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Zima w obiektywie młodego fotografika

Gminny prezent dla Policji

Nadia Kowalska
urodziła się 10 października, ważyła 3100g.
Mieszka z rodzicami
Pauliną i Tomaszem oraz
braciszkiem Pawełkiem
w Garnku.

Zuzia Borek
urodziła się 14 listopada,
ważyła 3750 i miała 58
cm. Mieszka z rodzicami Urszulą i Norbertem
w Pacierzowie.

Spotkanie noworoczne strażaków

Malwinka Robakowska
urodziła się 21 grudnia,
ważyła 3870g i mierzyła
55 cm. Mieszka w Witkowicach z rodzicami
Agnieszka i Krzysztofem

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

Drodzy czytelnicy

S

kończył się 2008 rok. Zapewne teraz nastąpi czas
wszelkich podsumowań. Tak już bowiem jest,
że lubimy oglądać się w przeszłość, nawet jeśli tam
nie czekają na nas najlepsze wspomnienia. Ale podsumowania mają również na celu zamknięcie pewnych działań
formalnych, jak np. realizacja budżetu gminy za miniony
rok. Wrócę do tego tematu w miesiącu marcu, kiedy będziemy przygotowywali się do sesji absolutoryjnej. Dzisiaj
chciałbym poświęcić kilka słów naszym zamierzeniom na rok 2009. W dniu 29 grudnia
Rada Gminy uchwaliła nowy budżet na 2009 rok. Jest to plan dochodów i związanych
z nimi wydatków we wszystkich przewidywanych prawem działaniach gminy. Wcześniej bo do 15 listopada złożyłem Radzie Gminy projekt budżetu do przedyskutowania
i do wniesienia ewentualnych poprawek a Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) w Katowicach projekt planu do zaopiniowania od strony formalnej. Radni w komisjach pracowali nad budżetem i wprowadzili do niego kilka zmian, które zostały wprowadzone
do ostatecznej wersji projektu. RIO zaopiniowało projekt pozytywnie, wskazując na kilka
niedociągnięć formalnych. Ostateczna wersja projektu budżetu poddana pod głosowanie,
zawierała zarówno wnioski radnych jak i poprawki wg. wskazań RIO. Rada Gminy projekt przegłosowała i tym samym został uchwalony budżet Gminy Kłomnice na 2009r.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami przewidywanych dochodów i wydatków odsyłam na stronę internetową gminy. W tym artykule oczywiście nie może być mowy o w/
w szczegółach ale warto wiedzieć, że w 2009 roku przewidujemy dochody na poziomie
38.813.974 zł – w tym jest subwencja (dotacja ze strony państwa) w wys. 14.750.010 zł
oraz przewidywane dofinansowanie inwestycji z środków unijnych w wys. 9.451.480 zł.
Z tym ostatnim jak co rok jest to loteria. Złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie i jak
na razie dwa zostały odrzucone - na wynik oceny pozostałych - czekamy. Większość gmin
w naszym kraju, a już zwłaszcza w takim województwie jak woj. śląskie złożyła wnioski o dofinansowanie działań z zakresu budowy infrastruktury komunalnej i oświatowej.
Ponieważ nikt nie prowadzi tzw. preselekcji wniosków to wartość tych wniosków wielokrotnie przekracza kwoty unijne na ich dofinansowanie. Rozpoczyna się więc rozpaczliwe
szukanie sposobów na redukcję tych wniosków na etapie tzw formalnym. Wystarczy byle
powód aby wniosek nie znalazł się na liście, tych przeznaczonych do oceny merytorycznej.
Ponieważ jednocześnie media przedstawiają statystyki, z których wynika, że pieniądze są,
tylko gminy nie umieją ich zdobyć - rozpoczyna się „wyścig szczurów”. Niejasność kryteriów oceny powoduje, że włodarze miast i gmin, w każdym sąsiedzie zaczynają widzieć
potencjalnego wroga, który nie wiadomo jakimi metodami uzyskał dotację. To oczywiście zaczyna rzutować na dalsza współpracę miedzy gminami - niekoniecznie pozytywnie.
Z rozbudzonych nadziei i oczekiwań nie łatwo jest bowiem zrezygnować. Dlatego będziemy dalej walczyć o dotacje unijne, a jakie będą efekty – pokaże czas.
Szanowni mieszkańcy gminy! Od ostatniego wydania naszej gazety upłynęło kilka
tygodni. Informacje o wydarzeniach jakie w tym czasie miały miejsce w gminie mam
nadzieję, że znajdą swoje miejsce w tym numerze. Jednakże ze względów technicznych
nie jesteśmy w stanie poświęcać jednej, nawet najbardziej udanej imprezie, kilku stron Gazety Kłomnickiej. Na swoje miejsce czekają też inni. Dlatego musimy zacząć ograniczać
ilość artykułów i zdjęć z pojedynczych imprez po to, aby pokazać jak największą ilość
zdarzeń, jakie mają miejsce w naszej gminie w różnych dziedzinach naszego życia, tym
bardziej, że pojawiają się również inne biuletyny i różne gazetki, które niejako uzupełniają
materiały z działań poszczególnych stowarzyszeń pokazywanych u nas, z czego cieszymy
się bardzo. Cały czas zachęcamy do współpracy.
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INFORMACJA
o Planie budżetu Gminy Kłomnice na 2009 rok
W 2009 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										

38 813 974,9 451 480,50 000,9 401 480,29 362 494,5 527 340,5 154 294,14 750 010,4 743 139,10 006 871,3 648 098,3 000,279 752,-

Dochody 2009

40,00%

Dochody własne stanowią następujące tytuły:

35,00%

a) wpływy za wodę										 680 000,b) wpływy z oczyszczalni ścieków				 210 000,c) podatek rolny											 720 000,d) podatek leśny											
47 000,e) podatek od nieruchomości						 2 630 000,f) podatek od spadku i darowizn				
45 000,g) podatek od środków transportowych		 141 000,h) wpływy z karty podatkowej					
8 000,i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków
		 i opłat oraz zwrot kosztów upomnień		
25 000,j) odsetki bankowe od środków
		 na rachunku bankowym						
30 000,k) pozostałe odsetki									
8 800,l) opłata targowa										
45 000,m) opłata skarbowa										
55.000,n) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		 185 000,o) dochody z tytułu najmu i dzierżawy			 110 000,p) udziały ludności w budowie kanalizacji
		 i wodociągów										
50 000,q) podatek od czynności cywilno-prawnych 		 149 000,r) opłata z tytułu wieczystego użytkowania
		 nieruchomości										
6 000,s) wpływy z różnych opłat lokalnych				
82 000,t) wpływy z usług (ksero, ogrzewanie)			
52 000,u) różne dochody (zwroty z RUP, zwroty podatku
		 VAT dot. inwestycji zakończonych i inne		 248 540,-

30,00%
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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

Dochody własne

0,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Wysokość dochodów własnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok uwzględniając:
- wskaźnik inflacji przyjęty do opracowania projektu budżetu państwa,

25,00%

60,00%

Wydatki 2009
50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

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

2. Wydatki																38 791 790,w tym:
a) wydatki majątkowe											12 900 965,b) wydatki bieżące												25 890 825,		 z czego:
		 - wydatki bieżące działu oświaty i edukacyjnej
			 opieki wychowawczej										12 307 827,			 z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę		10 006 871,		 - pozostałe wydatki bieżące								13 582 998,Wydatki majątkowe to:
- zakupy inwestycyjne											298 000,- dotacje na dofinansowanie inwestycji						166 000,- realizacja zadań inwestycyjnych							12 436 965,Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Gospodarka mieszkaniowa

Transport i łaczność

Handel

Leśnictwo

0,00%
Rolnictwo i łowiectwo

- 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 2009r.,
- 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 ST3-4820-21/2008
z dnia 10.10.2008r.
Kwotę dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB.I. 3011-478/2/2008 z dnia
23.10.2008r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ.
03101/22/2008 z dnia 23.10.2008r.
Środki z funduszy unijnych
na dofinansowanie inwestycji przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.

Przewidywane do realizacji zadania inwestycyjne to:
																			Ogółem					w tym dofinansowaie
																									z środków unijnych
1.		Rozbudowa Szkoły w Rzerzęczycach							 1 702 109,-		 1 446 792,2. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych
ul. Częstochowska, Bartkowska, Główna
i Ogrodowa w miejscowości Konary							 2 777 658,-		 2 236 570,3. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców
Budowa Świetlicy środowiskowej w
miejscowości Zdrowa 												 150 000,-		 127 500,4. Budowa basenu krytego przy zespole szkół
w Kłomnicach															 6 577 198,-		 5 590 618,5. Budowa drogi ul. Łąkowa w Kłomnicach 		
30 000,6. Przebudowa i modernizacja ul. Ogrodowej
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w miejscowości Witkowice											
30 000,7. Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół
w Garnku wraz z termomodernizacją							 1 010 000,8. Modernizacja oświetlenia ulicznego								 100 000,9. Termomodernizacja UG nr 2, Przychodni zdrowia
i przystosowanie przystosowanie budynku dla
osób niepełnosprawnych 												
30 000,10. Rozbudowa GOK Kłomnice											
30 000,Razem
																12 436 965,-		 9 401 480,Dofinansowanie ze środków unijnych przewiduje się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do którego zostały złożone wnioski w ubiegłym roku.
Wydatki bieżące ustalono biorąc pod uwagę wykonanie za 2008r. uwzględniając wskaźnik inflacji oraz nowe okoliczności wydatków.

PODATKI 2009

P

oniżej przedstawiamy wyciąg
ze zbioru uchwał dotyczących
stawek podatkowy na rok 2009.
Wykonanie tych uchwał powierzone
zostało przez Radę Gminy Wójtowi.
Wchodzą one w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym w Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Ze względu na objętość materiału
zainteresowanych informacjami dotyczącymi wysokości podatku od środków
transportu odsyłamy do strony internetowej: www.bip.klomnice.pl, gdzie też
w dziale uchwały znajduje się kompletna treść wszystkich aktów prawnych
tworzonych przez Urząd Gminy.
Stawki podatku rolnego na 2008r. wynoszą:
* 105 zł z 1 ha przeliczeniowego dla
gruntów gospodarstw rolnych
* 210 zł dla gruntów pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków (do 1ha pow.).
Podatek rolny stanowi równowartość
pieniężną 2,5 q żyta dla gospodarstw
rolnych oraz 5 q żyta dla posiadających
grunty do 1 ha, obliczone wg średniej
ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów roku podatkowego.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2007r. średnia cena skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. wyniosła 58,29 zł za 1 q.
Rada Gminy Kłomnice podjęła
uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rol4

nego do kwoty 42 zł za 1 q na rok 2008.
Uchwała Rady Gminy Kłomnice nr 70/
XII/07 z dnia 26.11.2007r.
Stawka podatku leśnego na 2008r.
wynosi 32,40 zł za 1 ha powierzchni.
Podatek leśny stanowi równowartość
pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną
wg średniej ceny sprzedaży za pierwsze
trzy kwartały 2007r. Cena drewna wynosiła 147,28 zł.
Ustala się następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości:
1. OD GRUNTÓW
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków od 1m² powierzchni. 0,71 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni. 3,74 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m²
powierzchni. 0,14 zł
2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni
użytkowej, 0,57 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej, 15,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-

kowanym materiałem siewnym od 1m²
pow. użytkowej, 8,60 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności
w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych od 1m² pow. użytkowej, 3,84 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² pow.
użytkowej, 3,20 zł
f) garaży od 1m² pow. użytkowej. 4,55 zł
3. OD BUDOWLI
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust.
3 -7.
Wprowadza się zwolnienia w podatku
od nieruchomości dla:
- nieruchomości komunalnych nie oddanych w posiadanie zależne osobom trzecim,
- strażnic OSP, za wyjątkiem powierzchni wykorzystanej pod działalność gospodarczą przez podmioty inne niż OSP,
- domów dziecka na terenie naszej gminy,
- budynków, budowli i grunty związane
z kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią
ścieków,
- nieruchomości lub ich części zajęte
na upowszechnianie kultury,
- terenów przeznaczonych na sport
i rekreację wraz z budynkami będące
w użytkowaniu klubów sportowych,
- gruntów pod zbiornikami wodnymi retencyjnymi,
- nieruchomości jednostek Policji.

AKTUALNOŚCI Z PRAC RADY GMINY
Małgorzata Śliwakowska

W

dniach 18 listopada i 29
grudnia 2008 r. odbyły się
Sesje Rady Gminy Kłomnice. Radni uchwalili uchwały w temacie ustalenia stawek podatków i opłat
lokalnych na 2009 rok:
- obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego,
- zwolnienia z podatku rolnego,
- ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
- zwolnień w podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych.
Ważna uchwała Rady Gminy
to przyjęcie budżetu Gminy Kłomnice
na 2009r.Budżet ten po stronie dochodów wynosi : 38813974,00zł, a wydatki
to kwota 38791790,00zł. Zaplanowane
w tym budżecie zadania inwestycyjne
współfinansowane ze środków unijnych
to:
- rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach,
- przebudowa i modernizacja dróg

gminnych ul. Częstochowska, Bartkowska, Główna i Ogrodowa w Konarach,
- budowa świetlicy środowiskowej
w miejscowości Zdrowa,
- budowa basenu krytego przy Zespole
Szkół w Kłomnicach.
Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Garnku.
Wyciąg z tekstu uchwały odnośnie
budżetu na 2009r. i wysokości podatków
jest zamieszczony na łamach tego numeru
gazety.
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia
na 2009r. stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego Biura
Obsługi Oświaty w Kłomnicach na organizację wypoczynku w formie półkolonii w szkołach i kolonii wyjazdowych
dla dzieci z terenu Gminy Kłomnice w okresie ferii zimowych i letnich
w wysokości:

CO TAM PANIE … W POWIECIE

Budżet marzeń - realny czy wirtualny?
Jan Milc
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grudnia ub.r. Rada Powiatu
Częstochowskiego uchwaliła budżet na 2009 rok. Przewiduje on dochody ogółem w wysokości
96.709.805 zł, zaś wydatki w kwocie
108.040.971 zł. Dochody własne powiatu
wyniosą 36,6 mln zł i stanowić będą bez
mała 38% budżetu. Różnica pomiędzy
dochodami a wydatkami pokryta zostanie
z kredytu planowanego w łącznej kwocie
12,8 mln zł. Kredyt w zdecydowanej większości przeznaczony zostanie na pokrycie
udziału własnego w finansowaniu inwestycji, na które przeznacza się 49% wydatków budżetowych, co stanowi kwotę
52,4 mln zł. Na inwestycje drogowe przewiduje się 42,9 mln zł tj 82% wydatków
inwestycyjnych ogółem. Do zadań inwestycyjnych realizowanych w jednostkach
organizacyjnych powiatu należeć będą:
budowa i wyposażenie sali gimnastycznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku – ok. 1,6 mln
zł, modernizacja pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadpodsta-

wowych w Koniecpolu – ok. 0,2 mln zł,
modernizacja boiska w Zespole Szkół
w Złotym Potoku „Moje boisko – ORLIK
2012” – ok. 1,0 mln zł. Tak duże wydatki
nie będą możliwe do realizacji bez wsparcia zewnętrznego, na które powiat bardzo
liczy, szczególnie na środki pomocowe
wynikające z realizacji programów subregionalnych i konkursowych w ramach
programów unijnych, głównie w zakresie
realizacji zadań drogowych. Przewiduje
się, że budżet powiatu zostanie zasilony
środkami pomocowymi w wysokości ok.
26 mln zł, co będzie stanowiło 27% budżetu roku 2009.
Główne zadania inwestycyjne będą
realizowane na drogach. Przewiduje się,
że na te cele przeznaczonych zostanie
prawie 19 mln zł środków unijnych, 12
mln zł będzie stanowić pomoc samorządów – przede wszystkim gminnych, a 12
mln zł będzie pochodzić z planowanego
kredytu bankowego. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał do dyspozycji
6 mln zł na realizację zadań bieżących.
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-5 0,00zł na jedno dziecko na organizację półkolonii zimowych i letnich
w szkołach,
- 350,00zł na jedno dziecko na organizację kolonii letnich wyjazdowych
organizowanych w Chorzenicach.
Kolejna uchwała umożliwiła działania mające na celu nieodpłatne nabycie
na własność Gminy Kłomnice działki
o pow. 1,21ha w obrębie miejscowości Garnek od Agencji Nieruchomości
Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu
z przeznaczeniem na obsługę komunikacji zbiorowej (PKS).
Miłym akcentem sesji było przybycie przedstawicieli Komendy Miejskiej
Policji w Częstochowie, aby podziękować Radzie Gminy za przeznaczenie
kwoty 10000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
motocykla.Przedstawiciele policji zaprezentowali nam zakupiony motocykl.
Rada Gminy Kłomnice została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową
od Polskiego Związku Emerytów ,Rencistów i Inwalidów-Zarządu Głównego
w uznaniu jej wybitnych zasług.
Będą to koszty remontów bieżących, zimowego utrzymania dróg i utrzymania
obwodów drogowych. W kwocie tej 2,5
mln zł przewiduje się na remonty bieżące dróg, tzw. nakładki. Podobnie jak
w latach ubiegłych podział tych środków
nastąpi w oparciu o algorytm, którego
wielkość zależy od długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach.
Co z budżetu powiatu dotrze na teren naszej gminy? Wydawać mogłoby
się, że jako jedna z największych gmin
w powiecie powinna mieć także znaczący udział w budżecie. Jednak tak
nie jest. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) na lata 2009 – 2010
na terenie naszej gminy przewiduje się
do realizacji jedno zadanie drogowe
„Przebudowa uzupełniającej sieci dróg
powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S od DK 91 – Zberezka
– Zawada i nr 1032 S Zawada – Konary
– Pacierzów. Wielkość wydatków na rok
2009 wynosi ogółem 4 271 200 zł, (w
2010 r – taka sama kwota) co stanowi
niespełna 10% inwestycyjnych wydatków drogowych. W gminie Mykanów
(porównywalny obszar, długość dróg
powiatowych i liczba mieszkańców)
w 2009 roku wydatki w tym zakresie
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› wyniosą blisko 24%. Tylko w samym przekonywania nie miał żaden z dotychBorownie na inwestycje drogowe przewidziano ponad 3 mln zł. Takie zapisy
budżetu świadczyć mogą o mocno ukierunkowanej operatywności Starosty,
który potrafił przekonać koalicjantów
do zaakceptowania projektu budżetu (w
wielu przypadkach kosztem ich macierzystych gmin) i ściągnięcia 1/4 budżetu
do swojej gminy. Może to też świadczyć
o zachwianiu tak mocno nagłaśnianej
przez Zarząd Powiatu polityki zrównoważonego rozwoju. Takiego daru

czasowych Starostów, nawet w okresie
kiedy Starosta i Wicestarosta pochodzili
z tej samej miejscowości!
Należy mieć nadzieję, że nie ulegną
zmianie zasady podziału środków przewidzianych na nakładki. Powiat częstochowski jest właścicielem 578 km dróg,
z tego na terenie gminy Kłomnice znajduje się ich nieco ponad 61 km. Zatem
jak łatwo wyliczyć na nakładki powinno
przypaść ok. 264 tys. zł. (w roku ubiegłym 211,6 tys. zł.).

Zapisany w budżecie powiatu zakres zadań jest imponujący. Oby jednak
nie okazało się, że pozostaną one na papierze. Wszak finansowanie inwestycji,
szczególnie drogowych w ponad 75%
oparte jest na środkach pomocowych,
które jeszcze nie zostały przyznane i dotacjach samorządów gminnych, które są jedynie zadeklarowane i to wcale nie w takich wielkościach jakie założono.
Miejmy jednak nadzieję, że budżet,
mimo wszystko, okaże się realny, bo jak
na dziś jest on bardziej wirtualny.

Więcej drzew w Parku
Adam Śliwakowski

W

dniu 29.12.2008 r. dokonano na terenie parku
w Rzekach Wielkich nasadzeń 32 szt. drzew gatunków liściastych, w tym: lipa, dąb szypułkowy,
buk pospolity, wierzba, wiśnia różowa. Sadzonki kilkunastoletnich drzew
o obwodach powyżej 20 cm i wysokości do 3,5 m rozmieszczono na terenie
parku, w miejscach wyznaczonych
przez architekta krajobrazu, p. mgr inż.
Barbarę Krawczyk. Nowe nasadzenia wynikały ze zmiany decyzji 35/08
z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzew w ilości
1 szt. lipa i 1 szt. topola kanadyjska.

Rolniku zbieraj faktury
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać

część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 2 marca 2009 r. do 31
marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 września
2008 r. do 28 lutego 2009 r.,
- w terminie od 1 września 2009 r.
do 30 września 2009 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1
marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
w ramach limitu zwrotu podatku okre-

ślonego na 2009 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2009 r. wynosi 73,10 zł * ilość ha
użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 4 maja - 1 czerwca 2009 r.
w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie 2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub
miasta, albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
Wszystkim rolnikom, ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego
przypominam o zbieraniu faktur vat
na bieżąco. Z kolei podmioty oferujące zakup oleju napędowego, proszę
o przypominanie rolnikom, o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

W 100-lecie obecności Sióstr Służek
NMP Niepokalanej w Kłomnicach
s. Teresa Tańska Służka NMP Niepokalanej

100

lat – to Jubileusz, który cieszy,
ale i zobowiązuje, zwłaszcza
Siostry mieszkające aktualnie w Kłomnicach. One zbiorą (jak napisała Przełożona
Generalna Matka Danuta Wróbel z racji
125 lat istnienia naszej Rodziny Zakonnej)
- „obfite plony Bożego błogosławieństwa,
niezliczone ziarna ludzkiej życzliwości,
pełne kosze radosnych wzruszeń i uczuć
wdzięczności oraz snopy przemyśleń”1.
6

Tak się złożyło, że Zgromadzenie Sióstr
Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (bo tak brzmi pełna nazwa) założyło
placówkę w Kłomnicach w wyjątkowym
okresie dziejów Polski, bo w 1908 r. Potwierdził ten fakt Wikariusz Generalny – ks.
bp Stanisław Czajka – z Kurii Diecezjalnej
w Częstochowie, zaświadczeniem z 1954
r., gdyż wcześniejsze dokumenty zaginęły
lub dla bezpieczeństwa zostały zniszczone.

Wspomniana, ówczesna rzeczywistość
Polski – to podzielenie naszej Ojczyzny
na 3 zabory, prześladowanie Kościoła, kasata klasztorów, zamknięcie nowicjatów
i zniszczenie wszelkich przejawów polskości. Również wieś, po uwłaszczeniu w 1864
r. znalazła się w trudnej sytuacji, zarówno
materialnej, jak i moralnej. Szerzyło się
pijaństwo. wiele osób migrowało ze wsi
do miast. poziom wiedzy religijnej w rodzi-

nach był bardzo niski.
W takich okolicznościach, bo w latach
1829 – 1916 żył nasz Założyciel – bł. O.
Honorat Koźmiński – twórca nowych form
życia zakonnego – zgromadzeń niehabitowych. W wyniku kasaty klasztorów w 1864
r. O. Honorat wraz z innymi kapucynami
został przewieziony do klasztoru w Zakroczymiu, a następnie w 1892 r. – do Nowego Miasta nad Pilicą. Zwłaszcza przez
posługę w konfesjonale (bo to jedynie było
miejsce bezpieczne) O. Honorat poświęcał
długie godziny tym osobom, które pragnęły pogłębiać życie duchowe. Gdy wielu
Jego penitentów odczuwało potrzebę życia zakonnego, Ojciec modlił się o światło
i postanowił, aby pozostawały w kraju, dla
dobra Kościoła i społeczeństwa. Zachęcał,
by praktykowały życie zakonne „tu i teraz”,
w warunkach, w jakich się znajdują – bez
klauzury i bez habitu. Tak powstało ponad
20 zgromadzeń zakonnych, które swe uzasadnienie biorą z Ewangelii.
O. Honorat mówił, że gdyby nawet czasy się zmieniły, my mamy pozostać – bez
zewnętrznych oznak zakonności – na wzór
Świętej Rodziny z Nazaretu, gdzie nikt
z ówcześnie żyjących nie wiedział, że Bóg
jest tak blisko!
Zgromadzenie Sióstr Służek O. Honorat
założył w 1878 r., czyli dokładnie 130 lat
temu w Zakroczymiu, w święto Matki Bożej Różańcowej (obecnie jest ono obchodzone – 7 X).2
Inspiracją do powołania naszej Rodziny zakonnej były objawienia Matki Bożej
w Gietrzwałdzie na Warmii w 1877r. –
wiejskim dziewczętom. Matka Boża wówczas przedstawiła się, że jest Niepokalanie
Poczęta i rozmawiała w języku polskim,
czyli w ich języku ojczystym. Gietrzwałd
– był pod zaborem pruskim. Matka Boża
prosiła przede wszystkim: „chcę, abyście
odmawiały Różaniec”. I zaczęto wypełniać
orędzie, które krzepiło i jednoczyło serca tysięcy osób. Przychodziło wyzwolenie ducha
dzięki zgiętym kolanom i trzymanej w dłoniach tej niezwykłej „broni”. O. Honorat doskonale wiedział co tzn. być internowanym
i jednocześnie wolnym. Sam wiele lat był
internowany i również skazany na cierpienie
w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej.
Tym bardziej więc interesował się treścią Maryjnego przesłania z Ziemi Warmińskiej. Wysłał nawet 2 siostry do Gietrzwałdu z pytaniem, czy Matka Boża błogosławi
powstającemu Zgromadzeniu. Odpowiedź
przez pośrednictwo wizjonerek, jak przekazuje tradycja brzmiała: „Matka Boża Wam

i Waszemu Zgromadzeniu błogosławi.”
Wątpliwości już nie było. Były
przecież konkretne znaki: Niepokalana, Różaniec, lud wiejski, no i orędzie w języku polskim. O. Honorat był
przekonany, że pod „ubogą strzechą,
szuka Matka Boża dusz, które by były
zawiązkiem odrodzenia zepsutego
świata”. Był również pewny, że „życie
zakonne jest instytucją Boską i ustać
nie może, bo bez niego nie mogłaby
być wypełniona Ewangelia święta”.
Stąd właśnie, tak bardzo pragnął, by te,
pełne zapału serca nie wyjeżdżały poza granice Ojczyzny w poszukiwaniu możliwości
wstąpienia do klasztoru.3
Sam kiedyś powiedział: „za granicę
odsyłać się nie godzi, bo to owoc tutejszy,
tu powinien zostać; nie godzi się ogałacać
tej ziemi, z dojrzałego, najpiękniejszego
owocu, który ona wydała.”4
W Kłomnicach pierwsze Siostry Służki zamieszkały w 30 rocznicę powstania
Zgromadzenia, w prywatnym domu – przy
ul. Stalinogradzkiej 42. Zadania apostolskie
pełniły zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, pracując głównie wśród ludu wiejskiego i według jego potrzeb.5
W samych Kłomnicach Siostry zajmowały się koszykarstwem, prowadziły
pracownię krawiecką z możliwością nauki
zawodu dla młodych dziewcząt. Dbały też
o parafialną świątynię. Odwiedzały chorych
w ich domach. Od roku 1910 prowadziły
ochronkę dla dzieci. To dzieło podjęły z inicjatywy i pod materialną opieką Ks. Arnolda Przeradzkiego.
Powstały też dzieła w okolicznych
miejscowościach. I tak, w Kruszynie Siostry prowadziły szwalnię, sklep spożywczy
oraz ochronkę, której fundatorem był Książe Stefan Lubomirski. Tutaj prawdopodobnie pracowały 10 lat.
Pierwsze wzmianki w Historii Zgromadzenia o naszej pracy w Kruszynie znane są
już z 1900 r. z informacją, że przebywały
tam 4 Siostry. Być może były to pierwsze,
mieszkające przy rodzinach, na kilka lat
przed erekcją domu życia wspólnego.
Również w Konarach funkcjonowała
ochronka i szwalnia z możliwością nauki
dla miejscowych dziewcząt. Były to lata
między 1910 – 1917. Dzieła te utrzymywał
p. Kazimierz Policzkiewicz i miejscowi gospodarze.
W miejscowości Rzeki w latach: 1913
– 1918 była ochronka i sklep spożywczy
prowadzone przez Siostry Służki. Istniały
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one dzięki wsparciu i życzliwości tamtejszych mieszkańców.
W Ludwikowie, w latach 1915 – 1918
w ochronce prowadzonej przez Siostry
przebywało jak podają źródła około 60
dzieci. Placówkę tę wspierał Ks. Sylwester
Kopydłowski.
Również w Zawadzie była prowadzona
ochronka, utrzymywana przez mieszkańców tej miejscowości.
Podsumowując, należy jeszcze dla młodszego pokolenia dopowiedzieć, że wówczas
ochronki to często tajne szkoły, gdzie dzieci
obok wychowania, nauki katechizmu uczyły się pisać i czytać, a także języka polskiego i historii ojczystej.
W 1922 r. niestety Siostry Służki opuściły parafię Kłomnice.6
Jak napisał w protokole wizytacji kanonicznej Ks. T. Rakoczy SJ (w 1977 r.):
„Kłomniczanie nie mogli pogodzić się z tym
faktem. Alarmowali Dom Macierzysty natarczywymi prośbami, bowiem ludność
miejscowa była wdzięczna za każdą pracę
Sióstr.”7 Przez 11 lat Kłomnice „nie poddawały się”. Widocznie Bóg wysłuchał próśb.
W 1933 roku wstąpiła do naszej Rodziny zakonnej – s. Maria Bugała (zmarła
w 1948 roku i pochowana na cmentarzu
przy domu Generalnym w Mariówce), która wniosła w posagu między innymi, dom
rodzinny. Widocznie, dla Zgromadzenia
był to znak, aby Siostry wróciły do Kłomnic. Stało się to zaraz w 1933r. Jak dawniej
– odwiedzały chorych, czasem przygotowały ich do śmierci. Opiekowały się świątynią, otworzyły pracownię krawiecką, gdzie
młode dziewczęta mogły się uczyć tego zawodu. Zgodnie z przesłaniem Matki Bożej
z Gietrzwałdu szerzyły modlitwę Różańcową, zakładały Koła Żywego Różańca.
Były animatorkami trzeźwości. Prowadziły
również własne gospodarstwo rolne. Pracowały tak samo jak inni, ale niejednokrotnie
inaczej, sumienniej.
Przez autentyczne zaangażowanie zjednały sobie wielu przyjaciół, nawet wśród
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› osób, które wcześniej były wobec nich

