dla miejscowości Kłomnice
Przebudowa i modernizacja ul. Wolności
w miejscowości Pacierzów											 882 244,Modernizacja szkoły Podstawowej
w Skrzydlowie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Rozbudowa wodociągów wiejskich
Razem
5 361 575,-		

Razem Na Wyżyny

Konferencja ewaluacyjna
Adam Śliwakowski

D

nia 8 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyła się konferencja ewaluacyjna projektu „LGD
jako centrum integracji i rozwoju
społeczności lokalnej”. Na konferencję zostali zaproszeni Wójtowie Gmin
należących programu a mianowicie
Kruszyny, Mykanowa, Kłomnic oraz
Rędzin, a także przewodniczący Rady
Powiatu Częstochowskiego pan Karol
Ostalski i wszyscy uczestnicy całego
cyklu szkolenia. Niniejsza konferencja zakończyła jedno z działań będących w ramach cyklu wjazdowych
warsztatów szkoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”. Podczas konferencji
przedstawiono projekty, które udało
się wypracować w trakcie warsztatów
szkoleniowych a mianowicie:

• Szlak Reszków – muzyka i konie,
• Ciepła Woda – dar ze słońca „Helios”,
• Wypoczywajmy bliżej natury,
• „Lotnik” Kościelec;
a także, mapy zasobów oraz potrzeb
pięciu zrzeszonych gmin. Konferencja
zakończyła się uroczystym wręczeniem
certyfikatów i zaświadczeń dla osób,
które ukończyły cykl szkoleniowy.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2008r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 marca 2008r. do 31
marca 2008r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz

392 747,749 907,11
29 000,80 000,71 225,3 443 066,fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2007r.
do 29 lutego 2008r.,
W terminie od 1 września 2008r. do 30
września 2008 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2008r.
do 31 sierpnia 2008 r. w ramach limitu
zwrotu podatku określonego na 2008r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2008r. wynosi 73,10 zł x ilość ha
użytków rolnych. Pieniądze wypłacane
będą gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku w terminach:
2 - 31 maja 2008r. w przypadku pierwszego wniosku
3 - 30 listopada 2008r. w przypadku
drugiego wniosku

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”
zaprasza do udziału w KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU W RAMACH SCHEMATU II
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU LEADER+ która odbędzie się 15 lutego 2008 roku w budynku OSP Mykanów w godz.
16.00- 20.00 oraz na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dla opracowania projektu lokalnej strategii rozwoju (LSR)
obszaru LGD „Razem na wyżyny”, które odbędzie się dnia 13 lutego 2008 r. (środa) godz. 17.30- 19.30 – Hala Sportowa
przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach, ul. Szkolna 1

Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla
gospodarstw rolnych - Szkolenie dla Rolników

S

erdecznie zapraszamy zainteresowanych rolnikówna szkolenie związane z zagadnieniem
minimalnych wymagań wzajemnej
zgodności dla gospodarstw rolnych,
które odbędzie się w dniach: 114

12.02.2008, oraz 19-20.02.2008 w sali
sesyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat. Liczba
miejsc ograniczona. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze

potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w szkoleniu. Wszelkich informacji
udziela P. Adam Śliwakowski, wydział
rolnictwo i leśnictwo pok. 208.

Relacja ze Szkolenia
Adam Śliwakowski

D

nia 28.01.2008 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbyło sie szkolenie na temat „Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Jak
skutecznie ubiegać się o środki finansowe dla firm - Dotacje Ministerstwa Skarbu Państwa w latach
2007-2013”. Szkolenie było prowa-

dzone przez przedstawiciela Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pana Henryka Kolasę, który
szkolił zebranych przedsiebiorców jak
rozwijać dalsza działalność istniejących firm oraz udzielał porad na temat
jak tworzyć nowe podmioty gospodarcze. Drugim szkoleniowcem była
pani Marta Zmitrukiewicz, animator

z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie. Pani Zmitrukiewicz dawała
wskazówki co do pomocy o jaką może
ubiegać przedsiębiorca chcący rozwijać a także modernizować swoją firmę.
Na szkoleniu zebrało sie siedemnastu lokalnych przedsiebiorców który,
z zainteresowaniem wysłuchali szkolenia. Mamy nadzieję że, zdobyte przez
naszych przedsiebioców informacje
posłużą do dalszego rozwoju naszego
regionu.

Aktualności z prac Rady Gminy
Małgorzata Śliwakowska

R

ok 2007 dobiegł końca.
W grudniu 2007 Rada Gminy Kłomnice pracowała nad
projektem budżetu Gminy Kłomnice
na 2008 rok. Podczas prac nad nowym
budżetem była wnikliwa dyskusja.
Owocem wypracowanym na drodze
kompromisu jest przyjęty na Sesji
w dniu 27.12.2007r. przez Radę budżet
na 2008 rok. Nie będę go przedstawiała Państwu, gdyż jest on w tej gazecie
zamieszczony.
Dnia 08.01.2008r. odbyło się posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady
Gminy Kłomnice w temacie: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice-obecny
etap jego realizacji. Został zaproszony przedstawiciel Firmy „Proelium”
w Katowicach główny projektant p.Paweł Duś oraz pracownik Urzędu Gminy
inspektor do spraw gosp.przestrzennej
p. Bożena Łągiewka. P.projektant poinformował Radnych, że po pierwszym
wyłożeniu projektu planu wpłynęło
89 uwag od mieszkańców. Z czego 21
uwag zostało rozpatrzonych pozytywnie, 62 negatywnie, a 6 częściowopozytywnie. Zmiany obecne dotyczyły
głównie dróg dojazdowych, ciągów
pieszo- jezdnych, terenów budowlanych, a także rolnych oraz przebiegu
obwodnicy na obrzeżach miejscowości
Klomnice. Obecnie projekt jest w trakcie uzgodnień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Drugie
wyłożenie projektu planu może być
w miesiącu kwietniu i wówczas można

otrzymać odpowiedzi na złożone uwagi.Uwagi rozpatrzone negatywnie to te,
które były niezgodne ze Studium.
Rada Gminy w dniu 15. 012008
r.pracowała na komisji w temacie:
„Działalność klubów sportowych na terenie GminyKłomnice w roku 2007”.
Na komisję zaproszono Prezesów klubów z prośbą o przedstawienie działalności w 2007 roku, ilości zawodników
i drużyn na chwilę obecną. Byli obecni
także członkowie komisji opiniującej
podział środków finansowych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój sportu
i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice wroku 2008.”Na tym
spotkaniu reprezentowali:
- Ludowy Klub Sportowy „Pogoń”p.
Wiesław Cieślak
- Ludowy Klub Sportowy „Metal”p.
Tadeusz Dumin
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice p.Anna Dylczyk
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Milenium „ p. Robert Owczarek
- Klub Sportowy „Warta” p. Jan Woldan
- Ludowy Klub Sportowy „Orkan”
p.Andrzej Śpiewak
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
przy Szkole w Witkowicach p.Janusz
Walicki
Prezesi przedstawili radnym osiągnięcia i bolączki klubów, a także
mogli się pochwalić operatywnoscią
w pozyskiwaniu środków finansowych
od sponsorów... W imieniu radnych
gratuluję Państwu osiągnięć w swej
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społecznej, sportowej działalności i życzę samych sukcesów w 2008 roku.
W dniu 22.01.2008 r.odbyło się
posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Kłomnice w temacie
realizacji w roku 2008 planowanych
modernizacji i remontów dróg powiatowych na terenie gminy. Zaproszono
gości z powiatu. Przybyli: Dyrektor
Dróg Powiatowych p. Bożena Zalewska, insp. do spraw remontu dróg p.
Adam Jelonek, członek Zarządu p. Jan
Miarzyński. Goście przedstawili sprawozdanie realizacji zadań w2007 roku
na terenie Gminy Kłomnice we współpracy i częściowym współfinansowaniu także z budżetu Gminy. Były
to: nakładki na długości 3 km, most
w Skrzydlowie, most w Garnku( projekt),remont dróg, chodnik w Skrzydlowie, projekt inwestycji z RPO(tzn.
droga S1032 Zawada- Pacierzów).
Przedstawiciele Powiatu przedstawili
projekt inwestycji z RPO Zawada- Pacierzów.Radni pytali o szczegóły tej
inwestycji, która jeżeli wszystko się
powiedzie rozpocznie się w 2008 roku.
W tym roku zostanie wreszcie wykonany most w Garnku, a także kolejne
nakładki i remonty dróg powiatowych,
po których jeżdżą mieszkańcy Gminy
Kłomnice.
Oczywiście na komisje Rady Gminy
Kłomnice byli zaproszeni V-ce Wójt p.
Wanda Kusztal i Wójt p. Adam Zając.
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Emeryci na spotkaniu
opłatkowo-noworocznym
Danuta Wilk
„My Wam winszujemy od serca całego
Żeby dla Was Pan Bóg dał co najlepszego na ten Nowy Rok”
Tak słowami kolędnika jednej z pastorałek można wyrazić atmosferę spotkania licznie przybyłych emerytów
i zaproszonych gości. Spotkanie miało
miejsce 13 stycznia 2008 w pięknie
udekorowanej na tę okazję salo OSP
w Kłomnicach.
Wszystkich zebranych serdecznie
powitał przewodniczący Związku p.
Henryk Przech, przedstawiając gości
wśród których byli: Wójt Gminy Kłomnice – p. Adam Zając, Ks. Proboszcz
– M. Turoń, V-ce Wójt – p. Wanda
Kusztal, Sekretarz U.G. – p. Róża Wiewióra, Dyrektor PUP w Częstochowie
– p. Andrzej Perliński, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie –p. Wiesław Bąk, Członek Zarządu Powiatu w Częstochowie – p. Jan
Miarzyński, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Częstochowy ds. organizacji
pozarządowych – p. Robert Kępa, Dyrektor Banku Spółdzielczego – p. Barbara Dominiak, Dyrektor Zespołu Szkół
w Kłomnicach – p. Barbara Kanoniak,
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice – p. Jarosław Łapeta, Delegaci z Kół
Pławno i Ciężkowice.
Ks. Kanonik M. Turoń w bardzo serdecznych słowach przekazał życzenia

zdrowia i wszelkich łask bożych a następnie poświęcił opłatki. Zebrani pod
przewodnictwem p. Grażyny Jurczyńskiej odmówili modlitwy, odśpiewali
kolędę „Wśród nocnej ciszy”, a potem
nastąpił bardzo wzruszający moment
łamania się opłatkiem. Były uściski, pocałunki a nawet łzy wzruszenia. Zrobiło
się bardzo rodzinnie i nikt nie czuł się
osamotniony, niepotrzebny czy opuszczony. Po tych wzruszających chwilach
wszyscy zajęli miejsca przy stołach,
wniesiono lampki szampana a pan
przewodniczący Przech wzniósł toast
noworoczny życząc Do siego Roku!
Były też kolejne życzenia od wójta
Gminy p. Adama Zająca, który wyraził duże zadowolenie z uczestnictwa
w spotkaniu i wyraził nadzieję, że rok
2008 będzie spokojniejszy i radośniejszy niż poprzedni, a Pan Robert Kępa
przekazał serdeczne
życzenia noworoczne w imieniu przewodniczącego Oddziału Okręgowego
PZEiR i własnym.
Uroczystości
uświęciły występy
młodzieży z 35 Drużyny
Harcerskiej
„Płomień” przy Zespole Szkół w Kłomnicach pod opieką p.