ostrożne, a czasem – nawet przeciwne.
Ze względu na ukrycie i jako, że opiekowały się III zakonem św. Franciszka – nazywane były „tercjarkami”.8 Siostry wszędzie,
gdzie były, starały się, tak jak umiały wprowadzać na co dzień zachęty bł. O. Honorata, który przypominał, iż podstawą naszego
życia duchowego jest naśladowanie Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki w tajemnicy ukrycia – od Betlejem przez Nazaret, aż
po krzyż oraz pod postacią chleba i w każdym człowieku. Proponowana przez Ojca
Honorata forma życia zakonnego, była tak
nowa, że aż niezrozumiała. Jedynie żar
rozpalonego serca Założyciela, kazał uwierzyć w słuszność głoszonej idei tym, którzy
pragnęli „odkrywać” Ukrytego Boga. O. R.
Cantalamessa napisał kiedyś, „że trzeba być
poetą, bohaterem albo zakochanym, by zaryzykować taki styl życia.”9 Jednak znaleźli
się tacy ludzie i w 1907 r. tylko w naszej
Rodzinie Zakonnej było około 8500 osób.
I poszła ta rzesza Służek (m.in. do Kłomnic w 1908 r.) – w ubraniu zwyczajnym
i prostym, jak wszystkie polskie kobiety.
Wmieszały się między ludzi z tajemnicą
konsekracji zakonnej w sercach, niosąc Dobrą Nowinę świadectwem słowa i życia.10
W historii Sióstr mieszkających w Kłomnicach wiele się zmieniało. Zawsze jednak
starały się odnaleźć w tym co przeżywali
mieszkańcy. I tak w okresie okupacji Siostry w Kłomnicach wspierały potrzebujących. Znosiły rannych, grzebały zmarłych,
przyjmowały wysiedlonych, organizowały
odzież i żywność, prowadziły kuchnię dla
wysiedlonych. We własnym domu prowadziły też (jak same nazwały) „mały przytułek
dla staruszek” (do 1947 r.) Podopiecznych
przydzielała gmina. Pomocy w prowadzeniu
kuchni udzielała Rada Główna Opiekuńcza
(RGO) – instytucja powstała do opieki nad
rannymi, jeńcami i sierotami.
Siostry cieszyły się z tej współpracy,
gdyż „posiłki były okazją do zaradzania
potrzebom moralnym stołowników”- jak
podaje Kronika Domu.
W 1948 r. w Kłomnicach rozpoczęło swoją działalność przedszkole prowadzone przez
zgromadzenie dla ponad 20 dzieci. Niestety,
w latach 60-tych, placówka ta została zlikwidowana przez władze państwowe.
Tradycją wszystkich naszych wspólnot
jest fakt, że w niedziele i święta Siostry
wychodziły z domu i szły w celach apostolskich nawet do odległych wiosek. Modliły się tam z ludźmi zwłaszcza na różańcu
i rozmawiały.
8

Od 1958 r. do Kłomnickiej wspólnoty
dołączyła jeszcze jedna siostra, która zajmowała się wyłącznie chorymi w parafii.
W ciągu stuletniej historii placówki
rodzina Sióstr Służek powiększyła się o 7
Sióstr pochodzących z tych terenów. Niestety, nie wszystkie żyją, a niektóre ze względu
na stan nie mogły przybyć. Ufamy, że w II
stuleciu liczba ta się przynajmniej podwoi,
gdyż na pewno nadal wzrasta tutaj młodzież
o gorących sercach, pragnąca życiem głosić
Ewangelię, tęskniąca za wolnością i radosna!Bóg takich właśnie potrzebuje!
Tylko człowiek wolny może zaufać
Chrystusowi, tak na serio i do końca. On
przyjmie w swoje dłonie zarówno nasze
„teraz i jutro”. Nie tłumaczmy się, że czasy są trudne. Dla tych, którzy już wyruszyli
z tej parafii – chłopców i dziewcząt, kapłanów i Sióstr zakonnych – też czasy były
trudne. Jeśli trudno uwierzyć, zapytajmy
ich sami!
Jeden z kapłanów, którego włosy posypał już szron, powiedział kiedyś: „nie ma
łatwych czasów, są tylko łatwe wymówki.
Jeśli ktoś pragnie więc być uczniem Chrystusa, głosić Jego Ewangelię, ratować życie
– również Boże w sercach wielu – Bł. O.
Honorat może być wzorem.
Tak się przecież składa, że współczesny człowiek bardziej potrzebuje obrazów
i chętniej je ogląda, niż czyta.
Życie Ewangelią jednak – o tym musimy pamiętać, narażone jest na niepopularność, odrzucenie i przegraną. Jednak nie ma
w tym lęku. Doświadczył tego Chrystus,
doświadczył bł. O. Honorat i wielu tych,
którzy poprzedzili nas w wierze (również
Sióstr, które w Kłomnicach pracowały,
czy też stąd pochodzą).
Aktualnie Siostry Służki mieszkają
w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 75
i nadal prowadzą pracownię szycia. Ponoć
ich kołdry są cieplejsze i to wcale nie reklama!
Jest też zakrystianka w świątyni parafialnej.
Mieszkają w wybudowanym dokładnie
20 lat temu – domu. W 1988 r. J.E. Ks. Abp
Stanisław Nowak dokonał jego poświęcenia. Wówczas w Kronice Ks. Abp m.in.
napisał: „dokonałem poświęcenia kaplicy
i pobłogosławiłem dom Niepokalanie Poczętej”. Chce się powiedzieć: zupełnie jak
w Nazarecie i to na pewno zobowiązuje.
Tym bardziej, że te Siostry, które u początków w Kłomnicach pracowały – zapewne
tego bardzo pragnęły.
Jubileusz to przede wszystkim czas refleksji, pytała więc kiedyś jedna spośród
nas: na ile jesteśmy Służkami Niepokala-

nej?, na ile pozwoliłyśmy na sobie wypisać
znak Chrystusa? Ocenią to następne wieki.
Jedno można dopowiedzieć: wzięłyśmy
Ewangelię do rąk i czytamy ją. Najpierw
same sobie, potem innym. Historia uczy nas
tej mądrości: ile, komu i kiedy czytać. Idziemy w Polskę oraz poza jej granice: Litwa,
Łotwa, Białoruś, Włochy, Kongo, Rwanda,
Stany Zjednoczone, a ostatnio też Francja.
Kłomnickie posługi starałam się wymienić, ale dobrze jest ponoć nie ulec pokusie
liczenia. Jedno było i jest wiadome – sióstr
do pracy było i jest ciągle za mało!
Niech to wszystko „od wczoraj” poprzez
„dziś” pozostanie mocno zatopione w Sercu Boga. W naszej Ojczyźnie ... i nie tylko
– nadal są potrzeby! Proszą o siostry parafie, szkoły, szpitale, domy dziecka. Proszą
o pomoc ludzie wsi, rodziny alkoholików,
osoby samotne i starsze.
Dalszą historię – niech pisze sam Bóg,
Który był i jest początkiem wszystkiego.11
Niech idzie „za nami”, jak za Janem i niech
chrzci Duchem Świętym (taką bowiem
Ewangelię naznaczył Kościół na 7XII).
Może to jakiś znak, zwłaszcza dla miejscowej wspólnoty – „przygotować drogę dla
Pana i prostować ścieżki dla Niego”. Tym
bardziej, że dzisiaj, wigilia świętowania
uroczystości Maryi Niepokalanej – Patronki Zgromadzenia i Patronki Domu w Kłomnicach - „Domu Niepokalanie Poczętej”.
Najdroższe Siostry Jubilatki, czyli
mieszkanki Kłomnic, sam bł. O. Honorat
nam przed laty życzył: „Kochajcie Maryję
coraz goręcej, naśladujcie Jej cnoty, aby
was ta Niepokalana Maryja uważała zawsze
za swoje Służki ukochane i błogosławiła
po wszystkie czasy.” (L. Sł. 312)
Niech te słowa dzisiaj jeszcze raz przypomniane zapadną w nas głęboko.
_
_______
1
„Magnificat”, dz. cyt., s. 70-71.
2
S. K. Lemańska, Radość w ukryciu, s. 911
3
Tamże, s. 11.
4
Archiwum Prowincji, Zaświadczenie
o erekcji.
5
M. Wójcik, Historia Zgromadzenia, Aneks
nr 1,s. 282-300.
6
Archiwum Zgromadzenia – protokół wizytacji kanonicznej.
7
S. M. Wójcik, ref., „Magnificat”, s. 72-73
8
S. K. Lemańska, dz. cyt., s. 17-18.
9
R. Cantalamesa, Wsłuchani w Ducha
Świętego, str. 121
10
S. K. Lemańska, dz.cyt., s. 17-18
11
Tamże, s. 39-40

Gminny Dzień Seniora
Danuta Wilk

W

kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które mają
stanowić okazję do celebrowania dojrzałego lub starszego
wieku. Takim właśnie dniem w gminie Kłomnice był 6 grudnia 2008r.
Po raz pierwszy zorganizowano
Gminny Dzień Seniora, spotkanie dla
wszystkich emerytów, nie tylko tych
zrzeszonych w Związku.
Gminny Dzień Seniora odbył się
pod patronatem Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca, z udziałem GOK
pod kierunkiem pana dyr. Leszka Janika, OSP w Kłomnicach z jej prezesem
p. Stanisławem Piechem oraz przew.
Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI p. Henrykiem Przechem.
Spotkanie odbyło się w Sali OSP.
Orkiestra strażacka przywitała licznie
zgromadzoną publiczność wiązanką rytmicznych melodii. Członkowie
orkiestry pięknie reprezentowali się
w galowych mundurach z błyszczącymi instrumentami muzycznymi, przyciągając wzrok obecnych na sali pań
w myśl powiedzenia: „za mundurem
panny (i nie tylko) sznurem”. Za swój
występ zostali nagrodzeni rzęsistymi
brawami.
Po tym bardzo miłym muzycznym
akcencie przew. Związku p. Przech
powitał wszystkich zebranych na spotkaniu z okazji Gminnego Dnia Seniora i wyraził nadzieję, że wpisze się on
na trwałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych na terenie gminy. Pan przewodniczący powiedział też wiele ciepłych słów adresowanych do seniorów
wciąż młodych duchem, kierując najserdeczniejsze życzenia pomyślności
i szczęścia w gronie najbliższych.
Następnie pan Przech powitał gości
przybyłych na spotkanie:
- Wójta Gminy Kłomnice p. Adama
Zająca
- dyr. Wydziału Terenów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego p. Jerzego
Motłocha
- członka Zarządu Powiatu w Częstochowie p. Jana Miarzyńskiego
- dyr. Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie p. Andrzeja Perlińskiego

- przewodniczącego Rady Gminy
w Kłomnicach p. Jarosława Łapetę
oraz radnych gminy i powiatu
- zastępcę Wójta Gminy Kłomnice p.
Wandę Kusztal i kierownictwo Urzędu
Gminy w Kłomnicach.
Bardzo wzruszające i mądre było
wystąpienie Wójta Gminy p. Adama
Zająca, który w serdecznych słowach
podkreślił prawo seniorów do radości,
spokoju, odpoczynku i uznania ludzi
bliskich i dalszych. Dodał też, że takie
święto jak dzisiejsze będzie kontynuowane, gdyż seniorzy zasłużyli sobie
na taką uroczystość. „To czym dzisiaj
Gmina dysponuje – mówił pan wójt – to
jest wasz seniorzy wysiłek, to wszystko
nie wzięło się znikąd, to wywodzi się
z waszej pracy i waszego trudu”. Rzadko emeryci słyszą takie słowa uznania.
Czujemy się zaszczyceni i docenieni
pańskimi słowami panie wójcie i cieszymy się, że rządzi nami taki mądry
i dobry człowiek.
Związek Emerytów ceni sobie
też bardzo dużą pomoc Rady Gminy.
Dowodem tego było wręczenie przez
przew. p. Henryka Przecha na ręce
przew. Rady Gminy p. Jarosława Łapety dużej Złotej Odznaki Honorowej przyznanej przez Zarząd Główny
na wniosek ZRZERiI.
Pan J. Łapeta przyznanie Złotej
Odznaki uznał za wielką nobilitację,
że Związek Emerytów pamięta o Radzie Gminy oraz docenia samorząd lokalny. Życzył emerytom pogodnej jesieni życia, która niekoniecznie musi
być szara i smutna.
Kolejnymi odznaczonymi Złotymi
Odznakami Honorowymi za zasługi dla Związku byli panowie: Marian
Wójcik i Kazimierz Makles. W imieniu
odznaczonych wystąpił p. Marian Wójcik, mówiąc, że czuję się niezwykle zaszczycony przyznanym odznaczeniem
i podziękował w imieniu własnym
i pana Maklesa tym wszystkim, którzy
docenili ich pracę. Wręczaniu wszystkich odznaczeń towarzyszyły fanfary
w wykonaniu orkiestry strażackiej,
co stwarzało bardzo podniosły i uroczysty nastrój.
Potem nastąpiło uroczyste przeka-
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zanie nowozakupionych instrumentów
dla orkiestry strażackiej. Przekazania
dokonał dyr. Urzędu Marszałkowskiego pan Jerzy Motłoch, wspólnie
z wójtem gminy, symbolicznie oddając
je na ręce prezesa OSP p. Stanisława
Piecha. Orkiestra pod batutą p. Marcina Gały dała piękny koncert, chcąc
w ten sposób podziękować za wspaniały prezent.
Po tych wszystkich podniosłych
wydarzeniach przyszła pora na występy artystyczne. Pani Renatka Krawiec
z właściwym sobie profesjonalizmem
i wdziękiem zaprezentowała młodych
ludzi, którzy biorą czynny udział w życiu kulturalnym GOK. Pierwszy z nich
to Piotr Jafra, młody meteorolog, który
bardzo fachowo przekazał zebranym
najbliższą prognozę pogody. Wystąpił
też Przemek Chruściel – imitator głosów. Usłyszeliśmy pianie koguta, gdakanie kury, pohukiwanie sowy i inne.
Następnie wystąpili najlepsi z najlepszych, jak to określiła p. Renatka, czyli
dzieci, które zwyciężyły w gminnym
konkursie recytatorskim. Były to: Patrycja Brondel - SP Konary, Zuzanna
Kumorek – SP Skrzydlów oraz Mateusz Dolniak ze SP Kłomnice. Były
to piękne recytacje, młodzi artyści bardzo ekspresyjnie przekazywali wiersze
polskich poetów, zachwycając dodatkowo pięknie dobranymi strojami.
Jeszcze nie przebrzmiały brawa
po występie młodych recytatorów, gdy
pojawił się kolorowy i roztańczony
zespół „Kłomnickie Płomyczki”. W
ich wykonaniu zobaczyliśmy i usłyszeliśmy wiązankę melodii ludowych, jak
np. „Krakowiaczek”, „Poszła Karolinka” i inne równie piękne utwory.
Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć
z wrażenia, a prowadząca zapowiada
nową wykonawczynię. Okazała się nią
licealistka i chórzystka Paulina Makles.
Zajęła I miejsce na festiwalu Janusza
Gniatkowskiego w Poraju. Występowała też za granicą, m. in. w Fatimie.
W wykonaniu Pauliny usłyszeliśmy
piosenkę Zdzisławy Sośnickiej „Aleja
gwiazd”, Krystyny Prońko „Czas nas
uczy pogody”, Grażyny Łobaszewskiej
„Małe tęsknoty”. Był to repertuar am-