Jaką jest organizacja emerytów?
Henryk Przech

J

edną z licznych organizacji pozarządowych w gminie Kłomnice jest od ponad ćwierć wieku
działający Polski Związek Emerytów
i Rencistów.Jest to obecnie stowarzyszenie o nazwie „Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów”, które
działa na podstawie przepisów ustawy
Prawo o stowarzyszeniach uchwalonego przez Krajowy Zjazd delegatów statutu i wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego oraz posiada osobowość
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prawną. Zgodnie ze Statutem Związek
powołuje oddziały okręgowe, rejonowe oraz koła terenowe i środowiskowe.
Jest to organizacja pozarządowa o charakterze dobrowolnym, samodzielna,
neutralna pod względem politycznym.
Działalność Związku jest oparta przede
wszystkim na pracy społecznej ogółu
jej członków. Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:
1. Poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w ży-

Agnieszki Borowieckiej i Karoliny Stanisz, oraz Chórku Emerytek pod kierunkiem p. Grażyny Jurczyńskiej. Obydwa zespoły zaprezentowały montaże
słowno-muzyczne o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej. Występy
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie p. Przech przedstawił
członków orkiestry, która nieodpłatnie
zgodziła się przygrywać bawiącym się
emerytom.
Gdy zabrzmiały pierwsze takty znanej melodii pary ruszyły do tańca. Panie
w pięknych kreacjach, panowie w eleganckich garniturach zapełnili parkiet.
Były walce tańczone „w kółeczkach”,
tanga pięknie tańczone parami. Aby
wzmocnić nieco zmęczonych tancerzy
i dać czas na odpoczynek, panie z Zarządu podały ciepły i smaczny posiłek, po którym z nową energią ruszono
do tańca, gdyż „Kto chce radości, niech
się weseli, bo jutro skryte w niepewności ”. W przemiłej atmosferze bawiono
się do godziny 2100, po czym z żalem
zakończono bal.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu.

ciu społecznym przez współdziałanie
z organizacjami władzy i administracji
publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi
i spółdzielczymi.
2. Organizacja życia kulturalnego i artystycznego członków Związku
3. Reprezentowanie ich interesów wobec organów i administracji publicznej,
samorządowej oraz popularyzowanie
ich problemów wśród społeczeństwa
Realizacja założonych w Statucie celów wymaga dużej pracy, głównie
członków Związku i chętnych wolontariuszy. Aby pomóc osiągać założone
cele niezbędne środki finansowe-pie-

niądze Statut Związku zakłada, że fundusze składają się z:
1. Wpisowego i składek członkowskich
2. Wpływu z wydawnictw, imprez
i innej działalności
3. Dotacji, darowizn, zapisów, subsydiów i subwencji
4. Wpływów, dochodów niestałych
i nieruchomości.
Związek posiadając osobowość
prawną może prowadzić działalność
gospodarczą. Członkowie związku
płacą składki oraz pokrywają w zdecydowanej większości koszty organizowanych wycieczek, spotkań, turnusów wypoczynkowych i innych
imprez. Z przykrością należy stwierdzić, że nie wszystkich członków
stać na pokrywanie tych kosztów
często w pełnym wymiarze, a więc
nie mogą korzystać z organizowanych
przez Zarząd Oddziału Okręgowego
Związku w Kłomnicach tych formach
wypoczynku i spędzania wolnego
czasu. Emeryci, renciści, inwalidzi
– to w większości osoby, które w sposób trwały – nie z własnej winy żyją
na granicy ubóstwa bądź znalazły się
losowo w trudnych warunkach. Często w środowiskach wiejskich jest tak,
że największy obszar ubóstwa panuje wśród emerytów i rencistów gdzie
jeszcze z powodu bezrobocia rodzina
mieszkająca pod jednym dachem niekiedy żyje z emerytury lub renty otrzymywanej przez najstarsze osoby.
Wiek emerytalny często nazywany
jest „jesienią życia”, a jesień to niezwykła, ale i niedoceniana pora roku,
która głównie kojarzy się z przemijaniem. Spójrzmy na druga stronę medalu. Jesień nastraja refleksją, zachwyca
różnorodnością i zanim przyroda zrzuci swoje stare szaty i zapadnie w zimowy sen potrafi jeszcze nieraz zaskoczyć, oczarować i poruszyć. Szanowni
Państwo – emeryci renciści i inwalidzi – bierzmy z niej przykład i mając
do dyspozycji więcej czasu i trochę sił
spróbujmy zaskoczyć siebie i naszych
bliskich pokazując jak piękny potrafi
być człowiek w wieku emerytalnym
lub w wyniku dotkliwych wypadków
losowych.
W imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego w Kłomnicach oraz własnym
zachęcam emerytów, rencistów i inwalidów mieszkających na terenie gminy Kłomnice do rozważenia sprawy

przystąpienia do tego Związku. Zapisy
dokonywane są w biurze Zarządu – II
piętro budynku gminnego w Kłomnicach przy ulicy Strażackiej 18 w każdy
poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00.
Nadmieniam również, że zgodnie
ze Statutem uwzględniono możliwość
pozostania członkiem wspierającym
Związku cytując:
„Członkiem wspierającym może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna lub
osoba prawna (np. podmiot gospodarczy) członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w pracach Związku
i przedstawianiu wniosków. Członek
wspierający jest obowiązany propagować cele statutowe Związku regularnie
opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z innych zadeklarowanych świadczeń”
W imieniu Zarządu OR Związku
w Kłomnicach i własnym składam podziękowania Panu Wójtowi i Radzie
Gminy w Kłomnicach oraz Radzie Nadzorczej BS w Kłomnicach za udzielone
wsparcie finansowe naszej organizacji.
Sądzimy, że nie jest to już ich ostatnie zdanie no i że inni zechcą wziąć
pod rozwagę ten dobry przykład i włączą się do wspierania i udzielania pomocy naszej Związkowej organizacji,
która chce swym członkom – ludziom
starszym i dotkniętych losowo – pomagać w zakresie społecznym, bytowym,
organizowanie życia kulturalnego, spędzania wolnego czasu, oderwania się
od trosk codziennego życia, a także
bycia aktywnym fizycznie – czasem
w tańcu, co daje poczucie szczęścia,
wyzwala pozytywne emocje, poprawia samopoczucie a nawet pozytywnie
wpływa na poprawę zdrowia.
Na zakończenie pozwolę sobie
na podstawie materiałów Fundacji Pacific Institute Europa przytoczyć
„Starsi ludzie
Poruszają się wolniej, ale wiedzą dokąd zmierzają
Wolniej podejmują decyzje, ale są one
mądrzejsze
Wolniej myślą, ale ich myśli są bardziej
przenikliwe
Może gorzej widzą, ale ich wzrok sięga
głębiej
Może gorzej słyszą, ale wiedzą czego
słuchać
Może gorzej radzą sobie z nowoczesna
technologią, ale więcej wiedzą o życiu”
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prawo dla wszystkich dobre. W rozmowach z wieloma wybrańcami narodu
okazuje się, ze ich wiedza o tzw. terenie
jest znikoma a nabiera wartości dopiero przed kolejnymi wyborami. Dlatego
naszym głosem i w naszych sprawach
muszą przemawiać reprezentatywne
grupy mieszkańców a ściśle mówiąc
ich przedstawiciele, jak prezydenci największych śląskich miast, starostowie
i my -włodarze gmin wiejskich. Będąc
zrzeszeni we wspólnym związku walczymy razem o lepsze prawo dla samorządów, o pieniądze na realizację przekazywanych zadań. Nasze propozycje
przekazujemy bezpośrednio do władz
nadrzędnych, ale również do naszych
parlamentarzystów i te działania bardzo często odnoszą pozytywny skutek. W 2007 roku zostałem wybrany
do Zarządu ŚZGIP jako przedstawiciel
gmin wiejskich z północnego regionu
Śląska. W lutym tego roku, wszyscy
wójtowie, starostowie, burmistrzowie
i prezydenci samorządów zrzeszonych
w Związku spotkają się na konwencie,
który odbędzie się w gminie Kłomnice
oraz w gminie Mykanów. Obie nasze
gminy wzięły na siebie honor goszczenia naszych kolegów samorządowców
ze Śląska po to aby zaprezentować im
nasze osiągnięcia i problemy z jakim
spotykamy się w tej części regionu.
Mamy nadzieję, że zostaniemy odebrani pozytywnie, bo jak dowodzi nasza
przynależność do tego Związku różnice
kulturowe nie dzielą, ale są przyczynkiem do wzajemnego poszanowania
i zrozumienia między mieszkańcami
regionu.
Nie można nie wspomnieć,
że ŚZGIP jako pierwszy wystosował odezwę do gmin o pomoc dla
mieszkańców naszych miejscowości
dotkniętych trąbą powietrzną i gradobiciem. Na apel odpowiedziało ponad 50 samorządów z gmin śląskich
kierując do poszkodowanych pomoc
finansową. Dziękujemy!
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Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru
„Wesoła Pięciolinia” z Zespołu Szkół w Kłomnicach
Elżbieta Twardoch

K

oncerty Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu chóru „Wesoła
Pięciolinia” z Zespołu Szkół
w Kłomnicach, prowadzonego przez
E. Twardoch odbywają się corocznie od wielu lat i stały się już swego
rodzaju tradycją w naszej miejscowości. Cieszą się wciąż dużą popularnością i uznaniem publiczności, będąc
jednocześnie jednym z największych
przedsięwzięć chóru i jego opiekunki.
Jedenasty już Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się 13 stycznia
2008r. w Kościele Parafialnym p.
w. Św. Marcina w Kłomnicach miał
jak zawsze bardzo uroczysty charakter. Na koncert zostali zaproszeni
i zaszczycili nas swą obecnością: Wójt
Gminy Kłomnice- P. Adam Zając,
Zastępca Wójta Gminy Kłomnice- P.
Wanda Kusztal, Przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice- P. Jarosław Łapeta,
Radni Gminy Kłomnice oraz Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół
w Kłomnicach.

W programie koncertu znalazło się
piętnaście kolęd i pastorałek w nowych
aranżacjach i układach głosowych,
w tym pięć utworów solowych m. in.
„Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulajże
Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”,
„Hola hola, pasterze z pola”, „Bracia
patrzcie jeno”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, a także „Cicha Noc”, „Dnia
jednego”, „W żłobie leży”, „W Dzień
Bożego Narodzenia”, „Mędrcy Świata
Monarchowie”, „Venite Adoremus”
i inne.
W koncercie podobnie jak w latach
ubiegłych gościnnie wystąpili absolwenci Zespołu Szkół w Kłomnicach:
Monika Kluska, Anna Bugaj(tegoroczne maturzystki), Jakub Kluska (uczeń
liceum) i Agnieszka Twardoch (studentka I roku Akademii Muzycznej
w Katowicach), którzy jednocześnie
byli wykonawcami utworów solowych.
Wśród chórzystów i solistów znaleźli
się także laureaci tegorocznego Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

V ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
W PAŁACU NIEZNANICE
Małgorzata Gonera, Elżbieta Łągiewka
Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata
i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym(…)
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.

N

a naszych oczach tworzy się
piękna tradycja… Od kilku
już lat w gościnnych progach
Pałacu w Nieznanicach odbywa się
WIECZÓR KOLĘD I SPOTKANIE
OPŁATKOWE organizowane przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w Witkowicach i Zespół Szkół im.
Jana Kochanowskiego w Witkowicach. Gospodarzem spotkania była p.
Elżbieta Lubert, właścicielka Pałacu,
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która zawsze jest otwarta na wszelkie
działania integrujące społeczność gminy i promujące ten mały zakątek Naszej
Ojczyzny. Gorąco powitała przybyłych
gości, składając wszystkim noworoczne
życzenia. Równie ciepłe słowa skierował do zebranych prezes SRK w Witkowicach p. Andrzej Borkowski oraz
p.o. dyrektor ZS w Witkowicach p. Dorota Śliwakowska. Honorowymi gośćmi byli: poseł RP Lucjan Karasiewicz,

(przygotowywani również przez E.
Twardoch) m. in. Dominika Dąbrowska, Dorota Woźniak, Eliza Nitecka,
Ewa Woszczyńska (jest ona także
laureatką VI Powiatowego Przeglądu
Dziecięcych i Młodzieżowych Wokalistów „Złoty Mikrofon 2007”) oraz
Patrycja Lisowska.
Pieczę nad nagłośnieniem koncertu jak co roku sprawował Ksiądz Proboszcz Mirosław Turoń, któremu z tego
miejsca serdecznie dziękujemy, a także
uczniowie Gimnazjum w KłomnicachAdrian Bugaj i Michał Okupny oraz
absolwenci naszej szkoły- Szymon Bik
i Jakub Barański (tym ostatnim należą
się szczególne podziękowania).
Po zakończeniu koncertu, licznie
zgromadzeni parafianie nagrodzili występ gromkimi brawami a Ksiądz Proboszcz podziękował chórowi życząc
jednocześnie dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej działalności.
Dla nas jest to wielka radość i bodziec
do dalszej pracy.
ks. Alojzy Zatoń - duszpasterz rodzin
i proboszcz parafii Garnek, ks. Marek
Szumilas - proboszcz parafii Witkowice
i jednocześnie asystent SRK Archidiecezji Częstochowskiej, przedstawiciele
Powiatu – członek Zarządu p. Jan Miarzyński oraz radni – p. Lidia Burzyńska
i p. Jan Milc, pełnomocnik Prezydenta
Miasta Częstochowy ds. organizacji pozarządowych – p. Robert Kępa, Sekretarz Urzędu Gminy - p. Róża Wiewióra, p. Stanisława Majer – radna gminy
Kłomnice oraz dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy, p. Andrzej Perliński.
Część artystyczną rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Witkowicach przedstawieniem Niech dobro zagości w ludzkich
sercach. Pałacowe wnętrza stanowiły
niepowtarzalną scenografię do treści
inscenizacji: rozświetlone gwiazdami
„niebo”, anioł schodzący z „majestatu
chmur” po stylowych dębowych schodach, gra świateł – takie właśnie możliwości wizualnego odbioru dają wnętrza
tej architektonicznej perełki Nieznanic.

Następnie zespół „Arka księdza
Marka” ze Świetlicy Środowiskowej
„Nasza Przystań” przeniósł nas w czasy między Starym a Nowym Testamentem. W proroka Izajasza, zapowiadającego nadejście Mesjasza, wcielił się p.
Stanisław Brzezina Kałkus, aktor i założyciel teatru „Stodoła” w Olsztynie.
Wspólnie z Maryją i Józefem usłyszeliśmy anielskie orędzie, wędrowaliśmy
do Betlejem, przeżyliśmy narodziny
Dzieciątka.
To nie koniec uczty duchowej, bowiem kolejnym punktem świątecznego
programu były prezentacje uczniów
z Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie. Jako pierwszy w mini re-

citalu wystąpił Mikołaj Borkowski z klasy fortepianu p.
prof. Marty Kwiatkowskiej.
Następnie zaprezentował się
kwartet akordeonowy w programie świąteczno-karnawałowym. Występ zakończyli
najmłodsi akordeoniści - duet:
Zuzia i Dominik. Zespół powadzi p. prof. Anna Jaśkiewicz.
Niepowtarzalną atmosferę
stworzył p. Stanisław Brzezina Kałkus. Przy dźwiękach
pianina płynęły strofy wierszy poetów
polskich… I w tym lirycznym nastroju
zakończyła się część oficjalna.
Wszyscy wszystkim ślą życzenia…,

Spotkania bożonarodzeniowe
Sylwia Janusiak, Przedszkole w Rzerzęczycach
„Jest taki dzień, bardzo ciepły choć
grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory”.
Ten dzień, to wigilia świąt Bożego
Narodzenia, która odbyła się w Przedszkolu w Rzerzęczycach 21 grudnia
2007 roku. Spotkanie wigilijne w przedszkolu poprzedzone zostało innymi
przedsięwzięciami, przygotowującymi
dzieci do przeżywania tak radosnych
i podniosłych chwil. Było to przedstawienie jasełkowe oraz wspólne zajęcia
z rodzicami, na których wykonane zostały ozdoby świąteczne.
Spotkanie z rodzicami odbyło się 14
grudnia. Tego dnia dzieci i ich rodzice
wykonali przepiękne lampiony bożonarodzeniowe, świąteczne kartki i stroiki.
Prace te zdobiły salę przedszkolną podczas kolejnych dni przedświątecznych.
Stroiki były w dniu wigilii ozdobą
świątecznego stołu a lampiony zapłonęły podczas przedstawienia jasełkowego.
Dzień występów oczekiwany był
zarówno przez rodziców jak i przez samych małych aktorów. Spotkanie rozpoczęła dyrektor przedszkola – Danuta
Topolska, która powitała serdecznie
przybyłych gości i zaprosiła do wspólnego kolędowania. Dzieci wystąpiły
w przepięknych strojach, przygotowanych przez rodziców i bez większej
tremy zaprezentowały przed licznie
zebranymi gośćmi swój występ. Wiersze dzieci przeplatane były znanymi

wszystkim kolędami. Można było zobaczyć szopkę, w której siedzieli Józef
i Maryja z Dzieciątkiem a także przybyłych pasterzy, trzech króli z darami
i dzieci, które również złożyły Nowonarodzonemu swoje upominki. Starszaki,
ale przede wszystkim maluchy stanęły
na wysokości zadania. Wzruszenie widzowie podziękowali dzieciom gromkimi brawami. Spotkanie zakończyło
się wspólnym łamaniem się opłatkiem
i życzeniami świątecznymi, złożonymi
przez panią dyrektor. Przepiękny występ przedszkolaków sprawił, że wszyscy uczestnicy przedstawienia poczuli
czar i magię zbliżających się świąt.
Kolejnym ze spotkań była uroczysta wigilia dla przedszkolaków. Stała się ona wspaniałą i niepowtarzalną
okazją do przekazania wychowankom
wielu pięknych polskich tradycji związanych z wigilijną wieczerzą. Spotkanie to rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem. Dzieci razem z paniami
zaśpiewały znane kolędy i pastorałki
a następnie wszyscy z wielką radością
składali sobie świąteczne życzenia, łamiąc się „białym chlebem”. Życzenia
przedszkolaków były szczere i piękne. Panie wysłuchały ich z wielkim
wzruszeniem: „...żeby pani była dobra
i uśmiechnięta...”, „...żeby pani miała
pracę...”, „...żeby pani synek był zdrowy...”. Po życzeniach przyszedł czas
na wspólny, świąteczny obiad. Dzieci
zasiadły do uroczyście nakrytego sto-
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czyli tradycja składania życzeń, łamania się opłatkiem – piękna chwila, gdy
na twarzach uśmiech, a wokół miłe
słowa. Każdy znów mógł poczuć tę cudowną magię świąt.
łu, na którym pojawiły się takie potrawy wigilijne, jak barszcz z uszkami,
pieczona ryba, kapusta z grzybami
czy kompot z suszu.
Spotkania
bożonarodzeniowe
w przedszkolu wprowadziły dzieci w świąteczny nastrój i pozwoliły
na poznanie polskich tradycji, związanych z najpiękniejszymi świętami
w roku. Młodsze dzieci poznawały,
a starsze utrwalały takie tradycje jak:
przystawienie przy stole dodatkowego,
pustego miejsca i nakrycia, umieszczenie pod obrusem sianka, łamanie się
opłatkiem. Dziecko miało możliwość
zaprezentowania wyuczonego tekstu
na forum większej publiczności, poprawnego zaśpiewania kolęd i pastorałek, a także sprawienia przyjemności
członkom własnej rodziny. Istotnym
elementem tego rodzaju przedsięwzięć jest zacieśnianie więzów między przedszkolem a rodzicami. Takie
współdziałanie warunkuje poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji u dziecka oraz spójność i konsekwencję oddziaływań wychowawczych. Poprzez
uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach rodzice mieli okazję do zaobserwowania postępów i sukcesów swoich
pociech. Chwile te były wartościowymi lekcjami wychowawczymi. Wspólne składanie życzeń, gest podania ręki,
uczy dzieci i dorosłych również przebaczania za to co złe i podziękowania
za otrzymane dobro. Te szczególne
dni pozwoliły napełnić nasze serca
dobrem, radością i ciepłem. Pozostaje
tylko pragnienie, by ciepło świątecznej
atmosfery nie zgasło z chwilą zakończenia się świąt.
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Bajkowa zima w świetlicy OCHRONKA w Garnku
Robert Kępa – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Garnku

S

pektakl teatralny „Jaś i Małgosia” podbija serca przedszkolaków.Przedstawienie powstało w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży
OCHRONKA w Garnku w ramach
projektu „Bajkowa zima”. Projekt
przygotowano wspólnieprzez podopiecznych świetlicy oraz Justynę
Kępę, Annę Nowak i Dorotę Grabowską-Ślęzak, studentki piątego
roku Pedagogiki Społecznej i Terapii
Pedagogicznej Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
Premiera spektaklu odbyła się 4
stycznia w Przedszkolu nr 31 w Częstochowie. Mali widzowie z zapartym
tchem śledzili perypetie Jasia i Małgosi,
w role których brawurowo wcieliły się
Małgorzata Łągiewka i Judyta Topolska. Z lękiem przyglądali się czarowni-