›››
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› bitny, ale młoda wykonawczyni pora- bieliły płótno, a wszystko to przeplata- wspaniałych śpiewaków. Szkoda tyldziła sobie wspaniale. Swoim śpiewem
wzruszyła wielu słuchaczy, niejednemu łza zakręciła się w oku. Życzymy
Paulinie wielu sukcesów w dalszym
życiu.
Potem mieliśmy okazję obejrzeć
występ członków Klubu Tańca Towarzyskiego „Styl” pod kierownictwem p.
Krystiana Chmielarza. Młodzi tancerze
w pierwszej części występu zaprezentowali tańce standardowe jak walc angielski, wiedeński, tango, a w drugiej
części tańce latynoamerykańskie. Grupa taneczna zaprezentowała wielkie
umiejętności taneczne i wdzięk właściwy młodości. Wielkie brawa dla
wykonawców i ich trenera p. Krystiana
Chmielarza.
Chwilkę później nastąpiła zupełna
zmiana nastroju. Przenieśliśmy się, jak
to pięknie powiedział pan H. Przech,
w kraj lat dziecinnych. Wszystko
to za sprawą Zespołu Obrzędowego
„Grusza” z Rzerzęczyc. Obejrzeliśmy
piękne ludowe widowisko zatytułowane „Jak to ze lnem było”. Na scenie pojawiły się różne przedmioty związane
z przeróbką lnu. Panie przędły, tkały,

ne było dowcipnymi przyśpiewkami.
Duże brawa dla wykonawców tego
wspaniałego widowiska, które starszym
przypomniało dzieciństwo, a młodym
pokazało jak to dawniej na wsi było.
Na zakończenie spotkania z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem
zebrani wysłuchali i obejrzeli występ
Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko” pod kierownictwem
p. Mieczysława Tkacza. Usłyszeliśmy
wiązankę pieśni żołnierskich, patriotycznych oraz ludowych.
Występ był pełen energii, dynamiki
i zdolności trafiania do duszy słuchacza.
Wzbudził wielki podziw i wzruszenie
artystycznym kunsztem wykonawców.
Można stracić poczucie miejsca i czasu słuchając utworów wykonywanych
chóralnie czy przez takich solistów
jak p. Maryla Koza, p. Irena Janus, p.
Marek Majewski czy pan Marian Gajowczyk, a piosenka „Być może…”
w wykonaniu p. Haliny Zając była tak
zaśpiewana, że trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby oddać jej piękno.
Wielki słowa uznania dla pana Mieczysława Tkacza i jego wszystkich

ko, że tak rzadko mamy okazje słucha
ich śpiewu. Znani są w całej Polsce,
jeżdżą z sukcesami po świecie, a my
widujemy ich sporadycznie. Występ
„Klepiska” zakończył spotkanie z okazji Gminnego Dnia Seniora.
Wszyscy, którzy przyczynili się
do uświetnienia imprezy, a więc recytatorzy, tancerze, śpiewacy, zespoły,
orkiestra strażacka w dowód wdzięczności otrzymali od przewodniczącego
ZERiI p. H. Przecha piękne dyplomy
uznania.
Pan przewodniczący wyraził też życzenie i nadzieję, że podobna impreza
odbędzie się w następnym roku. Przewodniczący Związku chciałby, aby
wszyscy emeryci z terenu naszej gminy
mieli okazję spotkać się i spędzić czas
przyjemnie i w towarzystwie miłych
ludzi. Taką nadzieję wyraził również
pan wójt, który poparł ten pomysł i objął nad nim patronat.
Mamy więc nie tylko nadzieję,
ale pewność, że spotkamy się na podobnej, a może jeszcze piękniejszej imprezie za rok.
Do zobaczenia!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału
Rejonowego PZERiI w Kłomnicach
Danuta Wilk

Z

godnie z dużo wcześniejszymi
zawiadomieniami w terminie i dacie w dniu 11 grudnia
2008r. w Sali OSP w Kłomnicach odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Rejonowego PZERiR
w Kłomnicach.
Główne tematy zebrania to:
• sprawozdanie z rocznej działalności
Oddziału Rejonowego
• dyskusja wraz ze zgłoszeniem wniosków do planu pracy na rok 2009
• uchwalenie programu działania Zarządów, Oddziałów i Kół na kadencję
2009-2012
• podjęcie uchwały w sprawie odbycia zebrań w Kołach i wybór delegatów
na Zjazd Rejonowy
• sprawy bieżące
Zebranie otworzył przewodniczący Oddziału Rejonowego pan Henryk Przech,
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który powitał serdecznie wszystkich
zebranych, a następnie zapoznał z proponowanym porządkiem obrad, który
przyjęto jednogłośnie. Wybrano też
sekretarza, 2 protokolantów, Komisję
Mandatową i Wniosków.
Po wszystkich tych formalnych
procedurach zabrał głos pan Henryk
Przech, przedstawiając w ogólnym
zarysie działalność Związku za okres
od grudnia 2007r. do listopada 2008r.
(włącznie). Zdaniem p. przewodniczącego po przebiegu dyskusji na Walnym
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczym
w listopadzie 2007r. doszedł do wniosku, że w działalności Oddziału Zarządu należy wiele zmienić. Przede
wszystkim działalność Zarządu i jego
Prezydium musi być jawna i kolegialna oraz w zgodzie z prawem związkowym, przestrzeganym i stosowanym

na co dzień.
Przewodniczący podkreślił iż starał się, aby praca Oddziału była godna ze Statutem i instrukcjami Zarządu
Głównego Związku. Największy ciężar
działalności biorą na siebie członkowie
Prezydium i Zarządu Kół.
„Starajmy się – mówił pan Przech
– aby o naszej działalności, a w szczególności o organizowanych imprezach
często pisać w Gazecie Kłomnickiej.
Prezydium wraz z Zarządem Oddziału – kontynuował mówca – zorganizowało w minionym roku 17 imprez
o różnym charakterze. Ponadto aktywną działalność prowadzą Zarządy Kół
w Pławnie i Ciężkowicach. Działalność
nasza jest widoczna w całym lokalnym
środowisku, co przekłada się na liczne zrzeszanie się nowych członków
Związku, których liczba dla całego od-

działu znacznie przekroczyła 500 osób,
co należy zaliczyć do dużego sukcesu.
W przyjęciach nowych członków przoduje koło w Ciężkowicach i w Pławnie”.
Z dalszej wypowiedzi p. przew.
Przecha dowiedzieliśmy się, iż z jego
inicjatywy podjęto działania w celu
zorganizowania samodzielnego i wyposażonego biura Zarządu. Stało się
to dzięki wydatnej pomocy i wsparcia
materialnego jakiego udzielił związkowcom Wójt Gminy Kłomnice oraz
kierownictwo Urzędu Gminy.
Ponadto za pieniądze z tytułu zrzeczenia się przew. Zarządu p. Przecha
z pobierania przyznanej mu diety miesięcznej w wysokości 70 zł zainstalowano w biurze telefon i zakupiono
aparat do telefonu. Bardzo to ułatwiło
pracę nie tylko członkom Prezydium,
ale pozostałym związkowcom, dając
im możliwość kontaktu telefonicznego
w czasie pełnionych przez Zarząd dyżurów.
„Tych bardzo znaczących i widocznych efektów naszej działalności – powiedział p. przewodniczący kończąc
swoje wystąpienie – nie było by gdyby
nie zaangażowanie wielu osób bardzo
chętnych do pracy społecznej. Wszystkim im bez wymieniania nazwisk serdecznie dziękuję i uważam, że dają dobry przykład innym. Zachęcam i proszę
o szczerą dyskusję dotyczącą naszej
przyszłej działalności oraz o podanie
wniosków, w oparciu o które chcemy
dopracować nasz plan pracy na 2009
rok”.
Dalsza część zebrania to sprawozdanie finansowe zakres styczeń – listopad
2008r., które przedstawiła pani Teresa
Zatoń – skarbnik Związku. Sprawozdanie dotyczyło dochodów Związku,
na które składają się wpłaty członków
związku, uczestników organizowanych imprez, składki członkowskie,
wpisowe nowo przyjętych członków
oraz dotacje z BS Kłomnice. Ponadto
w ramach konkursu ogłoszonego przez
samorząd gminy otrzymaliśmy pomoc
finansową. Z uzyskanych dochodów
zostały zrealizowane takie wydatki jak:
zapomogi, zapłacone koszty organizowanych imprez, nagrody, delegacje
służbowe, zakup materiałów gospodarczych, biurowych i innych.
Przedstawione dochody i wydatki dotyczą łącznie całego Oddziału

Rejonowego w Kłomnicach, w skład
którego wchodzą: Kłomnice – 253
członków, Pławno – 144 członków,
Ciężkowice 121 członków.
Po sprawozdaniu p. skarbnik nastąpiła ożywiona dyskusja. Zabierali
w niej głos między innymi:
- p. Grzegorz Bugaj, który stwierdził,
że jest bardzo zadowolony z pracy Zarządu, z atmosfery w Kole i serdecznego stosunku kierownictwa do poszczególnych członków.
- p. Mirosław Dumański w swoim
wystąpieniu poruszył kilka problemów. Zaapelował o czynne włączenie
się do pracy związkowej wszystkich
jej członków, a szczególnie tych, którzy wygłaszają negatywne opinie, niewiele wiedząc na czym polega praca
społeczna w Związku. Jeżeli ktoś ma
jakieś wątpliwości – kontynuował
pan Mirosław to powinien mieć cywilna odwagę i otwarcie powiedzieć
przyczynach swojego niezadowolenia.
Pan Dumański zaproponował wyjazd
na wycieczkę w Kotlinę Kłodzką.
Bardzo podobały mu się też wyjazdy
do operetki w Łodzi. Poinformował
jednocześnie, że w Radomsku jest filia
operetki łódzkiej i dobrze byłoby wejść
kontakt z Domem Kultury w Radomsku. Ponadto padła jeszcze jedna propozycja ze strony p. Mirosława, dotycząca stworzenia funduszu socjalnego
ze środków dobrowolnie złożonych
przez tych związkowców, którzy mogą
dać na rzecz biedniejszych członków
związku.
- p. Teresa Zatoń podała propozycję
wyjazdów do Ciechocinka, BuskaZdroju czy innych uzdrowisk
- p. Alicja Ojrzyńska mile widziałaby
zorganizowanie wycieczki zagranicznej
- pan Bardzel postulowała utrzymanie
tanich wyjazdów, które są dostępne
dla kieszeni emerytów nie rezygnując
z nowych miejsc po przeprowadzeniu
rozeznania finansowego
- p. Teresa Dziubek stwierdziła,
że atmosfera w Związku jest właściwa
i sprzyja dobrej pracy. Wspomniała
też dawnych, aktywnie pracujących
członków jak np. pani Stanisława Pałuszka oraz panowie Janusz Politański
i Edward Mielczarek. Życzyła też całemu Zarządowi owocnej pracy.
Po zakończeniu ożywionej dyskusji p. Ryszard Całus przedstawił pro-
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gram działania Oddziału Rejonowego
PZERiI w Kłomnicach na lata 20082012. Uchwałą Walnego Zebrania
program został przyjęty jednogłośnie.
Jest to bardzo interesujący i różnorodny plan pracy włączający w swoje działania wszystkich członków Związku.
Najważniejsze jego założenia to:
• prowadzenie systematycznych działań w kierunku wzrostu liczebności
członków, w tym członków wspierających
• wybór delegatów na obecną kadencję przyjmując, że na 20 członków
jest jeden delegat
• powołanie przy Zarządzie Oddziału
komisji problemowych
• organizowanie atrakcyjnych imprez
również o charakterze otwartym dla
osób niezrzeszonych w Związku
• kontynuowanie działalności amatorskiego zespołu śpiewaczego i małych form teatralnych
• organizowanie wyjazdów do kina,
teatru oraz na inne widowiska artystyczne
• podjecie próby przygotowania
wniosków o dofinansowanie działalności Związku ze środków finansowych
Unii Europejskiej
• nawiązanie współpracy z GOPS
w Kłomnicach w sprawie zapomóg
i darów żywnościowych dla członków
Związku, pozostających w trudnych
warunkach materialnych.
W sprawach bieżących p. przew. H.
Przech poinformował zebranych iż Zarząd Główny Związku podjął uchwałę
o podwyższeniu rocznej składki związkowej, która wyniesie 24zł na rok 2009.
Pan przewodniczący podziękował
zebranym za pozytywną ocenę działalności Zarządu, za konkretne propozycje, które będą rozpatrzone i na pewno przyczynia się do uatrakcyjnienia
działalności związkowej oraz zachęcił
do większej pomocy w pracach Związku. Na tym zakończono Nadzwyczajne
Walne Zebranie.
W swojej relacji starałam się przekazać Państwu, szanowni Czytelnicy
jak wygląda działalność w Związku,
jakie problemy, kłopoty, ale i radości
mają związkowcy. A kto chce wiedzieć
więcej, to jest na to prosty sposób – zapraszamy do bliższej współpracy.
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Spotkanie noworoczne strażaków
Jarosław Łapeta sekretarz ZOG ZPSP RP w Kłomnicach

T

radycją wśród braci strażackiej Gminy Kłomnice stały się
spotkania strażaków w okresie nowego roku. Na tegoroczne spotkanie przybyło ponad 100 druhów
z wszystkich 10 jednostek zlokalizowanych na terenie Gminy. Spotkanie
ma celu oficjalne rozpoczęcie kampanii sprawozdawczej w jednostkach
oraz integracje strażaków. Zebranie
prowadził Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Kłomnicach
a jednocześnie Wójt Gminy Kłomnice dh Adam Zając, który na początku
spotkania podziękował wszystkim jednostkom za wzorową postawę zarówno w akcjach ratowniczo gaśniczych
jak i współpracy z samorządem Gminy w realizacji jej zadań podsumował
krótko działalność zarządu gminnego
w ciągu 2008 roku który obfitował
w wydarzenia o charakterze sportowo
rekreacyjnym a także propagandowym.
Największe osiągnięcia to na pewno
dwa drugie miejsca w Ogólnopolskim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla
powiatowego dla Karoliny Fedorczyk
ze Szkoły Podstawowej w Garnku oraz
Szymona Bika w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonego przez

OSP Zdrowa, poza tym bardzo dobry
start drużyn kobiecych w powiatowych
zawodach sportowo pożarniczych o puchar Starosty Częstochowskiego I miejsce drużyna OSP Kłomnice, III miejsce
drużyna OSP Rzerzęczyce. Wyraził
również swoje zadowolenie z rozpoczętej w roku 2008 tradycji współzawodnictwa sportowego drużyn OSP
w czterech konkurencjach. Bardziej
szczegółowe dane o działania naszych
strażaków oraz zalupach i wydatkach
ponoszonych prze gminę na jednostki
przedstawił Komendant Gminny ZOSP
RP w Kłomnicach starszy kapitan
Przemysław Zieliński. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili na przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w osobie starszego brygadiera Zbigniewa Hibnera Komendanta Miejskiego
PSP w Częstochowie oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej a jednocześnie V-ce
Prezesa ZOW ZOSP RP w Katowicach
i członka Zarządu Głównego ZOSP RP
w Warszawie Ireneusza Skubisa. Przybyli Goście podziękowali naszym strażakom za ciężką pracę w ciągu całego
roku w działaniach ratowniczo gaśni-

czych w tym usuwaniu skutków trąby
powietrznej, która na szczęście tym
razem nie dotknęła naszej Gminy. Ponadto przedstawili statystyki zdarzeń
na terenie powiatu oraz możliwości
pozyskiwania dotacji na zakupy sprzętu i umundurowania, pogratulowali
otrzymanych odznaczeń oraz dużej
mobilności naszych jednostek. Kończąc swoje wypowiedzi goście złożyli
życzenia noworoczne wszystkim strażakom. Po części oficjalnej wszyscy
zebrani zasiedli do wspólnego stołu,
aby już w duchu braterskiej współpracy
podyskutować i złożyć sobie wzajemne życzenia przy dźwiękach orkiestry
dętej z OSP Kłomnice, która po ostatnim zakupie instrumentów, brzmi jak
prawdziwa profesjonalne orkiestra
strażacka. W tym miejscu należy podziękować jednostce OSP Kłomnice
za przygotowanie poczęstunku oraz
udostępnienie dużej sali pozwalającej
na zgromadzenie tak dużej ilości strażaków. Myślimy, że za rok skorzystamy z gościnności innej dużej jednostki
i spotkamy się w równie dużym gronie.
Poniżej przedstawiamy harmonogram
zebrań OSP w poszczególnych jednostkach.

HARMONOGRAM
Zebrań sprawozdawczych OSP RP na terenie Gminy Kłomnice w roku 2009
odbywanych w terminach od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009
Imię i nazwisko osoby obsługującej
zjazd z ramienia Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP

Lp.

Jednostka

Data i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

OSP Zdrowa

31 stycznia 2009 (sobota)
godz. 1700

Sala OSP

A. Zając, P. Zieliński

2.

OSP Kłomnice

7 lutego 2009 (sobota) godz. 1500

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając, J. Łapeta

3.

OSP Nieznanice

28 marca 2009 (sobota) godz. 1700

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając, J. Łapeta

4.

OSP Chorzenice

22 marca 2009 (niedziela)
godz. 1500

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając

5.

OSP Zawada

21 lutego 2009 (sobota) godz. 1700

Sala OSP

P. Zieliński, A. Perliński

6.

OSP Konary

21 lutego 2009 (sobota) godz. 1700

Sala OSP

A. Zając, J. Łapeta

7.

OSP Pacierzów

1 marca 2009 (niedziela) godz. 1600

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając

8.

OSP Garnek

14 marca 2009 (sobota) godz. 1700

9.

OSP Rzerzęczyce

7 marca 2009 (sobota) godz. 1700

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając

10.

OSP Skrzydlów

28 lutego 2009 (sobota) godz. 1700

Sala OSP

P. Zieliński, A. Zając
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Świetlica w Karczewicach P. Zieliński, A. Zając, J. Łapeta

XII Rajd Parasolowy
Małgorzata Gonera
Pogoda nam dopisuje – od rana leje
deszcz, a więc za parasol i do Witkowic
na XII Rajd Parasolowy!

T

aki wpis – zaproszenie umieścił w naszej kronice turystycznej prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie,
p. Lech Tota.
OR PTTK jest współorganizatorem
tej cyklicznej imprezy, która już od
dwunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem.
W tym roku szkolnym rajd odbył
się 29 listopada 2008r. Od rana pogoda
nie rozpieszczała – było mglisto i mokro. Sądziliśmy, że wielu zrezygnuje z
wędrówki na korzyśc biernego wypoczynku w ciepłym mieszkaniu przed
komputerem lub telewizorem. Po raz
kolejny brac turystyczna nie zawiodła.
Na miejsce startu stawiły się wszystkie
wcześniej zgłoszone grupy.
Trasy rajdowe przebiegały następująco:
1. Kłomnice godz. 9.30– Zdrowa – Golgota - Nie-znanice (Pałac i park) – Witkowice. Przewodnikami byli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Witkowicach z
opiekunami – p. A. Siemińską i p. J.
Poroszewskim.
2. Rzeki Wielkie godz. 9.30 – Chmielarze –- Garnek - Witkowice (trasa
autokarowo – piesza). Opiekunowie
grupy - p. P. Burzyńska i p. D. Nitecka z uczniami ze szkoły w Skrzydlo-

wie. Warto nadmienic, że współpraca
między naszymi kołami turystycznymi
umacnia się, czego dowodem są wspólne wycieczki autokarowe czy marsze
na orientację. Kolejny wyjazd planujemy już w czasie ferii zimowych. Będziemy zwiedzac Zabytkową Kopalnię
Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
Wycieczka organizowana jest przez
Oddz. Regionalny w Częstochowie w
ramach akcji Ferie z PTTK.
Powróćmy do „parasolek”. W regulaminie czytamy: Rajd odbędzie
się niezależnie od warunków at¬mosferycznych, a meta zlokalizo¬wana
będzie w gościnnym budynku Zespołu Szkół w Witkowicach(…) Turyści
przybywają na metę rajdu z dużą dozą
humoru i aktywnie uczestniczą w licznych konkursach rajdowych (nie tylko
parasolowych). Wśród nich odbędą
się: tradycyjnie konkurs plastyczny,
OMNIBUSIK, czyli „wiem, że nic nie
wiem”, konkurs na najzabawniejszy
parasol i inne, także ciekawe! Zachęcamy do udziału!!!
Na frekwencję w konkursach nie
możemy narzekać Zachętą w zmaganiach grupowych i indywidualnych o
różnym stopniu trudności są m. in. nagrody. Najważniejsze jednak, że konkursy integrują i uczą współdziałania
w grupie, są też formą zabawy. Każdy
może wykazać się umiejętnościami,
sprawnością fizyczną lub sprawdzić
swój intelekt.

Uczestnicy rajdu (najliczniejszą
grupę stanowią uczniowie częstochowskich szkół) mają możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc, zabytków naszej
gminy. W Rzekach Wielkich poznali
historię osiemnastowiecznego dworku,
w którym obecnie mieści się szkoła,
w Garnku, zgromadzeni w parku im.
Braci Reszke, wysłuchali opowieści
pana K. Wójcika o sławnych przedwojennych śpiewakach operowych, natomiast w pałacu w Nieznanicach, dzięki
życzliwości p. Elżbiety Lubert, mogli
poczuć klimat minionej epoki.
Wszystkim, którzy zaangażowani
byli w organizację XII Rajdu Parasolowego, składamy gorące podziękowania
w imieniu SKKT Witkowice.
Życząc wielu turystycznych wrażeń oraz potrzeby używania parasoli.
.. przeciwsłonecznych zapraszamy na
XIII Rajd do Witkowic – ORGANIZATORZY

A, B, C agroturystyki
Robert Kępa

S

towarzyszenie Rodzin Katolickich już po raz kolejny
pozyskało środki z Unii Europejskiej. Projekt „A, B, C agroturystyki” został dofinansowany
w ramach Działania 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
Do udziału w projekcie zapraszamy
osoby zajmujące się na terenie gminy

Kłomnice turystyką wiejską lub agroturystyką lub planujące podjąć takie
działania. Projekt powstał z inicjatywy grupy osób, która rozpoczyna taką
działalność na terenie naszej gminy.
W ramach projektu w okresie luty
2009-listopad 2009 odbędą się szkolenia stacjonarne z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej oraz
wizyty studyjne w gospodarstwach
agroturystycznych dla grupy 15 osób.
Szkolenia zakończą się certyfikatem
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Regionalnego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Dodatkowo w ramach
projektu zostanie wydany kolorowy
folder prezentujący atrakcje turystyczne gminy Kłomnice.
Osoby zainteresowane udziałem
w szkoleniach oraz bliższymi informacjami na ich temat, prosimy o kontakt z koordynatorem i autorem projektu p. Robertem Kępą, prezesem
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
w Garnku – telefon: 600 363 348, mail:
srk.garnek@wp.pl.
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Coś podobnego…
Renata Krawiec
„Szedł w noc grudniową,
Hen aż z Betlejem,
Jezus maleńki stopką bosą,
Szedł błogosławić świata nadziejom,
Ludzkim wielkim i małym smutkom”

B

yłam pod ogromnym wrażeniem ustawiając po raz kolejny anioły. Przyglądając
się im z zachwytem, jakie są kolorowe, radosne, dziecięce, świąteczne
i fantastyczne. Z tym większą radością odbierałam je od wszystkich nauczycieli(wyjątkowo zaangażowane
osoby, którym wyślemy wkrótce podziękowania) przywożących je – nam
organizatorom na parę dni przed uroczystym otwarciem wystawy i wręczeniem dyplomów i nagród zwycięzcom.
Pierniki zrobiły na nas również niesamowite wrażenia jako formy plastyczne, ale przede wszystkim wyroby cukiernicze o niesamowitych zapachach

przypraw korzennych. Niezaprzeczalnie one w naszych polskich tradycjach
kojarzą się nam z przygotowaniami
świątecznymi. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli pod kierunkiem,
których powstały prawdziwe dzieła
amatorskie z masy solnej – anioły
i wspaniałe pierniki – możemy mówić
o sukcesie przeprowadzonego Konkursu. Mogliśmy zrealizować cel konkursu. W dniu 20 grudnia w czasie wręczania nagród zwycięzcom Aniołów
i Pierników - kierownik GOPS Kłomnice – P. Barbara Mizera, zobowiązała
się po raz kolejny rozwieźć na terenie
gminy swoim podopiecznym: dzieciom
z biednych rodzin oraz starszym samotnym ludziom – pierniki jako prezent,
od wszystkich uczestników konkursu.
Anioły będą sprzedane w okresie ferii
zimowych(Akcja Ferie 2009 w GOK
Kłomnice)w dniach:25 stycznia (niedziela) i 1 lutego (niedziela) w godzinach od 11.00 do 14.00
Za sprzedane anioły tradycyjnie pragniemy zakupić paczki żywnościowe
dla dzieci z biednych rodzin, tym razem

z 6 gmin, które tak pięknie włączyły się
w organizacje Powiatowego Konkursu
Bożonarodzeniowego. Do nich należą:
Kłomnice, Dąbrowa Zielona, Olsztyn,
Przyrów, Rędziny, Mykanów. Pięknie Wam dziękujemy za wyjątkową
pracę, za dzieło Waszych rąk i serc.
Za to, że tak potraficie się integrować
w trosce o drugiego człowieka, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy za współorganizację GOPS w Kłomnicach, Starostwu
Powiatu (choć nie mogliśmy w dniu
uroczystości liczyć na obecność gości
zaproszonych, niestety) za dofinansowanie imprezy.Za to mogliśmy liczyć
na obecność Wójta Gminy Kłomnice – P. Adama Zająca i uroczystego
wręczania przez Pana Wójta - nagród
wszystkim zwycięzcom. Oby i w przyszłym roku spełniło się najpełniej motto pięknego i pożytecznego Konkursu,
za sprawą - Was Twórców Aniołów
i Pierników.
Zapraszamy na stronę Gminnego
Ośrodka Kultury: www.gokklomnice.
pl do wglądu również protokół na okoliczność werdyktu w/w imprezy.

Śpiewaliśmy kolędy- XII Edycja Festiwalu
Kolęd i Pastorałek Kłomnice 2009
Renata Krawiec

W

dniu 14 stycznia 2009r.
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach
odbyły się przesłuchania XII Edycji
Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Kłomnice 2009. Oto protokół:
Komisja w składzie: Wioletta Ojrzyńska - Instruktor ds. muzyki i Waldemar Ossowski – muzyk, kompozytor
po przesłuchaniu wszystkich uczestników w ilości 34 w trzech kategoriach
wiekowych, wnikliwej i burzliwej
ocenie postanowiła przyznać następujące miejsca.

			
(Przedszkole Kłomnice),
				 Aleksandra Matyjaszczyk
			
(Przedszkole Rzerzęczyce)

W KATEGORII PRZEDSZKOLNEJ
OD LAT 5 DO 6

W KATEGORII OD KLASY IV DO
VI:

I miejsce		 nie przyznano
II miejsce nie przyznano
III miejsce Kasia Przech
(GOK Kłomnice – Studio Piosenki)
Wyróżnienie Joanna Wasilenko

I miejsce			
					
II miejsce		
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W KATEGORII OD I DO 3 KLASY:
I miejsce			
					
II miejsce		
					
III miejsce 		
					
Wyróżnienie
					

Kasia Chrząstek
(SP Konary)
Klaudia Kowalczyk
(SP Kłomnice)
Dorota Woźniak
(SP Kłomnice)
Karolina Bajor
(SP Skrzydlów)

Justyna Borowik
(SP Zawada)
Monika Bajor
(SP Skrzydlów)
i Marta Ciesielska

					 (SP Rzerzęczyce)
III miejsce 		 Olga Chodyna
					 (SP Kłomnice)
Wyróżnienie Paulina Kluźniak
					 (SP Rzerzęczyce)
					 i Agnieszka Janicka
					 (SP Kłomnice)
oraz Nagroda Specjalna – udział w Koncercie Galowym dla Zespołu ze Studia
Piosenki przy GOK Kłomnice.
W KATEGORII GIMNAZJALNEJ:
I miejsce 		 nie przyznano
II miejsce 		 Iza Stanisz
					 (Gimnazjum Konary) 		
					 i Angelika Żelazna
				
(Gim. Rzerzęczyce)
III miejsce 		 Justyna Kalota
						 (Rzerzęczyce)
Wyróżnienie
nie przyznano
Zapraszamy na Wielką Galę Lau-

reatów Kolęd i Pastorałek wszystkich
w/w zwycięzców oraz na Koncert
w wykonaniu Folklorystycznego Zespołu Śpiewaczego „Klepisko” w dniu 1

Otwórzmy serca
dla dzieci

Ż

yjemy w czasach, w których
priorytetem są prawa człowieka, prawa dziecka. Jednak nie zawsze
warunki bytowe, społeczne, ekonomiczne pozwalają, zwłaszcza dzieciom
wiejskim, na wszechstronny rozwój,
poszerzanie swoich zainteresowań
i uzdolnień, a co więcej, niektóre z nich
niestety zmuszone są do życia w trudnych warunkach bytowych. Taka sytuacja wymaga działania. My dorośli,
nie możemy pozostawać obojętni wobec tych, którzy sami nie są w stanie
sobie pomóc. Toteż idąc z duchem
czasów, mając na uwadze dobro naszych dzieci, Dyrektor Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach p. Ryszard Krok
wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Ro-

Lutego (Niedziela) 2009r o godz. 17. 00
Zapraszamy do galerii na stronę internetową GOK: www.gokklomnice.pl
dziców podjęli starania o utworzenie
Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży
„Otwórzmy serca dla dzieci”.
Z radością możemy poinformować
Państwa, że w dniu 12.11.2008 roku
w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Częstochowie Fundacja została
zarejestrowana. Mogła ona powstać
dzięki ofiarności głównego fundatora
i zarazem założyciela, pana Zygmunta
Tomaszewskiego, mieszkańca Rzerzęczyc. Celem fundacji jest prowadzenie
wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia,
a przede wszystkim wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz charytatywnym.
Fundacja posiada konto w Banku
Spółdzielczym w Kłomnicach numer
51 82640002 2000 0017 9663 0001.
Prezes Zarządu Fundacji
mgr Małgorzata Piechowicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach serdecznie
zaprasza wszystkie chętne
dzieci i młodzież do udziału
w akcji „ferie 2009”.
W naszym Harmonogramie:
- teatr dziecięcy (warsztaty teatralne,
„teatr cieni”)
- bale przebierańców
- gry i zabawy ruchowe, konkursy
sprawnościowe
- prezentacje kulinarne
- konkursy plastyczne, taneczne, wokalne
- wybór Miss i Mistera Ferii 2009
- projekcje filmów i bajek
- wycieczki autokarowe (Aqua Park,
Kino „Cinema City” w Częstochowie,
Lodowisko w Częstochowie)
Pierwsze spotkanie odbędzie się
w dniu 25.01.2009r. ( Niedziela) godz.
11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kłomnicach - włączymy się w charytatywną sprzedaż aniołków z masy
solnej. Zapraszamy!!!
Więcej informacji na:
www.gokklomnice.pl

Zima w obiektywie młodego fotografika
Marta Ojrzyńska

W

mat „rozebrać na drobne części” (do
czego potrzeba nie lada cierpliwości)
co świadczy o tym, że poszukuje czegoś, co nada zdjęciu niespotykanego
charakteru lub wydobędzie istotę fotografowanego przedmiotu. Agnieszka
fotografuje wszystko, co przyciągnie
jej uwagę, jest to bardzo ważne, gdyż
każdy początkujący fotografik prze-

chodzi ten etap zachwytu i fotografuje
to, w czym odnajdzie odrobinę piękna,
choć nie zawsze przekłada się to na dobre zdjęcie. Stopniowo fotografik staje
się bardziej „wybredny” w wyszukiwaniu tematów, jego zdjęcia stają się
interesujące, dojrzałe i tego Agnieszce
życzę.