W

kraju grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
A u nas w GOK Kłomnice
– śpiewali na Gali kolęd i pastorałek – laureaci. Sami najlepsi – dzieci
i młodzież z terenu naszej gminy.
Pomiędzy popisy wokalne laureatów włączona był uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom zaległych
konkursów: Recytatorskiego, Pierników Bożonarodzeniowych oraz Aniołów z masy solnej.
Nasi goście, którzy zaszczycili
obecnością i wręczali nagrody ku uciesze zwycięzców i ich rodziców: Wójt
Gminy Kłomnice – P. Adam Zając, Przewodniczący Rady Gminy 10

cy (w tej roli wystąpiła Joanna Rybak)
oraz Wilkowi (Zuzanna Małek). W
spektaklu nie zabrakło również Drwala (Karolina Charaziak) oraz Matki
(Justyna Bednarczyk). Młodzi aktorzy
nie tylko znakomicie odegrali swoje
role, ale również dali popis śpiewając
piosenki. Wsparciem dla głównych aktorów był Narrator (Katarzyna Ciastek
i Karolina Kępka) oraz Chór Ptaków
(Magdalena Stacherczak, Olga Szyduk,
Malwina Szyduk, Marlena Kowalczyk,
Marta Koza, Paulina Koza). Jak przystało na profesjonalne przedstawienie,
nie zabrakło Suflera (Dominika Bednarczyk). Po udanym debiucie w Częstochowie, młodzi artyści 10 stycznia
zawitali w murach rodzimego przedszkola w Rzekach Wielkich. Tym razem również nie brakowało oklasków.

W nagrodę Wilk częstował przedszkolaków cukierkami, prosto z Fabryki
Słodyczy.
„Pomysł warsztatów teatralnych, to
odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie dzieci i młodzieży na ciekawą formę
spędzania czasu poza lekcjami” – mówią zgodnie Justyna, Anna i Dorota, pomysłodawczynie projektu. – Warsztaty
dały możliwość rozwinięcia umiejętności gry aktorskiej, współpracy w grupie
oraz twórczego myślenia podopiecznych świetlicy.” Już teraz planowane
są kolejne przedstawienia „Jasia i Małgosi”, m.in. dla lokalnej społeczności
Garnka i okolicy. „Chcielibyśmy wystawić jeszcze coś(…), nawet możemy
sami wymyśleć bajkę” – mówią Gosia
i Judyta. „Tak, ale w tej bajce musi być
wilk!” – dodaje Zuzia, która w przedstawieniu wcieliła się w rolę Wilka.
Organizatorzy projektu „Bajkowa
zima” kierują serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji
projektu do Dyrektor Zespołu Szkół
im. Bolesława Prusa w Garnku Pani
Anidy Chybalskiej, Pana Włodzimierza Grabowskiego, Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich w Garnku, firmy
TOKAR-MED z Częstochowy, Pana
Bartłomieja Zyski, Zakładu Cukierniczego MICHAŚ z Częstochowy oraz
Ks. Proboszcza Alojzego Zatonia.

13 stycznia w GOK-u
same uroczystości!
Renata Krawiec
P. Jarosław Łapeta, Kierownik GOPS
– P. Barbara Mizera(przybyła z koszem
cukierków dla wszystkich). Jej instytucja – GOPS w Kłomnicach od paru
edycji Konkursu Pierników i Aniołów obejmuje Patronat Honorowy..
Po konkursie Pracownicy dostarczają
najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym dzieciom i starszym - Pierniki Bożonarodzeniowe. Obdarowani

cieszą się z tego, że są dzieci i dorośli,
którzy w ten sposób solidaryzują się
z ich troskami, dają niezaprzeczalnie
dowód sympatii. Według Regulaminu
konkursu i zgody autorów Aniołów,
w perspektywie po udanej ich sprzedaży organizatorzy pragną zakupić
wzorem roku ubiegłego paczki dla
dzieci z biednych rodzin. Listę według
której dostarczamy z GOK- sporządza

Ośrodek Pomocy Społecznej z Kłomnic. Organizatorzy imprezy w dniu 13
stycznia pragną wyrazić serdeczne podziękowania za wspaniałą frekwencję
publiczności – rodziców dziadziusiów
i babć, nauczycieli oraz występujących.
Wśród nich, nie inaczej tylko - najlepsi
według Protokołu na okoliczność werdyktu Komisji sędziowskiej: Renaty
Zaraś – nauczyciel emisji głosu, Waldemar Ossowski - muzyk i Ryszard
Strojec – instruktor d/s muzyki.
W Kategorii Przedszkolnej od lat 5 do klasy 0:
I miejsce - Jakub Rychlewski (Przedszkole Kłomnice)
II miejsce - Karolina Bajor (SP Skrzydlów)
III miejsce - Dominika Raźniak (Przedszkole Rzerzęczyce)
W kategorii od I do III klasy:
I miejsce - Kasia Chrząstek (SP Konary)
II miejsce - Dominika Dąbrowska (SP
Kłomnice)
III miejsce ex equo – Eliza Nitecka i Dorotka Woźniak (SP Kłomnice)
Wyróżnienie - Patrycja Lisowska ( SP
Kłomnice)
W kategorii od IV do VI klasy:
I miejsce - Paulina Kluźniak (SP Rzerzęczyce)
II miejsce ex equo Marta Ciesielska (SP
Rzerzęczyce) i Ewa Woszczyńska (SP
Kłomnice)
III miejsce - Kasia Ciastek (SP Garnek)
Wyróżnienie – Justyna Borowik (SP
Zawada)
W Kategorii Gimnazjalnej:
I miejsce ex equo - Angelika Żelazna
(Rzerzęczyce) i Michał Wolski (Zawada)
II miejsce - Iza Stanisz (Konary)
III miejsce - Monika Kucharska (GOK
Kłomnice – Studio Piosenki)
Wszystkim umieszczonym poniżej
- gratulujemy sukcesów w wypiekach
i oryginalnych form plastycznych
wyrobów piernikowych. Oto lista
najlepszych wybrana przez plastyczkę
– Małgorzatę Chebel z Częstochowy.
W Kategorii Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Marcin Kubik (SP Witkowice)
II miejsce - Aleksandra Pruciak (SP
Kłomnice)
III miejsce ex equo - Karolina Polańska (SP Witkowice) i Izabela Rachwalik (SP Konary)
Wyróżnienia - Mateusz Rabiega (SP
Witkowice)
W kategorii Gimnazjum:

Kasia Żurek
(Konary), Kasia Łągiewka
i Agnieszka Knysak (Witkowice),
Paulina Wieczorek
(Rzerzęczyce).
Wyróżnienie
w kategorii – dorosłych:
P. Agnieszka
Flaszka - Zdrowa
„Mój Anioł”
Kategoria – Szkoła Podstawowa:
I miejsca – Olga
Stelmaszczyk (SP Zdrowa), Julia Kisiel (SP Kłomnice) i Dominika
Konstanciak (SP Zdrowa)
II miejsca - Grzegorz i Łukasz Baran
oraz Julia Wojtysiak (SP Konary)
III miejsca – Dominika Dąbrowska
(SP Kłomnice), Patrycja Skorupa (SP
Zawada) Bartosz Postawa (SP Skrzydlów)
Wyróżnienia – Piotr Kapusta (SP Rzeki) i Kinga Pietraszewska (SP Konary), Jakub Biegas
i Daria Dziubek (SP Skrzydlów),
Kamil Majchrzak (SP Zawada), Zuzia
Eliasz (SP Kłomnice), Paulina Stelmaszczyk (SP Witkowice), Paweł
Zasępa (SP Zdrowa), Ania Łapeta
(SP Kłomnice), Patrycja Brondel (SP
Konary).
Udział w konkursach tak pożytecznych na rzecz drugich jest wyjątkowym realizowaniem wartości chrześcijańskich. To wszystko sprawić potrafią
ręce dzieci i młodzieży, no… za sprawą dorosłych. Ale dla Was wszystkich
jest w każdej formie przewidziana kategoria – dorosłych. Odwagi! Ale dopiero pod koniec roku.
Dziecięco – Młodzieżowe Studio Teatralne w Ferie.
Od 18 lat realizujemy w GOK Akcję
– Ferie i Akcję – Lato. Gry dramatyczne - teatr dzieci ożywił się tego roku.
Do GOK w okresie Ferii przychodziło
dużo dzieci i młodzieży – codziennie
około 50. Podzieleni w grupach pracowali, jak w Studio Teatralnym. Według
zainteresowań: plastycznych, sportowych, teatralnych (maski – cienie),
etiudy dramatyczne, taniec, śpiew,
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muzyka, konkursy i zabawy ruchowe.
Niektóre w końcu nauczyły się chodzić
na szczudłach. Prezentacje kulinarne
– ciasteczka zimowe(płatki owsiane,
podprażone, rozwałkowane, dodane
rodzynki, masło jajko itp.) Kilka dni
działał Salon Fryzjerski – Stylizacja –
Kingi Dąbrowskiej. Dzieci i młodzież
modnie ostrzyżeni nad uchem wzory,
paski. Manicure –zdobienie paznokci
z takim wyczuciem plastycznym i przyjemnościami wzrokowymi – to tylko
u Magdy Łukasik i Anity Szewczyk.
Prawdziwa Grupa Integracyjna – od 0
do lat 17. Nikt nikomu nie przeszkadzał, wprost przeciwnie pomagali sobie
wzajemnie. Co rano dostawaliśmy wiadomości na żywo od synoptyka Piotra
Jafry. Wizje sceniczne roztaczał i realizował – reżyser Dawid Chybalski.
Nie będę opisywała poszczególnych
zabaw, konkursów, najlepiej jest być
obecnym tu u nas. Klimaty doskonałe.
I mniejsi i więksi czują się tu odpowiedzialni za wszystko, po skończonych
zajęciach pomagają sprzątać. Rozkładanie i układanie przyborów to już stary
rytuał. Z nimi można wszystko realizować. Bo wszyscy się tu lubią! Byliśmy
w Aqua – Tarnowskie Góry w dniu 22
stycznia. W sobotę – 26 stycznia, planujemy jechać do Cinema City na film
p.t. „Skarb Narodów: Księga Tajemnic”.
Zakończymy ferie w niedzielę,
sprzedając anioły przed GOK-iem.
Jeśli dobrze pójdzie nam sprzedaż, będziemy mogli – organizatorzy kupić
paczki żywnościowe dla dzieci z biednych rodzin.
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Półkolonie zimowe w Zespole Szkół w Kłomnicach
Beata Wyrwał - nauczycielka Zespołu Szkół w Kłomnicach