REKLAMA

tym artykule mam przyjemność zaprezentować
zdjęcia Agnieszki Wartacz
i jej oryginalne spojrzenie na zimę.
Pierwsze dwa zdjęcia pochodzą z cyklu „Tajemniczy ogród”, następne dwa
zdjęcia noszą tytuł „Zmierzch róży”.
Agnieszka lubi fotograficzne eksperymenty, potrafi fotografowany te-
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ZADBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ
NASZYCH DZIECI
Zastępca wójta gminy –Wanda Kusztal

W

obecnych czasach jednym
z warunków prawidłowego
rozwoju i zdrowia dziecka
jest sprawa jego prawidłowej postawy
ciała. Mimo, że odchylenia od normy
zdrowotnej nie eliminują dziecka z placówki przedszkolnej czy szkolnej, to jednak zmniejszają jego sprawność oraz ograniczają wybór dalszej nauki i przyszłego
zawodu – a więc rzutują na całe jego
życie. Należy sobie zdać sprawę z faktu,
iż część odchyleń od normy zdrowotnej,
nie wyrównana w wieku rozwojowym,
ujawnia się w późniejszych okresach życia w postaci trudnej do leczenia, a często
wymagającej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych.
Warunki w jakich żyjemy, mają największy wpływ na organizm dziecka.
Niestety nie sprzyjają one zdrowemu rozwojowi. Niedostatek ruchu, komputery
dostępne niemal w każdym domu, telewizja, zanieczyszczenia środowiska powodują, że nasze dzieci nie rosną i nie rozwijają się prawidłowo. Mała aktywność
ruchowa sprawia, że mięśnie są słabsze,
a układy krążenia i oddechowy są mniej
wydolne. Organizm dziecka staje się
przez to bardziej podatny na niekorzystne
zmiany. Wynikiem tego w zakresie narządu ruchu jest przeciążenie kręgosłupa,
a co za tym idzie powstawanie różnorodnych wad postawy.
Istnieje duża grupa przyczyn, które
powodują, że dziecko nabywa wadliwą
postawę podczas pobytu w domu, przedszkolu czy szkole. Należą do nich:
1) niedbała postawa przy siedzeniu (czytanie, pisanie, jedzenie, zabawa), zła
pozycja w czasie snu (zwijanie się
w kłębek) itp.
2) noszenie ciężarów po jednej stronie
tułowia.
3) jednostronne, długotrwałe zajęcia asymetryczne –noszenie plecaka w jednej
ręce.
4) ciężka i jednostronna praca fizyczna,
zwłaszcza w okresie dojrzewania.
5) stałe pochylenie lub rotacja głowy,
spowodowana np. wadami wzroku
czy słuchu.
Do zewnętrznych przyczyn powsta16

wania wad postawy a jednocześnie do największych niebezpieczeństw, na które
organizm dziecka nie jest dostatecznie
uodporniony, zalicza się siedzący tryb
życia i jednostajność pozycji. Na 12-15
godzinny dzień dziecka przeciętnie 5-7
godzin siedzi ono w szkole, 2-4 godziny
odrabia lekcje, około 3 godzin odpoczywa również w pozycji siedzącej a około 1
godzinę przeznacza na spożywanie posiłków.
Postawę ciała kształtuje również środowisko, w którym najistotniejszą rolę
odgrywa dom, przedszkole czy szkoła. Oddziaływanie domu na organizm
dziecka przypada szczególnie na okres
niemowlęcy i wczesne dzieciństwo, czyli wtedy gdy ciało dziecka jest jeszcze
bardzo plastyczne i podatne na wpływy
zewnętrzne.
Także nieprzemyślany dobór zabawek
i przyborów może przeciwdziałać prawidłowemu kształtowaniu się postawy.
Przyjrzyjmy się chociaż zabawie hulajnogą, gdzie ciało dziecka jest wygięte w nienaturalny sposób.
Problemem okazuje się nieodpowiednie odżywianie, czy wręcz niedożywienie
dzieci, co powoduje osłabienie siły oraz
wydolności mięśniowej, upośledzenie
oddychania a często krzywice i anemie.
Objawem nie zawsze dobrego odżywiania jest otyłość. Może ona być następstwem mało ruchliwego trybu życia przy
prawidłowym dostarczaniu surowców
energetycznych, lub też jednostronnego
odżywiania się, a także zaburzeń hormonalnych. Otyłość zarówno u dziecka jak
i dorosłego powoduje przeciążenie układów ruchu i krążenia.
Złe nawyki, tzn. nieprzestrzeganie zasad higieny, odpoczynku i snu, nieodpowiednio dobrane obuwie i ubranie – to kolejne przyczyny sprzyjające powstaniu
wad postawy.
Kolejny problem to warunki szkolne. Dziecko wtłoczone w ławkę, często
nie odpowiadającą wymiarami do wzrostu, przez co nie zawsze dysponuje potrzebną mu ilością miejsca. W tej siedzącej pozycji pozostaje przez kilka godzin,
zajęty pracą umysłową, a w najgorszym

przypadku wielogodzinną grą na komputerze, czy też oglądaniem telewizji.
Jednostronność owego siedzącego trybu
życia w połączeniu z objawami znużenia, wywołanego wysiłkiem umysłowym,
powoduje nawykową wadliwą postawę.
Dziecko ma opuszczoną głowę, barki wysunięte ku przodowi, zapadnięta klatka
piersiowa, plecy przygarbione o szeroko
rozstawionych łopatkach.
Zaniedbanie w pierwszych latach
szkolnych zabiegów nad wzmocnieniem
mięśni tułowia daje w krótkim czasie
opłacone rezultaty w postaci posuniętej
nieraz do kalectwa deformacji postawy.
Skutki niekorygowanych wad postawy,
poza względami estetyki, zmniejszają
sprawność nie tylko narządu ruchu, lecz
także krążenia i oddychania oraz sprzyjają przeciążeniom doprowadzającym
do szybszych zmian zwyrodnieniowych,
np. bólów krzyża. Dlatego należy im zapobiegać, a jeżeli już powstały, skutecznie korygować.
Postępowanie korekcyjne w wadach
postawy ma na celu wykrycie oraz usunięcie przyczyn wady lub zahamowanie
jej postępów.
Od lutego 2009 we wszystkich szkołach naszej gminy realizowany będzie
program profilaktyczny „Zdrowe plecy”.
Środki finansowe na realizację tego programu pochodzą z budżetu gminy. Celem
programu jest przeciwdziałanie wadom
postawy wśród dzieci i młodzieży. Oczywiście za zgodą rodziców na początku
realizacji programu wszystkie dzieci zostaną przebadane i zdiagnozowane przez
lekarzy specjalistów. Następnie w oparciu
o postawioną diagnozę zostaną podjęte
działania. Aby program przyniósł oczekiwane efekty konieczna jest współpraca
rodziców, nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjne w szkołach, nauczycieli
wychowania fizycznego oraz samych
dzieci. Rodzice każdego dziecka wymagającego pomocy w dziedzinie rehabilitacji zostaną szczegółowo poinformowani
jakie działania należy podjąć by pomóc
każdemu dziecku. Realizacja programu
przyczyni się do prawidłowego rozwoju
dzieci w wieku szkolnym.

Archeologiczne ciekawostki znad Warty – część II

Leśne obozowiska mezolitu
pod władzą „matriarchatu”
Krzysztof Wójcik

W

ósmym i siódmym tysiącleciu przed naszą erą, po
długim okresie surowego
arktycznego klimatu, zaczęło się na
naszych ziemiach ocieplenie. Skończył
się plejstocen, a zaczął holocen, który trwa do dziś. Siłą rzeczy zaczął się
również zmieniać krajobraz. Dużo wyższa temperatura (niekiedy wyższa niż
obecnie) i wysoka wilgotność sprzyjała
powstawaniu lasów. Puszcza zaczęła
porastać cały obszar niżu europejskiego,
a okres ten nazwano mezolitem (8000
– 5000 lat p.n.e.), charakterystycznym
dla tej części Europy okresem pośrednim między paleolitem, a neolitem. Dramatyczne zmiany zaczęły następować
w przyrodzie zwłaszcza na północy. Na
miejscu Bałtyku szumiało morze Yoldia
(od skorupiaka arktycznego wtedy tam
występującego) otwarte od zachodu, a
od północy ograniczone wysoką ścianą
cofającego się lodowca. Po około tysiącu
lat ( około 7300 – 6500) morze zamieniło się w słodkowodne Jezioro Ancylusowe (również od nazwy skorupiaka
słodkowodnego). Później wody przerwały zapory na zachodzie i powstało
znowu Morze Litorynowe w granicach
przypominających dzisiejszy Bałtyk. To
wszystko działo się w trakcie trwania
mezolitu. Zaczął się nowy cykl kultur
mezolitycznych, a wśród nich kultura
komornicka i później janisławicka.
W zmienionych warunkach, w gęstych lasach inaczej trzeba było zdobywać pożywienie. Łowcy reniferów odeszli na północ, a nieliczni, którzy zostali
oraz przybysze z południa musieli nauczyć się polować na jelenie, dziki, tury
a nawet niedźwiedzie. Było ich zresztą
o wiele więcej niż w poprzednim okresie. Nie polowali już całą gromadą, ale
pojedynczo lub w niewielkich zespołach. Jedna z grup na początku mezolitu
założyła swoje obozowisko w okolicy
Borowej na skraju suchych lasów sosnowych na piaszczystych wydmach i z dostępem do wód obecnej Liswarty i Białej
Okszy. Było to ważne, gdyż ryby stały

się drugim źródłem pożywienia, a rybołówstwo stało się już stałym zajęciem
pierwotnego człowieka. Trzecim źródłem pożywienia stało się zbieractwo,
będące domeną kobiet. Co ciekawe, w
niektórych okresach było ono głównym
źródłem pożywienia, zwłaszcza, gdy nie
udało się polowanie mężczyznom.
Na naszej ziemi znaleziono znacznie
więcej śladów mezolitycznych obozowisk, niestety w większości niewielkich.
Ujęte są we wspomnianej już „Ekspertyzie stanowisk archeologicznych ...” mgr
Iwony Przepiórowskiej-Młodkowskiej.
W pobliżu wspomnianego już obozowiska koło Borowej, znaleziono ich ślady
koło Ostrowów i Władysławowa. W
pobliżu dzisiejszej Kocinki znaleziono
ślady obozowisk koło Cykarzewa Półn.,
Rybnej i Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Nieco
dalej są ślady koło Kokawy, Łochyni i
Borowna, jak również w pobliżu Kruszyny, Bab i Widzowa. W gminie Kłomnice ślady obozowisk znaleziono w
pobliżu Warty ( koło Karczewic i Śliwakowa) oraz Widzówki (Kłomnice, Bartkowice, Lipicze) oraz Pacierzowa, gdzie
w miejscu pobliskich torfowisk mogło
znajdować się spore jezioro. Obozowiska mezolityczne zakładano zwykle w
miejscach suchych, piaszczystych, w
pobliżu wody, tak, aby wykorzystywać
optymalnie wspomniane trzy źródła pożywienia. Zasoby środowiska były duże
i pozwalały na dłuższe przebywanie w
jednym miejscu i dlatego budowano bardziej trwałe siedziby jak np. szałasy, ziemianki. Myśliwi traktowali obozowiska
jako bazy wypadowe dla swoich wypraw traperskich za zwierzyną. Część z
nich polowała na ryby. Ślady, o których
mowa powyżej, to najczęściej kawałki narzędzi krzemiennych, zwłaszcza
duża ilość tzw. mikrolitów – niewielkich ostrzy krzemiennych w kształcie
trójkąta, używanych jako „zbrojniki” w
innych narzędziach, np. rogowych, kościanych czy drewnianych. Znaleziska
te pochodzą w zasadzie tylko z badań
powierzchniowych w ramach AZP. Być
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może więcej rzeczy „ukrywa się” pod
ziemią. Mogłyby to wykazać choćby
badania sondażowe na najbardziej obiecujących stanowiskach. Z innych okolic
i wprowadzonych tam wykopalisk wiadomo, iż znaleźć można by np. ciosaki prymitywne „siekiery do obróbki gałęzi,
różne motyczki potrzebne zbieraczom
wykopującym jadalne roślin w lesie, narzędzia do połowu ryb jak haczyki, krzemienne groty strzał, harpuny, itp.
W tym też czasie ogromnie wzrosło
znaczenie i pozycja kobiet ze względu
na ich znaczny wkład w utrzymanie grupy przy życiu. Stąd pojawiła się mitologia matriarchalna. W rzeczywistości,
zdaniem większości badaczy, ustrój matriarchatu w zasadzie nie istniał, czym
pewnie niektórych rozczaruję. Pozycja
kobiet zapewniała im równoprawne
branie udziału w życiu grupy, łącznie z
funkcjami przywódczymi. Przypominało to partnerskie stosunki, jakie chcielibyśmy mieć również dzisiaj. Ale „matriarchat” miał jeszcze inne podłoże. W
tych czasach linię pokrewieństwa wyznaczały kobiety – matki, ród określano
matrylinearnym ciągiem potomków. W
rozumieniu ówczesnych ludzi krewnym
syna był raczej brat matki, a nie mąż kobiety. Macierzyństwo było namacalnym
faktem, czego nie można powiedzieć
o ojcostwie. Z tego też czasu pochodzą
liczne zabytki w postaci figurek kobiet
o wydatnych kształtach podkreślających
funkcje przekazywania życia. Są to prawdopodobnie przedstawienia głównego
bóstwa czczonego przez ówczesnych,
bliżej nieokreślonej Pra-Matki wszystkich ludzi. Podobnie dzieje się zresztą w
niektórych prymitywnych plemionach,
które zachowały ten mezolityczny tryb
życia do czasów współczesnych.
Wtedy też towarzyszem człowieka
stał się pies. Co ciekawe, początkowo to
zwierzę traktowane było jako zdobycz
– pożywienie. Pies miał swój interes, by
towarzyszyć myśliwym. Po polowaniu
zawsze coś dla niego zostało. Potrafił
wpędzać na polujących mężczyzn zwierzynę łowną. W ciągu mezolitu myśliwi
zaczęli wykorzystywać jego umiejętności łowieckie.
Jak już wspomniałem, przy tak wielostronnej działalności człowieka, zasoby przyrody pozwalały bezproblemowo
zdobywać pożywienie, jak nie z jednego,
to z drugiego i trzeciego źródła. Pozwalało to spokojnie egzystować grupom
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› mezolitycznym przez tysiąclecia bez le grup mezolitycznych funkcjonowało jest „Kultura pradziejowa na ziemiach
zmian. Jedynie w czasie, gdy zaczynały się migracje spowodowane kataklizmami na północy pod koniec mezolitu, powstawały różne mutacje kultur
mezolitycznych, jednakże o różnicach
niewielkich. Niezależnie od tego, wie-

jeszcze w neolicie nie zmieniając swego
trybu życia.
Na koniec warto może wspomnieć o
książkach, w których można dowiedzieć
się znacznie więcej o interesujących nas
okresach dziejów ludzkości. Jedną z nich