T

radycją
Zespołu
Szkół
w Kłomnicach jest organizowanie półkolonii w czasie ferii
zimowych. W tym roku, w pierwszym
tygodniu ferii, od 14 do 18 stycznia,
również zostały zorganizowane półkolonie, w których uczestniczyło 50
uczniów naszej szkoły. Program był
zróżnicowany, a jego celem było aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie zasad bezpieczeństwa, kształcenie
właściwych relacji interpersonalnych,
doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, odkrywanie własnego potencjału twórczego, rozwijanie
umiejętności teatralnych, plastycznych
i muzycznych. W ramach programu
zaplanowano zajęcia i warsztaty, które
odbyły się w szkole. Należały do nich
gry i zabawy świetlicowe, zajęcia kulinarne (pieczenie faworków, pizzy ),
warsztaty florystyczne, podczas których uczniowie podzieleni na grupy
wiekowe wykonywali z materiałów
papierowych (bibuła, krepina, wstążki papierowe) kompozycje kwiatowe.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć

W

naszej szkole, jak co roku,
podczas ferii zimowych
odbywały
się
zajęcia
uwzględniające
zainteresowania
i potrzeby uczniów.Zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć
uczniowie brali udział w wielu atrakcyjnych formach spędzania wolnego
czasu. Cała Rada Pedagogiczna z dużym zaangażowaniem przyczyniło się

12

w prelekcji o tematyce profilaktycznej.
Na spotkaniu z policjantem zapoznali
się z zawodem policjanta oraz z zasadami bezpieczeństwa
w szkole i poza nią.
Dużą atrakcją był wyjazd do Koszęcina,
gdzie uczniowie zwiedzali siedzibę Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”,
z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli
w warsztatach tanecznych i muzycznych,
zwiedzali salę baletową i widowiskową oraz
mieli możliwość wystąpienia na scenie.
W czasie półkolonii zostały zorganizowane wyjazdy:
do kina i na basen w Dąbrowie Górniczej oraz do Teatru im. A. Mickiewicza i Muzeum w Częstochowie.
W teatrze uczniowie zwiedzili kulisy i garderobę, natomiast w Muzeum
Częstochowskim obejrzeli wystawę
pt. „Spotkanie z Afryką”, zapoznali

się ze zwyczajami i obrzędami ludów
afrykańskich, a na zakończenie uczestniczyli w warsztatach ceramicznych,

podczas których wykonywali gliniane
figurki zwierząt.
Wspólnie spędzony czas minął
w miłej i sympatycznej atmosferze.
Mamy nadzieję, że taka forma spędzenia ferii zimowych przypadła uczniom
do gustu, była dla nich czasem rozrywki i nauki poprzez zabawę.

FERIE W ZESPOLE SZKÓŁ
W RZERZĘCZYCACH
Anna Kowalik, Olga Bednarczyk
do różnorodności spotkań z dziećmi.
Harmonogram zajęć w okresie ferii
zimowych opracowany został na podstawie pomysłów naszych uczniów,
w związku z czym
młodzież
chętnie
w nich uczestniczyła.
Dzięki funduszom
otrzymanym z Urzędu Gminy Kłomnice
oraz wsparciu finansowym Rady Rodziców uczniowie
mogli uczestniczyć
w ciekawych zajęciach.
W szkole odbywały się min. zajęcia
sportowe, tj.: tur-

niej piłki siatkowej, piłki nożnej, unihokeja, tenisa stołowego oraz zajęcia
taneczne przy muzyce – aerobik, bal
przebierańców. Podczas w/w turniejów
chęć rywalizacji spowodowała, że liczba uczestników z dnia na dzień wzrastała. Oprócz zajęć ruchowych dzieci
i młodzież mogły rozwijać swoje zainteresowania plastyczne np. body painting oraz muzyczne – konkurs Karaoke.
Body painting czyli malowanie ciała
sprawiło dzieciom, zwłaszcza młodszym, wiele radości. Uczniowie wykazywali się dużą sprawnością manualną
i pomysłowością w malowaniu twarzy.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
kawiarenka internetowa, w czasie której odbył się konkurs informatyczny
„Mistrz klawiatury”. Podczas tego konkursu dzieci sprawdzały umiejętność

szybkiego pisania na klawiaturze oraz
ilość błędów popełnianych w tekście.
Ciekawą formą spędzania wolnego
czasu były również: wyjazdy do kina
na film pt. „Don Chichot” oraz udział
w turnieju warcabowo – szachowym.
Zaangażowanie uczniów i na-

uczycieli w podjęte działania świadczy o spełnieniu założonych celów.
Uśmiechnięte twarze naszej młodzieży
wskazują na to, iż tego typu formy spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych powinny być kontynuowane.
Bardzo się cieszymy, że Rada Gminy

Ferie w Zespole Szkół
im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach
Nauczyciele Zespołu Szkół w Witkowicach

J

ak co roku uczniowie Zespołu
Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach mogli w ciekawy i bezpieczny sposób spędzić
czas podczas ferii. Dla zainteresowanych zorganizowano zajęcia sportowe,
plastyczne, komputerowe, konkurs
piosenki i lekcje gry na flecie. Do największych atrakcji można zaliczyć:
wycieczkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
W dniu 14 stycznia 2008r. w ramach,, Ferie 2008 z PTTK” grupa 15
uczniów z Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z opiekunami i przewodnikiem udała się na wycieczkę.
Pierwszym punktem programu
była Jaskinia Nietoperzowa, położona we wsi Jerzmanowice w malowniczej Dolinie Będkowskiej. W grocie
uczniowie podziwiali ciekawe formy
naciekowe oraz zatopione w skale kości zwierząt jaskiniowych.
Drugim etapem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Ojcowskiego
Parku Narodowego im. Władysława
Szafera w Ojcowie. Są w nim prezentowane eksponaty z zakresu geologii
i rzeźby Doliny Prądnika, archeologii
oraz świata roślinnego i zwierzęcego
Ojcowskiego Parku Narodowego.
Piękna pogoda sprzyjała spacerom.
Uczniowie zobaczyli malowniczą
Doliną Prądnika, ruiny Zamku w Ojcowie, wzniesionego przez Kazimierz
Wielkiego, skały wapienne tj. Igła Deotymy, Rękawica zwana Białą Ręką
lub Pięciopalcówką. Ostatnim punktem była Brama Krakowska, przez
którą dawniej prowadził szlak handlowy z Krakowa na Śląsk.
Dużym zainteresowaniem cieszył

się Gminny Turniej Szachowy i Warcabowy, rozegrany w naszej szkole
już po raz czwarty. W dniu 21 stycznia
2008r. od godz. 9:00 rozpoczęły się
zmagania w warcaby uczniów szkół
podstawowych (14 zawodników)
i gimnazjalnych (tylko 3 zawodników). Wyniki rywalizacji w kategorii
gimnazjum przedstawiają się następująco: I miejsce Damian Wójcik (ZS
w Garnku), II miejsce Mariusz Bugaj
(ZS w Zawadzie),III miejsce Adam
Małek (ZS w Garnku). Młodsi zawodnicy rozegrali większą ilość partii, które pokazały kto najlepiej myśli strategicznie. I miejsce zajął Adrian Jassak
(ZS w Zawadzie), II miejsce Kamila
Burzyńska (ZS w Rzerzęczycach), III
miejsce Bartosz Krok (ZS w Witkowicch).
O godz. 11:00 rozpoczęły się zmagania zawodników w królewskiej grze
jaką są szachy. W kategorii gimnazjum, wystartowało tylko dwóch zawodników. I miejsce zdobył Adam
Małek, II miejsce
Damian Wójcik.
Ze szkoły podstawowej walczyło
dzielnie o mistrzostwo ośmiu
zawodników. Najlepszym okazał
się Mateusz Wasiak (ZS w Garnku), II miejsce
przypadło Kamili
Burzyńskiej (ZS
w Rzerzęczycach)
i równożędne III
miejsca
zajęli
Michał
Wasiak
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i Rada Rodziców wspierają starania
Dyrektora i nauczycieli, aby szkoła
była miejscem nie tylko nauki, ale pozwalała na wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

(ZS w Garnku) i Mateusz Migdał (ZS
w Rzerzęczycach).
Zawody przebiegały w sportowej
rywalizacji, uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy
w Kłomnicach, które wręczyła Pani Dorota Śliwakowska p.o. Dyrektora Szkoły
oraz organizator turnieju ks. Marek Szumilas.
Nietypową formą spędzania wolnego
czasu są rozgrywki cymbergaja szóstkowego, które w naszej szkole cieszą się
dużą popularnością. W dniu 23 stycznia
2008r. uczniowie naszej szkoły rozgrywali mecze ligowe. Odbył się tylko jeden mecz pucharowy.
Do najbardziej zadowolonych zawodników należy z pewnością Damian
Filipiak - właściciel S-Kadry Nieznanice. Pokonał najgroźniejszych rywali
w drodze do awansu do rozgrywek regionalnych i w tej chwili S-Kadra jest jedyną drużyną bez straty punktu w A-klasie.
Ferie zimowe w Zespole Szkół
w Witkowicach z pewnością można zaliczyć do udanych. Nie wszyscy uczniowie mogli wyjechać na zorganizowane
zimowiska, lecz Ci, którzy pozostali
w domach i skorzystali z zajęć w szkole
również będą miło wspominać ten wypoczynek.
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Ferie w Zespole Szkół
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Justyna Kowalik, Alina Błaszczyk

F

erie zimowe to dla uczniów
czas wypoczynku po trudach
I półrocza nauki. Nie wszyscy
jednak mają możliwość spędzenia
ich poza miejscem zamieszkania.
Z myślą o nich została przygotowana
przez nauczycieli naszej szkoły tegoroczna oferta wypoczynku i zajęć.
Codziennie od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia w świetlicy szkolnej. Każdy mógł tu znaleźć
dla siebie coś ciekawego. Uczniowie
chętnie uczestniczyli w różnorodnych
zajęciach rozwijających zdolności manualne. Wykonywali ozdoby z papieru metodą origami, prace plastyczne
związane tematycznie z porami roku
oraz na tematy dowolne za pomocą
różnych technik. Na zwolenników
gier sprawnościowych czekał popularny „Wygibajtus”, który cieszy się
niesłabnącym powodzeniem. Ci, którzy woleli rozrywki umysłowe mogli
korzystać z dużego wyboru układanek
i gier planszowych: od tradycyjnych
szachów, warcabów czy „Chińczyka”
po „Memory”, „Małego detektywa”,
puzzle i wiele innych. Dla miłośników
gier komputerowych i internautów
udostępniana była pracownia komputerowa, natomiast fani filmów i bajek
mogli codziennie spędzać czas na interesujących ich projekcjach.
Zajęcia odbywały się także w sali
gimnastycznej. Tu chętniej swój wolny
czas spędzali chłopcy zarówno ze szko-

ły podstawowej jak i z gimnazjum.
Odbywały się drużynowe rozgrywki
w piłkę halową i siatkową, natomiast
na galerii w tenisa stołowego.
W ofercie wyjazdowej znalazły się
w tym roku dwie propozycje. Już pierwszego dnia ferii chętni uczniowie
uczestniczyli w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego, która została zorganizowana przy współudziale częstochowskiego oddziału PTTK
i obfitowała w wiele atrakcji. Uczniowie zwędzili między innymi Jaskinię
Nietoperzową w Jerzmanowicach oraz
Muzeum Przyrodnicze im. Wł. Szafera w Ojcowie. Natomiast w drugim
tygodniu fani kina wyjechali do Cinema City „Wolność” w Częstochowie

na film „Zaczarowana”, który wszystkim tą drogą polecamy.
Szkoda, że nie dopisała w tym roku
zimowa aura, gdyż pozbawiło to dzieci
wielu możliwości aktywnego wypoczynku. Sądząc jednak po nastrojach
uczniów, którzy skorzystali ze szkolnej
oferty spędzenia wolnego czasu, można uznać, że nie był on stracony.
Realizacja tak urozmaiconych zajęć
możliwa była dzięki dofinansowaniu
całej akcji ze strony Urzędu Gminy
w Kłomnicach, za które w tym miejscu
w imieniu uczniów szkoły serdecznie
dziękujemy.

Pechowy Maraton
Jarosław Policiński

B

ył piękny grudniowy wieczór,
gwiazdy dodawały uroku bezchmurnemu niebu. W sali pokazowej Ośrodka Kultury w Kłomnicach publiczność gromadziła się, aby
obejrzeć projekcję sagi Georga Lucasa „Star Wars”. Większość miejsc
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zajętych przez fanów kultowego filmu
dawała nadzieję na świetną całonocną
zabawę. Jednym słowem nic nie zapowiadało zbliżających się kłopotów.
27-y grudnia roku ubiegłego nie był
szczęśliwym dniem dla organizatorów
Maratonu Filmowego. Od samego po-

czątku nad projekcją rozpostarł swe
skrzydła pech. Aby się jednak nie zagłębiać w zbytnie szczegóły pominiemy fakt lekkiego kilkuminutowego
opóźnienia (Sic!), wszak nie to było
najgorsze.
Wszyscy w skupieniu obejrzeliśmy

pierwszą część sagi „Mroczne Widmo”,
organizatorzy ogłosili krótką przerwę
„dla rozprostowania kości”. I wtedy się
zaczęło…
Próba odtworzenia kolejnej części
nie powiodła się. Sprzęt DVD będący
na stanie Ośrodka Kultury odmówił
posłuszeństwa. Cóż nowinki techniczne podobno tak mają. Po kilkunastu minutach wytężonych wysiłków,
do pomocy włączyło się kilka osób
z publiczności. Zapewne „lekko” zirytowanych zaistniałą sytuacją. Niestety „burza mózgów” nie pomogła
odtwarzacz nie działał nadal. Różne
próby naprawy kończyły się fiaskiem,

użyliśmy chyba wszystkich, no może
z wyjątkiem „polskiej metody siłowej”.
Na szczęście, niczym mąż opatrznościowy, z pomocą przyszedł nam obecny na sali Adam Śliwakowski, przynosząc własnego laptopa. Dopiero wtedy
mogliśmy „spokojnie” wrócić do przerwanego seansu. „Krótka przerwa” się
skończyła.
Wytrwałym widzom dziękujemy
za cierpliwość, wszystkich przepraszamy za zaistniałą sytuację i obiecujemy, że następny maraton przebiegnie
bez zbędnych atrakcji. Adamowi Śliwakowskiemu, w imieniu swoim jak
i wszystkich uczestników grudniowej

imprezy, pozwalam sobie powiedzieć
wielkie – DZIĘKUJEMY!!!
Jednocześnie mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na kolejną Noc
Filmową, tym razem w repertuarze zaprezentujemy wybrane komedie wybitnego polskiego prześmiewcy rzeczywistości Stanisława Barei. O terminie
poinformujemy za pomocą plakatów
oraz informacji w Gazecie Kłomnickiej, wstęp jak zawsze wolny. Zapraszamy!!!
Do zobaczenia na następnym pokazie.

Z życia tanecznego Klubu Tańca
Towarzyskiego „Styl” w Kłomnicach
Krzysztof Chmielarz

M

iniony Rok 2007 był pracowitym okresem dla tancerzy K.T.T. Styl Kłomnice. Nabór nowych par tanecznych
w niskich kategoriach wiekowych,
które rozpoczynają swoją przygodę
z tańcem zawsze powoduje wzmożony
wysiłek tancerzy i trenera. Starsze pary
również dużo pracują, aby doskonalić
swój kunszt taneczny. Miało to odzwierciedlenie w zajęciach tanecznych
prowadzonych przez trenera P. Krystiana Chmielarza oraz zapraszanych
szkoleniowców: byłego mistrza Polski
w tańcach Standardowych – P. Krzysztofa Trentowskiego, V-ce mistrza Polski
w tańcach latynoamerykańskich P. Roberta Linowskiego. Oprócz treningów
na miejscu tancerze wyjechali w m-cu
sierpniu na obóz taneczny zorganizowany w Domu Wczasowym „HALNY”
w Wiśle. Tam przez okres 12 dni trenowali ze swoim trenerem i szkoleniowcami. Na zakończenie obozu z okazji Dni
Wisły, nasi tancerze zatańczyli pokaz
w muszli koncertowej w centrum Wisły, który zgromadził dużą publiczność
i został przyjęty z wielkim aplauzem.
Nowy rok taneczny rozpoczynający
się równo z rokiem szkolnym zapoczątkował udział naszych par w turniejach
tanecznych.
W miesiącu październiku 2007r
w turnieju tanecznym zorganizowanym
w Blachowni wzięły udział nasze pary

w kategorii wiekowej 10-11, 12-13, 1416 lat. I tak w kategorii wiekowej 1011 lat na 14 par tanecznych z różnych
klubów znalazły się w finale aż 3 pary
z naszego klubu zajmując miejsca:
II – Dawid Matyjaszczyk i Zuzia Miarzyńska
IV – Kamil Wołek i Dominika Szymczyk
VI – Piotr Muras i Monika Kwiecień
W Kategorii wiekowej 12-13 lat na 16
par pierwsze miejsce zajęła nasza para
– Mateusz Franc i Klaudia Musiał.
W Kategorii wiekowej 14-16 lat pierwsze miejsce zajęła również nasza para
Kamil Kulej i Anna Borowik.
Następnym turniejem w którym nasze pary występowały na parkiecie był
turniej zorganizowany w Węglowicach.
W tym turnieju pary z naszego klubu
wystąpiły w kategorii 10-11 lat oraz
12-13 lat
W kategorii 10-11 lat na 16 par tanecznych nasza para – Dawid Matyjaszczyk i Zuzia Miarzyńska zajęła trzecie
miejsce oraz Kamil Wołek i Dominika
Szymczyk – czwarte miejsce.
W kategorii 12-13 lat wygrała nasza
para – Mateusz Franc i Klaudia Musiał
zajmując pierwsze miejsce na 16 par.
Był to dopiero drugi występ tej pary
i drugie zwycięstwo. I tym samym decyzją trenera P. Krystiana Chmielarza
para ta od następnych turniejów będzie startowała już w wyższej klasie
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tanecznej. W bieżącym roku pary też
będą brały udział w turniejach na terenie całej Polski. Obecnie przygotowują
się do turnieju organizowanego w Kielcach.
Na łamach naszej gminnej gazety
chcemy też powiadomić, że zbliża się
kolejny Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany w naszej Gminie
w dniach od 29 do 30 marca 2008r. Będzie to Piąty Jubileuszowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Organizatorzy turnieju:
- GOK w Kłomnicach wraz z Klubem
Tańca Towarzyskiego „STYL” działającym przy GOK oraz Wójt Gminy
Kłomnice serdecznie zapraszają całą
społeczność Gminy. Będzie to turniej
o charakterze charytatywnym przeznaczony na dofinansowanie leczenia
dziecka z naszej gminy poprzez fundację: FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ. WARSZAWA UL.
ŁOMIAŃSKA 5.
Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zadbają o dodatkową atrakcją dla
publiczności. Zostanie też zorganizowana przedsprzedaż cegiełek w cenach
promocyjnych, które będzie można nabyć w GOK i Zarządzie Klubu Tańca
Towarzyskiego „STYL” Szczegóły
w tym zakresie oraz program turnieju
zostanie przedstawiony w późniejszym
terminie.
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Zapraszamy na
„Szlak Reszków - Muzyka i konie”
Krzysztof Wójcik

S

erdecznie zapraszamy Państwa na nowy, przygotowany
przez nas dla Was szlak, który nazwaliśmy „Szlakiem Reszków
– Muzyka i konie”.
Dlaczego ta nazwa?! Przeprowadzone przez nas rozeznanie wskazuje na jedną dominantę historyczną w gminach Kłomnice, Mykanów,
Kruszyna i Mstów – rodzinę Reszków
i jej dokonania. Bracia Jan (tenor)
i Edward (bas) Reszke, wraz z siostrą
Józefiną (sopran) Kronenbergową, byli
światowej sławy śpiewakami operowymi. Królowali na wielkich scenach
operowych końca XIX i początku XX
wieku: w Paryżu, Londynie, Madrycie
i Metropolitan Opera w Nowym Yorku. Obydwaj bracia kupili i zamieszkali
w majątkach znajdujących się w naszej
okolicy: Garnek, Skrzydlów, Chorzenice, Kłobukowice. Tutaj też realizowali
swoją drugą wielką pasję: hodowlę
koni wyścigowych i, oczywiście, same
wyścigi. Współpracowali w tym zakresie ze szwagrem Adamem Michalskim
z Borowna, księciem Lubomirskim
z Kruszyny, drugim szwagrem – Leopoldem Kronenbergiem, właścicielem majątku Kłomnice, Gruszewskim
z Pławna i wieloma innymi z bliższej
i dalszej okolicy. W tym gronie założyli
w 1879 r drugie w Królestwie Polskim,
Pławieńskie Towarzystwo Wyścigów
Konnych. W Pławnie też funkcjonował
przez 25 lat tor wyścigowy a na imprezy jeździeckie ściągały osobistości
z całej Europy. Reszkowie i Michalscy
założyli równocześnie hodowlę wyścigowych koni pełnej krwi angielskiej,
którą przenieśli później do Skrzydlowa.
Ich śladem, podobną hodowlę założyli Lubomirscy, przeniesioną później
do Widzowa, jako że te dwie rodziny
łączyły więzy przyjaźni i wspólne zamiłowanie do koni. Hodowle te były
znane w całym ówczesnym Królestwie
Polskim i Rosji.
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Tak się więc składa, że wspomniane
miejsca wraz z innymi zabytkami tworzą dość wyraźny ciąg, który pozwala
zaprojektować szlak, który nazwaliśmy „Szlakiem Reszków” z dodatkiem
“Muzyka i Konie”. Są oczywiście również inne, równie ważne, powody, jak
historia i legenda Denhoffów, bitwa
pod Kruszyną w powstaniu styczniowym oraz wiele innych, które dopełniają wartości naszego szlaku. Nie bez
znaczenia są również wartości przyrodnicze i rekreacyjne wspomnianego terenu. Największy walor stanowi tu rzeka
Warta opasująca gminę Mstów, Kłomnice i Kruszynę i Mykanów z możliwością spływów kajakowych oraz urządzania kąpielisk. W pobliżu są również
rozległe lasy, stanowiące wartość przyrodniczą, gospodarczą i rekreacyjną.
Pojawiły się też ostatnio obszary porolnicze, do których też powraca “natura”
- zarośnięte chaszczami łąki, zwłaszcza nadwarciańskie. Jest kilka pomników przyrody ale niewątpliwy urok
mają liczne parki podworskie i aleje
osłonięte drzewami. Cały szlak prowadzimy tak aby można go było przebyć
rowerem ale też wskazujemy drogi dla
samochodów. Cały szlak liczy od 70
do 80 km w zależności od wariantów
drogi i dlatego jego zwiedzanie powinno się rozłożyć na kilka etapów, choć
„technicznie” można przejechać go
w ciągu dnia.
Ze względu na dobry dojazd, szlak
rozpoczynamy w Kłomnicach na dworcu PKP. Dworzec w Kłomnicach
jest związany z dawną Drogą Żelazną
Warszawsko – Wiedeńską wybudowaną w latach 1843 – 1848 z inicjatywy
polskich przedsiębiorców i działaczy
gospodarczych. Pod koniec XIX wieku zarząd nad tą sławną już linią kolejową przejęło konsorcjum Leopolda Kronenberga, który doprowadził
do rozkwitu to przedsiębiorstwo. Wtedy to właśnie wybudowano naprzeciw