Opłatek Gminnego
Stowarzyszenia
Obywatelskiego

Markowski, członkowie organizacji
społecznych i politycznych.
W świąteczny klimat uroczystości wprowadził gości ksiądz kanonik
Mirosław Turoń, proboszcz parafii
w Kłomnicach. W nieodłącznym
kolędowaniu duchowny miał jednak
tym razem mocne wsparcie w młodzieży ze świetlicy środowiskowej
„Nasza Przystań” z Witkowic, która zaprezentowała zgromadzonym
swoje wykonania najpopularniejszych
polskich kolęd.
Spotkanie opłatkowe zbiegło się w tym
roku z ważnym jubileuszem – 20. rocznicą
powstania Gminnych Komitetów Obywatelskich Solidarność. W rozmowach gości
często wracano do pamiętnych wydarzeń
z 1989 roku, gdy zjednoczony wokół ideałów Solidarności naród podjął trud odbudowy kraju i tworzenia zrębów niepodległej ojczyzny.
W tej trudnej pracy cząstkę zasług
należy również przypisać kłomnickiemu
Komitetowi Obywatelskiemu. Warto bowiem wiedzieć, że Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie wyrosło z tradycji ówczesnego kłomnickiego komitetu i wciąż
czerpie z niego to co najcenniejsze – posta-

Andrzej Perliński

1

0 stycznia br. w sali firmy Gid-Pol
należącej do Andrzeja Śpiewaka
w Lipiczu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska
Gminnego Stowarzyszenia Obywatelskiego. Przybyli na nie znamienici goście
– obecni parlamentarzyści w osobach posłanek Haliny Rozpondek i Jadwigi Wiśniewskiej, posła Szymona Giżyńskiego
oraz senatora Czesława Ryszki. Był też
prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Na uroczystości nie mogło zabraknąć
przedstawicieli starostwa i rady powiatu
częstochowskiego. Radę reprezentował
jej przewodniczący Karol Ostalski, zarząd powiatu Jan Miarzyński. Ten ostatni
wystąpił w podwójnej roli – także gospodarza spotkania, czyli przewodniczącego
Gminnego Stowarzyszenia Obywatelskiego. Nie zawiedli również zaprzyjaźnieni
samorządowcy, m.in. wójt Janowa Adam

polskich. Zarys.” Jerzego Gąssowskiego (PWN, W-wa 1985 r.) jest dostępna
w naszej bibliotece gminnej. Dużo informacji zawierają publikacje naukowe
uczelni śląskich (również częstochowskich) jak i muzeów.

wy patriotyczne, które powinny budować
kościeć moralny naszego społeczeństwa.
Pamięć o ideałach Solidarności przewijała się też w krótkich wystąpieniach
wspomnianych parlamentarzystów, którzy w atmosferze wzajemnej życzliwości,
odrzucając partyjne etykiety, potrafili bez
zbędnego patosu mówić jednym głosem
o wszystkich uniwersalnych wartościach.
Niosła je ze sobą Solidarność, odgrywająca w ostatnich latach bodaj najdonioślejszą rolę ze wszystkich organizacji.
Mamy nadzieję, że Nowy Rok 2009
przypomni po raz kolejny dorobek kłomnickiego Komitetu Obywatelskiego, który
w dziejach naszej, lokalnej społeczności
zapisał tak wiele wspaniałych kart.

Zawody - Egzamin
B.Musiał

W

dniu 6 grudnia 2008r.
na Hali Sportowej w Kłomnicach odbył się Międzygminny Turniej Uechi-ryu Karate
Do o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. W Turnieju wzięli udział adepci
sekcji karate z Kłomnic, Częstochowy
i Radomska. Zawody rozpoczął sędzia
główny sensei Zbigniew Rychlewski.
Umiejętności zawodników oceniało czterech sędziów, wybranych spośród rodziców adeptów. Rywalizacja była bardzo
zacięta, nikt bez walki się nie poddał.
Jednak pomimo trudu i wysiłku dostarczyła wszystkim wielu emocji i wrażeń.
Na zwycięzców czekały Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Kłomni18

ce p. Adama Zająca, medale i dyplomy
ufundowane przez sensei Zbigniewa Rychlewskiego oraz dyplomy przekazane
przez Dyrektora GOK-u p. Leszka Janika. Turniej został rozegrany w kategoriach: grupa początkująca, grupa średnio
zaawansowana (kata, technika ), grupa
zaawansowana. W poszczególnych kategoriach następujące miejsca zdobyli:
Grupa początkująca.
I Bartosz Szczypiorowski - Częstochowa
II Marzena Pawlak - Kłomnice
III Klaudia Przerada - Radomsko
IV Natalia Michalewicz - Częstochowa
Grupa średnio zaawansowana.
Kata.
I Łukasz Janik – Kłomnice

II Ariadna Kałuża – Częstochowa
III Katarzyna Buś – Częstochowa
IV Maciej Frymus - Kłomnice
Technika.
I Natalia Musiał – Kłomnice
II Wiktoria Trojanowska – Częstochowa
III Piotr Grabny – Kłomnice
IV Tomasz Patrzykont - Częstochowa
Grupa zaawansowana.
I Katarzyna Sowińska – Częstochowa
II Dawid Bartnik – Zawada
III Marek Jura - Częstochowa
Tydzień póżniej w sobotę 13 grudnia odbył się natomiast sprawdzian umiejętności adeptów sekcji karate. Do egzaminu
przystąpiło blisko 80 karateków z sekcji
Kłomnice, Częstochowy i Radomska.

Rozbieżność wiekowa była bardzo duża,
najmłodsi to dzieci w wieku 6 lat. Natomiast najstarszy uczestnik to p. Grzegorz z Radomska, który wraz z synem
i wnukami zdawał na pierwszy stopień
– 10 KYU. Wszyscy bardzo przeżywali egzamin, mieli bowiem udowodnić,
że zdobyte umiejętności pozwolą im
zdobyć pierwszy stopień lub awansować
na wyższy. Adepci zdawali odpowiednio na 10KYU, 9KYU, 8KYU, 7KYU,
6KYU i 5KYU. Egzamin przeprowadził sensei Zbigniew Rychlewski Prezes

Polskiej Federacji Uechi-ryu Karate Do.
Wszyscy zdający bardzo poważnie podeszli do egzaminu i pomyślnie go zakończyli, otrzymując certyfikat potwierdzający zdobyty stopień. Gratulujemy
zwycięzcom Turnieju oraz wszystkim,
którzy przystąpili i zdali egzamin. Mamy
nadzieję, że kolejne Turnieje i egzaminy
będą również pomyślne i pełne wrażeń.
Wszystkim adeptom życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów. Serdeczne
podziękowania dla Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca, Dyrektora GOK-

u p. Leszka Janika za wspieranie sekcji
karate w Kłomnicach. Dziękujemy sensei Zbigniewowi Rychlewskiemu, który
był organizatorem Turnieju i egzaminu.
Całemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice i Dyrekcji Zespołu Szkół w Kłomnicach za współpracę
i udostępnienie Hali Sportowej. Miejmy
nadzieję, że takich imprez sportowych
będzie coraz więcej na terenie Gminy
Kłomnice.

Ciężka praca i talent – przyniosły sukces młodym
zawodnikom L.K.S. „ORKAN” Rzerzęczyce
Prezes L.K.S. „ORKAN” Andrzej Śpiewak

Z

wycięstwem zawod- Dla zobrazowania drogi do tego osiągnięcia przedstawiamy końcową tabelę wyników rundy jesiennej:
ników „ORKANA”
L.p. Nazwa drużyny
Mecze
Z
R
P
Zd.
Str.
+/Pkt
zakończyła się faza
33
1. Orkan Rzerzęczyce
12
11
0
1
88
18
+70
rozgrywek klubowych run25
2. Włodar Częstochowa
12
8
1
3
73
28
+45
dy jesiennej w rozgrywkach
24
3. Skra Częstochowa
12
8
0
4
69
28
+41
trampkarzy starszych rocz24
4. Unia Rędziny
12
8
0
4
59
15
+44
nika 1994 i młodszych. Za7
5. Grom Miedźno
12
2
1
9
29
57
-28
wodnicy prowadzeni przez
6
6. Znicz Kłobuck
12
2
0
10
16
103
-87
prezesa
klubu
Andrzeja
6
7. Kingway Popów
12
2
0
10
16
101
-85
Śpiewaka ostatecznie zajęli
Oto wyniki poszczególnych meczy rozegranych w rundzie jesiennej
I miejsce w swojej grupie roz1
2
3
4
5
6
7
grywkowej. W nowym sezonie rundy
1.
Orkan
Rzerzęczyce
6:2
6:2
3:0
4:2
13:1
9:0
wiosennej rozpoczną rozgrywki w I li2. Włodar Częstochowa
4:2
3:0
3:1 19:1 8:2
dze.
3. Skra Częstochowa
3:5
1:2
13:0 9:1 6:2
Aby osiągnąć ten sukces na 12 ro4. Unia Rędziny
1:3
2:1
1:3
8:0 13:0 9:0
zegranych meczy 11 dla zawodników
zakończyły się zwycięstwem. Osią5. Grom Miedźno
1:7
3:3
3:4
1:4
10:1 3:7
gnąć to można było dzięki systema6. Znicz Kłobuck
1:15 0:5
0:6
0:8
1:4
7:1
tyczności, poświeceniu i wytrwałości
7. Kingway Popów
1:15 0:18 1:11 0:11 2:1
0:3
nie tylko zawodników ale również
i zaangażowaniu i społecznej pracy będą trenować w obiektach sporto- w sport i tym samym osiągnąć dobry
wych szkół naszej gminy. Sale zostały wynik w rozgrywkach wiosennych.
trenera.
Zawodnicy zwycięskiej drużyny: Bu- udostępnione nieodpłatnie, za co skłarzyński Marek, Koza Jakub, Łągiewka dam podziękowania Wójtowi Gminy Komunikat dla miłośników sportu
Osoby z rocznika 1994 chętne do upraDawid, Rak Bartłomiej, Skibiński Ad- Kłomnice mgr Adamowi Zającowi.
Drużyny
występujące
od
nowego
sezowiania sportu w szeregach klubu „ ORrian, Skibiński Łukasz, Mielczarek Ranu
w
rozgrywkach
I
ligi:
KAN” proszone są o kontakt pod
fał, Palacz Dawid, Pluta Marcin, Wołek Dominik, Wójcik Michał, Woch MKS Myszków, Raków Częstochowa, nr tel 602 133 930 z Prezesem Klubu
Klub zaprasza do współpracy wszystDamian, Wiewióra Damian, Franc Ma- Warta Mstów, Ajaks I Częstochowa,
Włodar
Częstochowa,
K.S
Victoria,
kich lubiących sport i ruch na świeżym
teusz, Woźniak Łukasz.
Wśród grających na wyróżnienie Ajaks II Częstochowa i oczywiście powietrzu w innych grupach wiekozasługuje również fakt, że najlepszym L.K.S „ORKAN” Rzerzęczyce. Jak wi- wych.
Korzystając z poświątecznego okrestrzelcem ligi został nasz zawodnik Ra- dać jesteśmy w elicie drużyn nie tylko
z Częstochowy. Mam nadzieję, że bę- su pragnę złożyć wszystkim ludziom,
fał Mielczarek.
Przygotowania do sezonu zawodni- dzie się działo! !!!! Jesteśmy dobrej związanym ze sportem w naszej gmicy rozpoczną po przerwie świąteczno myśli (cała społeczność skupiona wo- nie, wszystkiego najlepszego, szczękół klubu), że zawodnicy będą chcie- ścia i jak największej liczby sukcesów.
– noworocznej.
W zimowym okresie zawodnicy li udowodnić swoje zaangażowanie
GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2009
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Dziewczyny też kopią!
Matthew Magdziarz

2

1 Grudnia w Hali Sportowej
w Kłomnicach odbył się międzywojewódzki turniej piłki
halowej dziewcząt. Na parkiecie
pojawiło się aż 10 drużyn. Między
innymi z Kłobucka, Dobryszyc, Pławna i Gidel. Rywalizacja odbyła się
w dwóch kategoriach wiekowych:
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.
W zmaganiach gimnazjów najlepsze
okazały się zawodniczki Watry Gidle.
Wśród piłkarek ze szkół podstawowych
wygrały Dobryszyce. Organizatorem

turnieju był klub sportowy
Watra z z Gidel. Jego prezes Janusz Pachulski w rozmowie ze mną podkreślał,
że w Gidlach w piłkę dziewczęta grają już od dobrych 4
lat. I choć Watra nie zgłosiła
jak dotąd drużyny do rozgrywek ligowych – to na amatorskich turniejach nie ma sobie równych. Piłkarki z Gidel reprezentują też
Polskę na arenie międzynarodowej.
Na ostatnim Światowym Festiwalu

Sportu w Wiedniu piłkarki z Gidel zajęły wysokie 3 miejsce.

Przygotowania Klubu Tańca Towarzyskiego
„STYL” Kłomnice do VI Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca Towarzyskiego
Krzysztof Chmielarz

S

tało się już tradycją, że w miesiącu marcu każdego roku
w naszej gminie organizowany jest Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego. W tym roku będzie
to 28 i 29 marzec. Organizatorami
turnieju są: Klub Tańca Towarzyskiego „STYL” Kłomnice działający przy
GOK oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Patronat nad turniejem obejmuje Wójt
Gminy Kłomnice, który udziela wszelkiej pomocy organizatorom. Wzorem
lat ubiegłych będzie to turniej w części charytatywny z przeznaczeniem
pomocy dla kolejnego potrzebującego
dziecka z naszej gminy. Organizatorzy
turnieju zadbają o dodatkowe atrakcje
dla publiczności w pierwszym i drugim
dniu turnieju. Do udziału w prestiżowej
imprezie naszej gminy przygotowują
się tancerze klubu aby godnie reprezentować gminę w rywalizacji par tanecznych z całej polski. Klub taneczny
liczy obecnie około 50 tancerzy razem
z początkującym – niektórzy jeszcze
nie startują na turniejach i starannie się
przygotowują do rywalizacji tanecznych. Pozostali tancerze dużo ćwiczą
z trenerem i szkoleniowcami, czego
efektem są ich osiągnięcia na tanecznej
20

arenie kraju.
Poniżej są przedstawione te pary,
które w sezonie tanecznym w roku
2008 przebiły się przez rundy eliminacyjne i doszły do finałów oraz te, które
zdobyły podium w finale od września
do grudnia 2008 r, i zdobyły wyższą
klasę taneczną.
MARK DANCE 2008 III FINAŁOWY
TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO Z CYKLU GRAND PRIX PŁOCKA JUNIOR, Łąck,2008-12-20
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E
- Kupczak Maciej i Makles Daria – 2
miejsce na 6 par – pierwsze podium tej
pary do wyższej klasy
XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
O PUCHAR BURMISTRZA KRAPKOWIC
Krapkowice, 14.12.2008r.
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: D
– Mateusz Franc i Klaudia Musiał – 6
finałowe miejsce na 14 par
I Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej
Tańca Towarzyskiego
O Puchar Burmistrza Dobrodzienia
Dobrodzień ; 7 grudnia 2008 roku
Kategoria wiekowa: 10-11, Klasa: D
– Sebastian Krzemiński i Katarzyna