dzisiejszego dworca kolejowy budynek
mieszkalny (1878 r.). Kronenberg był
szefem Banku Handlowego (udziałowca tejże kolei) a ponadto był szwagrem
Jana i Edwarda Reszków, ożeniony
z ich siostrą Józefiną. Z tej stacji wyruszali Reszkowie ze swych majątków
na światowe występy i tutaj przyjeżdżali ze swoimi bagażami. Dla nich,
na stacji Kłomnice zatrzymywały się
nawet pociągi pospieszne.
Opodal dworca nowoczesny wiadukt szosy Radomsko – Częstochowa
nad linią kolejową. Szosę i poprzedni wiadukt wybudowano w latach 30
tych XX wieku co było dodatkowym,
oprócz kolei, impulsem rozwojowym
Kłomnic. Tuż obok wiaduktu dawny dworek Bugajów i zabudowania
ich dawnej fabryki maszyn rolniczych
a po drugiej stronie kolei, mocno
już przebudowane, budynki magazynów GS (kazarmy) i dawnej fabryki
Cykorii (wybudowanej w 1888 r. z inicjatywy Aurelego Wunsche). Cały ten
obszar za torami przez wiele lat miał
odrębną nazwę - Aurelów, od imienia
właściciela. Nasz szlak prowadzi ulicą
Kasztanową, piękną aleją ocienioną
starymi kasztanami ale warto zwiedzić
inne części Kłomnic przy tej okazji.
Wart obejrzenia jest cmentarz parafialny przy ul. Częstochowskiej,
na którym znajdują się nagrobki znanych w okolicy obywateli. Na uwagę
zasługuje kuta brama z inicjałami L.K.
W postaci herbu (Leopold Kronenberg). Ten bogaty finansista, mimo
że wyznania ewangelickiego ufundował murowane ogrodzenie wraz
ze wspomnianą bramą. Mur cmentarny został przebudowane ale bramę zachowano. Najcenniejszym zabytkiem
Kłomnic jest późnobarokowy kościół
parafialny Św. Marcina z końca XVIII
w. z zabytkowym wyposażeniem.
Trzeba również zwrócić uwagę na liczne tutaj kapliczki przydrożne, m.in.:

św. Jana Nepomucena (róg ul. Częstochowskiej i Zdrowskiej), Matki Bożej
N. P. na końcu ul. Bartkowickiej, itp.
Z Kłomnic ulicą Zdrowską (albo
Kasztanową) docieramy do przejazdu
kolejowego i udajemy sie w kierunku
odległego o 7 km Borowna. Droga wiedzie przez Zdrową i możemy poruszać
się ulicą Kłomnicką, koło dawnego majątku i aleją lipową dotrzeć do cmentarza parafialnego w Borownie. Organizatorzy szlaku chcą przygotować trasę
nieco inną, obecnie trudną do przebycia. Prowadzi ona ulicą Leśną, później
Łąkową (koło szkoły) i dalej Strażacką
i Zieloną aby zarośniętą teraz alejką
grabową dotrzeć do alei lipowej pod
Borownem.
Borowno należy już do gminy Mykanów. Końcowy odcinek przed cmentarzem w Borownie to wspomniana
aleja lipowa wśród pól..Obok niej leżą
tereny słynnej bitwy pod Kruszyną
(lub Nieznanicami) jaką w czasie Powstania Styczniowego w sierpniu 1863
r stoczyły oddziały pod wodzą gen. E.
Taczanowskiego. Bitwa owa zaczęła
się w Borownie ale główna jej część
toczyła się najpierw w Nieznanicach
a później w okolicach Zdrowej i Bab.
Na prawo od alei jest widoczna w oddali tzw Ostra Góra
pod Kruszyną, gdzie rozegrał
się finał tej tragicznej dla nas
bitwy. Ze Zdrową (nosiła
wtedy nazwę Zdrowa Woda)
z kolei związany jest inny incydent. We dworze mieszkał
wtedy Ignacy Gaszyński, brat
Konstantego Gaszyńskiego
poety i publicysty polskiego
przebywającego wtym czasie
na emigracji po nieudanym
powstaniu
listopadowym.
28 sierpnia kozacy wygnani z Borowna przez oddziały
Taczanowskiego przejeżdżali
w pobliżu i zobaczyli wychodzącą na ganek kobietę i oddali w jej kierunku strzały.
Tak zginęła matka poety Tekla Gaszyńska.
Na cmentarzu parafialnym
znajduje się grób rodziny
Karpińskich i Michalskich.
W tym grobie pochowany
jest również Edward Reszke
i jego brat Wiktor. W pobliżu

– grób Wereszczyńskich i znanej częstochowskiej malarki Wandy Wereszczyńskie oraz wiele znaczących postaci
okolicy. W samym Borownie jest jeszcze kościół parafialny Św. Wawrzyńca
wybudowany w połowie XIX w. Sama
parafia jest jedną z najstarszych w regionie, jej początki sięgają XII w. Stąd
pochodzi między innymi matka Jana
Długosza – Beata. Kościół parafialny
jest też starym sanktuarium Matki Bożej Borowieńskiej, której kult w ostatnich latach odżywa.
W pobliżu widnieje dawny pałac
Michalskich a właściwie to co z niego zostało. Pałac został wybudowany
w stylu barokowym jeszcze w XVIII
w (dla ówczesnego właściciela Paciorkowskiego). Później zamieszkiwali
go Karpińscy i Michalscy. Żoną Adama Michalskiego była Emilia, najstarsza siostra Jana i Edwarda Reszków.
Ona to sprawiła, wraz ze swoim mężem Adamem, osiedlenie się artystów
w pobliżu. Michalski, znany w okolicy
jako doskonały gospodarz zarządzał
majątkami artystów. Był jednocześnie
działaczem gospodarczym i współzałożycielem Pławieńskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych, był nawet
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przez pewien czas prezesem Warszawskiego Towowarzystwa. Konnych. Tutaj, w Borownie, rozpoczęła się słynna
hodowla koni wyścigowych Reszków.
Pałac Michalskich pozostał otoczoy sadem i mimo, iż przed wojną rozebrano
jedną jego część, nadal możemy podziwiać jego architekturę. W pobliżu dawne dworskie stawy. Przy plebani i drodze do dworu stoi sprowadzona przez
Michalskiego figurka św. Antoniego
Padewskiego. W Borownie na terenie
Spółdzielni „S.Ch.” stał niegdyś piękny drewniany spichlerz z XVIII w. Został niestety rozebrany i przeniesiony
w inne miejsce. Teraz można go podziwiać w podczęstochowskim Olsztynie
jako karczmę.
W Borownie uczczono wielkiego
obywatela i artystę nadając jego imię
Szkole Podstawowej. Urządzona tam
kącik bohatera szkoły jak również nauczyciele i uczniowie gromadzą pamiątki po nich. Koło szkoły prowadzi
również nasz szlak.
W dalszą wędrówkę Szlakiem Reszków zapraszamy w następnym odcinku kiedy to udamy się między innymi
do Chorzenic.
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI
Barbara Charaziak
Powieść sensacyjna
Tess Gerritsen – KLUB MEFISTA
  
Napisane krwią po łacinie słowo „Zgrzeszyłem” w miejscu morderstwa młodej kobiety,
to w Boże Narodzenie ponure motto dla lekarza sądowego Maury Isles i detektyw Jane Rizzoli.
Kobiety ustalają powiązania ofiary z psychiatrą Joyce ODonnell, członkinią tajnego Klubu
Mefista. Kolejne zwłoki znalezione przed klubem wskazują na to, że pojawił się nowy seryjny
morderca. Jego znakiem rozpoznawczym są satanistyczne symbole nakreślone w miejscach
kolejnych zbrodni. Czy zabójca należy do klubu?

Powieść romantyczna
Nicholas Sparks – OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
		 Dla miłości człowiek gotów jest zupełnie zmienić swoje życie. Jeremy porzuca pracę
w Nowym Jorku i przeprowadza się do cichej miejscowości w Południowej Karolinie. Wraz
z ukochaną, prześliczną Lexie, zamieszkuje w starym domu. Przygotowują się do ślubu
i narodzin dziecka. Ale czy Lexie była wierna? Jeremy otrzymuje e-maile sugerujące, że nie powinien poczuwać się do ojcostwa. Czyżby Rodney, zastępca szeryfa, był kimś więcej niż tylko
dobrym znajomym Lexie?

Literatura dla dzieci
Francesca Simon – KOSZMARNY KAROLEK I STRASZLIWY ŚNIEGOWY POTWÓR
Karolek bierze udział w konkursie na ulepienie najpiękniejszego bałwana dzielnicy. Znajdziecie tu także coś, czego w życiu byście się nie spodziewali. Koszmarny Karolek pisze testament! Czy można komuś zapisać stare skarpetki? Co w spadku otrzyma Ordynarny Olo? Jak
zostaną potraktowani Wredna Wandzia, Doskonały Damianek i Pani Kat-Toporska?

Literatura popularno-naukowa
Małgorzata Kaganiec – HERBY MIAST WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Książka zawiera historię oraz zdjęcia herbów wszystkich miast obecnego województwa
śląskiego, od czasów najdawniejszych do współczesności. Jak pisze autorka: „Herb miasta
jest nierozerwalnie związany z jego historią i w niej należy szukać zarówno jego genezy jak
i przyczyn późniejszych przemian. Dlatego każdy herb został omówiony na tle dziejów miasta
ze szczególnym uwypukleniem momentów, które miały istotny wpływ na jego wygląd”. Wybrane opracowania wzbogacono fotografiami historycznych pieczęci oraz pocztówek przybliżających dawne wizerunki śląskich miast.
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Noworoczne spotkanie strażaków
z Gminy Kłomnice
Jarosław Łapeta sekretarz ZG ZOSP RP w Kłomnicach

T

radycją strażacką w naszej
gminie są spotkania noworoczne organizowane przez
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Kłomnicach w pierwszym tygodniu nowego
roku. Jest to chwila nie tylko składania
życzeń i integracji środowiska strażaków, ale przede wszystkim robocze
podsumowanie minionego roku oraz
zebranie planów na rok następny. Dlatego w dniu 5 stycznia 2008 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice zebrał
się najpierw Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, w którym uczestniczyli
zaproszeni goście w osobach Zbigniewa Hibnera Komendanta Miejskiego
Państwowej Staży Pożarnej w Częstochowie oraz Krzysztofa Smeli Członka
Prezydium Zarządu Oddziały Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach
a jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Częstochowie i Wójta Gminy Mykanów. Posiedzenie Zarządu prowadził
dh Adam Zając Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach i Wójt Gminy Kłomnice. Zarząd
zapoznał się z realizacją planu działania w roku 2007 który został w całości
zrealizowany oraz z działalnością operacyjną, szkoleniową i wstępnym podsumowaniem realizacji budżetu Gminy
w dziale Ochotnicze Straże Pożarne.
Do niewątpliwych sukcesów działalności Zarządu należy zorganizowanie
po raz pierwszy na terenie Gminy edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w którym reprezentanci
naszej Gminy zajęli 2 miejsce na eliminacjach powiatowych w Blachowni.
Kolejnym ważnym osiągnięciem strażaków z Gminy Kłomnice było zajęcie
po raz pierwszy w historii przez drużynę męską OSP Zdrowa II miejsca
w Powiatowych Zawodach Sportowo
Pożarniczych a pozostałe drużyny klasyfikowały się następująco dziewczyny
z OSP Rzerzęczyce zajęły III miejsce
a młodzieżówka z OSP Kłomnice IV
miejsce.

Wiele ważnych wiadomości przekazał Komendant Zbigniew Hibner,
który w pierwszej kolejności podziękował strażakom za bardzo aktywny
udział w akcji usuwania skutków trąby powietrznej, która trwała 12 dni.
W swoim wystąpieniu poinformował,
że na terenie Gminy Kłomnice wystąpiło 220 zdarzeń co oznacza wzrost
w odniesieniu do roku 2006. Najwięcej razy do akcji wyjeżdżały jednostki
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego ale nie brakowało zaangażowania innych jednostek. Podkreślił
że akcja ratownicza przy usuwaniu
skutków trąby powietrznej to prawdziwy sprawdzian dla wszystkich
strażaków. Poinformował o planach
zakupów sprzętu do jednostek ratowniczych PSP w tym specjalistycznej
drabiny pożarniczej oraz średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.
Z kolei dh Krzysztof Smela przybliżył
sprawy działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w tym
skład Zarządu Głównego, który został
wybrany na wrześniowym zjeździe
Krajowym. Przedstawił też sprawę pieniędzy na dotacje do zakupów sprzętu
strażackiego których ustępujący rząd
RP nie zabezpieczył w budżecie Państwa. Pozostaje nadzieja że obecność
w Rządzie Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka pozwoli na przywrócenie tych środków.
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Podkreślił że dotacje są bardzo ważnym elementem działalności jednostek
OSP.
W pozostałej części zebrania Zarząd
uchwalił plan działania na rok 2008
oraz wysokość składki członkowskiej.
Zarząd dokonał również zapoczątkowania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w naszej Gminie, które
potrwają do marca. Nowością w palnie działania na rok 2008 jest współzawodnictwo sportowe strażaków,
którego inicjatorem był dh Adam Zając. Po zakończeniu zebrania zarządu
do grona zgromadzonych dołączyli pozostali strażacy z wszystkich jednostek
na terenie naszej Gminy. Były życzenia, plany, oraz pełna integracja braci
strażackiej. Zaproszeni goście oprócz
standardowych życzeń zdrowia szczęścia i pomyślności życzyli małej liczby wyjazdów a jeśli już będą to żeby
za każdym razem połączone były
z powrotem bez uszczerbku na zdrowiu. Bardzo dobrym zjawiskiem była
obecność strażaków w różnym wieku
od tych najmłodszych do seniorów.
Świadczy to o zrównoważonej zmianie
pokoleniowej następującej w ochotniczym pożarnictwie.
Informacje statystyczne o działalności strażaków w roku 2007 przedstawimy w miesiącu kwietniu po zakończeniu zebrań sprawozdawczych
w jednostkach.
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„Strażacy dzieciom”
Przemysław Zieliński

J

uż po raz trzeci druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie zorganizowali w czasie ferii zimowych zabawę
karnawałową dla dzieci z tutejszej
parafii. Staje się to już strażacką tradycją.
W sobotę 19 lutego 2008 roku o godzinie 16.00 w pięknie udekorowanej
strażnicy pojawili się pierwsi mali goście wraz ze swoimi rodzicami. Potem
dołączyli ci starsi – już bez opiekunów. Wszyscy uczestnicy bawili się
świetnie. O oprawę muzyczna imprezy
zadbali chłopcy z drużyny młodzieżowej OSP i druh Wojtek Jaszczyk. Aby

dzieciom nie zabrakło sił do zabawy
wszyscy zostali poczęstowani gorącą
herbatą i pysznym pączkiem. Druhny
z „młodzieżówki” sprawnie i z uśmiechem obsłużyły wszystkich uczestników zabawy.
Oprócz tego każde dziecko otrzymało paczkę słodyczy, które ufundowali strażacy i sponsorzy pozyskani
przez druha Andrzeja Perlińskiego.
W czasie imprezy odbyło się kilka konkursów. Najmilszą parą zostali
uczniowie „zerówki” Małgosia Musiał i Bartek Musiał. Zatańczyli dla
wszystkich w kółeczku, za co otrzymali maskotki. Było bardzo dużo chęt-

VIII WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Start i meta w Rzerzęczycach!
Jan Milc

W

dniu 17 stycznia z inicjatywy Wójta Gminy p. Adama
Zająca odbyło się pierwsze
spotkanie zespołu przygotowującego
ósmą edycję Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.
Polski Związek Kolarski na swoim grudniowym posiedzeniu ustalił,
że impreza powinna się odbyć w niedzielę 13 kwietnia 2008 roku. A zatem
uwzględnione zostały nasze sugestie,
aby „zdjąć” wyścig z Wielkiej Soboty
i przenieść na inny termin, zachowując
przy tym w jego nazwie przymiotnik
„wielkanocny”.
Wyścig od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem zawodników
i działaczy kolarstwa. Jest też zaliczany do największych imprez kolarskich
w Polsce. Jedynym, większym od naszego, jest wyścig organizowany w Sobótce na otwarcie sezonu kolarskiego.
W naszym wyścigu tylko w roku ubiegłym wzięło udział 528 zawodniczek
i zawodników z 91 klubów kolarskich.
Łącznie na przestrzeni minionych
siedmiu lat w Wielkanocnym Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice wystartowało ponad 3.100 kolarzy. Na te zawo20

dy 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.
Trasa wyścigu jest identyczna jak
w roku 2007 z tą wszakże różnicą,
że start i meta będą zlokalizowane
nie w Kłomnicach, a w Rzerzęczycach.
Pętla po której będą ścigać się kolarze liczy niespełna 22 km, natomiast
dystans wyścigu głównego wyniesie
ok. 152 km. Kolarze wystartują w kierunku Skrzydlowa, następnie przejadą
przez Rzeki, Karczewice, Pacierzów,
Bartkowice, Kłomnice do Rzerzęczyc.
W Kłomnicach zawodnicy pojadą ul.Sądową, Pocztową w kierunku dworca
PKP, a następnie ul. Dworcową do Rzerzęczyc. Trasa przejazdu przez Bartkowice poprowadzi ul. Świerczewskiego,
Wąską i Wspólną. Zmiana lokalizacji
centrum wyścigowego jest podyktowana względami technicznymi. Otóż,
jak mogliśmy się przekonać w roku
ubiegłym i kilku latach wcześniejszych
lokalizacja miejsca startu i mety przy

nych do konkursu na wiersz i piosenkę. Dzieci po zaprezentowaniu swoich
umiejętności zostały nagrodzone drobnymi upominkami.
Zabawa upłynęła w miłej atmosferze. Bawiły się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Przybyli również goście
spoza Zawady, co pozwala myśleć,
że takie imprezy cieszą się dużą popularnością.
Dzieci waz z rodzicami na łamach
„Gazety Kłomnickiej” pragną gorąco
podziękować strażakom z OSP w Zawadzie za ciekawie spędzony sobotni wieczór, za udaną zabawę, za to,
że druhowie o nich pamiętają i starają
się uprzyjemnić ferie zimowe.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy Wam druhowie i czekamy na imprezę za rok!
Urzędzie Gminy w Kłomnicach przysparzała wielu komplikacji i trudności
organizacyjno-porządkowych. Przede
wszystkim brakowało miejsca pod parkingi. Sąsiadujące z Urzędem Gminy
ulice były zatłoczone, co stwarzało olbrzymie kłopoty dla mieszkańców. Stąd
podjęta została decyzja o przeniesieniu
miejsca startu i mety do Rzerzęczyc,
gdzie wykorzystując tereny przyległe
do strażnicy i kompleksu sportowego
LKS „Orkan” będzie można stworzyć
lepsze warunki parkowania i obsługi
wyścigu.
Przeniesienie imprezy do Rzerzęczyc stwarza także dużą możliwość
promocji tej miejscowości na terenie
całego kraju. Będzie to bardzo dobry
moment dla miejscowych przedsiębiorców do wypromowania swoich firm
i przedsiębiorstw. Wszystkim zainteresowanym tą formą reklamy szczegółowych informacji udziela Dyr. GOK p.
Leszek Janik.
Organizatorami tegorocznego wyścigu są: Wójt Gminy Kłomnice, CKKS
Kolejarz-Jura Częstochowa, Starostwo
Powiatowe, LKS „Orkan” Rzerzęczycze, LKS „Pogoń” Kłomnice, ULKS
Witkowice, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice oraz wszystkie
jednostki OSP z terenu naszej gminy.
W czasie trwania zawodów będą
obowiązywały objazdy, o których poinformujemy w następnym numerze
„Gazety Kłomnickiej”.

Opłatek Emerytów

Bajkowa Zima
Wigilia w przedszkolu

Laureaci konkursu
recytatorskiego w GOK-u

Wieczór kolęd
w Pałacu Nieznanice