Włodarczyk – 6 finałowe miejsce na 11
par
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: D
– Mateusz Franc i Klaudia Musiał – 2
miejsce na 5 par – pierwsze podium tej
pary – w klasie D para ta tańczy dopiero 2 miesiące!!!
Grand Prix Polski JuniorII, Młodzieży,Dorosłych
XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego AS 2008
Kraków 29,11,2008
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: F
– Kamil Wołek i Dominika Szymczyk
– 3 miejsce w finale na 8 par
IV Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Długołęka
Borowa , 8.11.2008r.
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E
– Kupczak Maciej i Daria Makles – 4
miejsce na 10 par (tylko dwóch punktów zabrakło tej parze do podium.
MISTRZOSTWA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO I PUCHAR OKRĘGU ŚLĄSKIEGO W SPORTOWYMM TAŃCU TOWARZYSKIM KATOWICE
2008
Katowice, 11-12.10.08r.
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E
– Maciej Kupczak i Daria Makles – 4

finałowe miejsce na 8 par.
Grand Prix Polski JuniorII, Młodzież,
Dorośli
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Pląs 2008
Kraków 11.10.2008
Kategoria wiekowa: 10-11, Klasa: D
– Sebastian Krzemiński i Katarzyna
Włodarczyk – 5 finałowe miejsce na 9
par
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E
– Mateusz Franc i Klaudia Musiał – 2
miejsce na 14 par!!! – ta para zdobyła trzecie podium w tej klasie i została
przeklasyfikowana do wyższej klasy tanecznej – D.
VI Ogólnopolski Punktowy Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Złoty Pierścień Skarbu Średzkiego
Środa Śląska, 5.10.2008 r.
Kategoria wiekowa: 10-11, Klasa: D
– Sebastian Krzemiński i Katarzyna
Włodarczyk – 6 finałowe miejsce na 12
par.
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: F
– Kamil Wołek i Dominika Szymczyk
– 3 miejsce na 5 par.
VII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Prezesa PGE Elektrowni Opole
Brzezie k/Opola, 20.09.2008 r.
Kategoria wiekowa: 12-13, Klasa: E
– Maciej Kupczak i Daria Makles – 5
finałowe miejsce na 9 par
Oprócz
par
reprezentujących
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO
„STYL” KŁOMNICE, które startowały na ogólnopolskich turniejach tańca
towarzyskiego znalazły się początkujące pary, które niemogąc uczestniczyć w sportowych klasach, brały
udział w międzyklubowych turniejach
tańca w kategoriach początkujących.
W okresie od września do grudnia mieliśmy następujące sukcesy:
Konrad Wołek i Marlena Franc - dwukrotnie zwyciężyli w kategorii 10-11 lat
na turniejach w Blachowni – w grudniu i Kłobucku – w październiku, a rywalizowali z 14 parami, poziom był
naprawdę wysoki. Oprócz tych sukcesów wcześniej w okresie od stycznia do czerwca byli w wielu finałach
na międzyklubowych turniejach tańca,
odnieśli jedno zwycięstwo. Para ta decyzją trenera została przeklasyfikowana do klasy tanecznej F, więc na turnieju w Kłomnicach para ta pierwszy
raz zmierzy się już w kategorii turniejowej.

Kamil Wołek i Dominika Szymczyk
– w okresie ostatnich 3 miesięcy zajęli pierwsze miejsce na 6 par na turnieju w Kłobucku, a 2 miejsce na 12
par na turnieju w Blachowni. Oprócz
tego na wcześniejszych międzyklubowych turniejach para ta kilka razy była
na podium.
Sebastian Ociepa i Katarzyna Cebula
– ich dobra passa rozpoczęła się od turnieju w Kielcach – pierwszy ich występ
w rywalizacji turniejowej i pierwsze
zwycięstwo z ¼ finału – tańczyło wtedy
ok. 18 par, tańczyli jeszcze na jednym
turnieju i znów wygrali. W nagrodę trener klubu – Krystian Chmielarz przeklasyfikował ich do klasy F i na pierwszym turnieju w klasie F w Kłobucku
para ta zajęła 3 miejsce na 6 par i zdobyła podium dla Kłomnic.
Dodatkowo sukcesy w 2008 roku
odniosły pary startujące w sportowej
klasie tanecznej E. Dzięki ciężkiej pracy
trenera, szkoleniowców oraz par, które
oprócz tego, że 3 razy w tygodniu miały
obowiązkowe zajęcia spędziły wiele czasu na sali dodatkowo z trenerem, wytańczyły wiele dodatkowych „kilometrów”
tanecznych, zdobyły wyższą klasę taneczną D – były to aż cztery pary:
1. Sebastian Krzemiński oraz Katarzyna Włodarczyk – klasę D zdobyli z półfinału z 1 miejsca !!! w Warszawie
2. Maciej Bednarski i Agnieszka Galewicz – zdobyli klasę D z półfinału z 2
miejsca na turnieju tańca w Rędzinach
3. Piotr Łapeta i Natalia Prześlak
– trzecie podium do wyższej klasy D
wytańczyli w Opolu zajmując 3 miejsce
na 12 par
4. Mateusz Franc i Klaudia Musiał
– zdobyli klasę D z półfinału – zajęli 2
miejsce w Krakowie
To oczywiście nie wszystkie sukcesy, w roku 2008 było ich sporo, nie sposób wszystkich wymienić. Zdarzało się
nie raz, że na różnych turniejach tańca
kilka par z Klub Tańca STYL Kłomnice znalazło się w finałach, czasem dwie
pary w tej samej kategorii były w finałach albo też stały na podium. Sukces
klubu tanecznego jest efektem pomocy Wójta Gminy Kłomnice, który zawsze wspiera nasze działania, Dyrektora GOK Kłomnice, który nadzoruje
działania klubu, oraz udostępnia salę
do treningów i dodatkowych ćwiczeń,
Pani Annie Dylczyk, która ustaliła dni,
kiedy można ćwiczyć na łączniku hali
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sportowej oraz organizować dodatkowe
szkolenia i ćwiczenia z parami. Nie bez
znaczenia jest też zaangażowanie i praca rodziców, dzięki którym ten klub
funkcjonuje – gdyby nie angażowali
się w sprawy klubu, ten klub by po prostu nie istniał. Wiadomym jest, iż sukces został wypracowany przez kilka
lat, ponieważ pary nie tańczyły od razu
tak jak w roku 2008, ale czas stawia
nowe wyzwania i pary posiadające
wyższe klasy, będą startowały w wyższych kategoriach wiekowych. Trudno będzie powtórzyć tak szybko sukces na turnieju w Kłomnicach z roku
2008, gdzie aż 5 par stało na podium
i inne były w finale. Sukces przychodzi
z czasem, nowe kategorie to nowe wyzwania i potrzeba trochę czasu, żeby
wyszkolić pary w wyższych klasach
oraz początkujących, żeby odnosili
sukcesy. Jesteśmy dobrej myśli i mamy
nadzieję, że tancerze nie zawiodą i nigdy nie zabraknie nam sali na ćwiczenia
dodatkowe i szkolenia taneczne, ponieważ jest to jeden z ważniejszych czynników prawidłowego rozwoju Klubu
Tańca „STYL” Kłomnice. W zamian
za to mamy satysfakcję, że nasi tancerze godnie reprezentują nasza gminę
w całym kraju.

Jeszcze raz o miłości
				 Janina Chrząstek
Nie ma miłości – poszła gdzieś sobie
Jak będę teraz myśleć o Tobie?
Przecież kochałam tak bardzo szczerze
Ja tej miłości już nie uwierzę.
Nic nie mówiła, że odejść chciała
Przecież na zawsze tu zostać miała
Tak przyrzekała, tak się wdzięczyła
I nawet w kłótni też była miła!
Czyżby kłamała, aby jej wierzyć?
Znikła po cichu, trudno to przeżyć.
A może ona gdzieś niedaleko,
Może przysnęła tylko na chwilę
A ja już myślę, że Cię nie kocham
Może nieprawda, może się mylę?
Muszę pozbierać wszystkie dni dobre
Chwile radości i serca bicie
I dobre słowa z Twych ust płynące
Muszę odnaleźć swe piękne życie.
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III Gminny konkurs „Patrzę trzeźwo na świat”
Kręgu Samopomocy Rodzinnej „PROMYK” przy
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich – Oddział
dekanalny w Witkowicach
Krzysztof Wójcik

J

ak co roku nasz Oddział ogłosił
w końcu października tego roku
tradycyjny już konkurs pod
hasłem „PATRZĘ TRZEŹWO NA
ŚWIAT” przeznaczony dla uczniów
szkół gminy Kłomnice. W tym roku
konkurs miał dwie części: literacką
i plastyczną. Na konkurs literacki wpłynęły szereg prac poetyckich, opowiadań i rozprawki na temat pozytywnego
bohatera. Fragmenty jednego z wierszy prezentujemy obok. Niezależnie
od tego odbyły się warsztaty plastyczne
pod głównym hasłem konkursu. Tematem zajęć było zaprojektowanie i wykonanie modelu gipsowego medalu.
W warsztatach wzięło udział sześcioro
uczniów z Zespołu Szkół w Witkowicach i Kłomnicach. Wszyscy oni jak
i ich prace zasługują na wyróżnienie.
Obok prezentujemy efekty warsztatu.
Konkurs zorganizowany był z udzia-

łem partnerów: literacki z Zespołem
Szkół w Witkowicach pod kierunkiem
p. Małgorzaty Gonery a plastyczny
z udziałem Zespołu Szkół w Kłomnicach pod kierunkiem p, Marty Ojrzyńskiej.
Prace literackie zostało ocenione
przez Jury powołane przez Zarząd naszego Oddziału SRK pod przewodnictwem mgr Alicji Wójcik. Oto wyniki
prac Jury w konkursie literackim:
I miejsce za wiersz „Patrzę trzeźwo
na świat. ..” przyznano Zuzannie Małek z Gimnazjum w Garnku;
II miejsce za opowiadanie pt „Pamiętnik mojej mamy” przyznano Nicol
Koniecznej z Gimnazjum w Witkowicach;
III miejsce za opowiadanie pt „Znaleziona przyjaźń” przyznano uczennicy
III klasy Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie Paulinie Plucie.

ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamia się, że od dnia 21 stycznia (środa) 2009r.
wznawia działalność Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
Zapraszamy w każdą środę od godziny 15:30
Urząd Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20

WAŻNE !!!!
Urząd Gminy w Kłomnicach informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem każdy właściciel posesji powinien mieć podpisaną umowę z przewoźnikiem ścieków i posiadać rachunki za wywóz nieczystości lub umowę na odprowadzenie
ścieków do kanalizacji sanitarnej. Przewoźnicy posiadający zezwolenie na wywóz nieczystości na terenie gminy Kłomnice to:
- Firma JAWAX Wacław Stępień z siedzibą przy ulicy Pocztowej 82 w miejscowości Kłomnice
- Firma BUSZ Edward Gonera z siedzibą przy ulicy Janaszewskiej 1 w miejscowości Kłomnice
Nadmieniamy, iż wyżej wymienione firmy zobowiązane zostały stosownymi
decyzjami do wywozu nieczystości tylko z terenów nie objętych kanalizacją sanitarną, w przypadku terenu skanalizowanego mieszkaniec zobowiązany jest
do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.
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TRZEŹWO PATRZĘ NA ŚWIAT

Zuzanna Małek
Patrzę na świat oczyma prawdy,
A prawda jest taka, niestety,
Że rozglądając się w dzień każdy,
Nie same dostrzegam zalety.
Coraz trudniej jest zauważyć,
Jak jeden pomaga drugiemu.
Myślą: Po co mam się narazić?
Wygodniej będzie żyć samemu.
Chcesz znaleźć sobie przyjaciela?
Samemu patrzeć na świat smutno?
Musisz rozglądać się uważnie,
Nie będzie łatwo, strasznie trudno.
Zrozumieć ludzki świat niełatwo,
Można przemyśleć spraw tysiące...
Lecz zapamiętać sobie warto,
Że jaśniej nam zaświeci słońce.
Wystarczy chcieć uważnie patrzeć,
Wystarczy trzeźwo móc dostrzegać,
Różnice między ludźmi zatrzeć,
Innego człowieka się nie bać.
Pies towarzyszy nam przez życie,
Potem zostaje odrzucony.
Trudno mu nawet znaleźć ukrycie,
A mało kto jest tym zmartwiony.
Przecież był dobry i oddany,
Padł złego człowieka ofiarą.
Czuje się niczyj, oszukany.
Więc czy to jest za życie kara?
A czasem, gdy zamykam oczy,
Nie jest mi wcale lżej na duszy.
Bo świata, co woła o pomoc,
Nie da się myślami zagłuszyć.
Ale doceńmy to, co mamy
I starajmy się tego bronić.
A choć zostaną w sercu rany,
Starajmy się smutek odgonić.
Musimy myśleć o przyszłości.
To dla przyszłego pokolenia.
Nie można długo żyć w ciemności.
Nie mamy wiele do stracenia.

Bażanty
Robert Detka

B

ażant (Phasianus colchicus)
– nazwa tego ptaka wywodzi się
z łaciny i greki, a precyzyjniej
tak w tych językach nazywała się rzeka
Phasis w Kolchidzie na Kaukazie (Gruzja), skąd pochodzą liczne podgatunki
bażantów. Do Europy ptaki te sprowadzili
starożytni Rzymianie. Do naszych łowisk
pierwsze bażanty przybyły w połowie XVI
wieku na Śląsk. Bażant łowny występujący
współcześnie w Polsce, jest mieszańcem
wielu podgatunków. Występuje u tych ptaków wyraźny dymorfizm płciowy. Samce
o masie ciała 750-1900 g. i długości 75-90
cm są przepięknie ubarwione, lśnią złotem, miedzią, zielenią, purpurą i fioletem.
U większości populacji w naszym kraju,
koguty mają białą obrożę i dwa pierzaste
rogi na głowie. Wokół oczu mają czerwoną skórę a łebki grafitowe. Na ciekach rosną im ostrogi, po których można poznać
wiek ptaka. Liczba pierścieni na ostrodze
plus 1 rok, daje nam wiek koguta w latach. Samice znacznie mniejsze, masa ciała 600-1400g. długości 50-60 cm, są też
znacznie skromniej ubarwione. Dominującym kolorem jest beż, ciemniejsze plamy
na jaśniejszym tle pokrywają całe ciało
samicy. Co ciekawe mimo tak dużej różnicy w ubarwieniu, jaskrawo ubarwiony samiec wcale nie jest łatwy do dostrzeżenia.
Wielokrotnie obserwowałem komiczny
widok, gdy mój wyżeł zastygał w stójce,
cały sztywny, od czubka nosa aż po strychulec, pewny że bażant jest nie dalej jak
metr przed nim, tylko oczka mu nerwowo myszkowały w poszukiwaniu ptaka.
Ja również mimo że dokładnie przypatrywałem się miejscu wskazanym przez
psa, dostrzegałem pięknego ptaka dopiero
wtedy gdy zrywał się do lotu. Zdarzyło się
również że kolega z którym szedłem ścieżką pośród traw, schylił się by podnieść

bażancie pióro z miecza
(ogon samca bażant),
zakłócił w ten sposób
spokój koguta, który
z wrzaskiem (i naszym
przestrachem) zerwał się
do lotu. Bażanty niechętnie latają, najbardziej
pasuje im przemieszczanie się na piechotę.
Podobno ulubionym kierunkiem ich wędrówek
jest wschód, a drogoPan Arek Franc, bażant kogut i Pan Sławek Kowalik
wskazem są cieki wodne.
Migracje bażantów mogą
następnie kogut traci zainteresowanie
być spowodowane niedostatkiem pokar- kurą i potencjalnym potomstwem. Na temu, ale nawet tam gdzie są systematycznie rytorium koguta przebywa do kilkunastu
dokarmiane, stwierdza się okresowy uby- kur, choć najczęściej jest ich od dwóch
tek lokalnej populacji. Głównym moty- do pięciu. Po złożeniu 8-12 jaj do skromwem migracji kogutów wydaje się być ak- nego choć dobrze schowanego gniazda,
tywność związana z chęcią rozmnażania. kura wysiaduje je przez 22-25 dni. Między
Już na przełomie stycznia i lutego (zależy Karczewicami a Garnkiem widać żerujące
to od długości dnia, temperatury) w popu- stadko bażantów w którym jest 9 kogutów
lacji tych ptaków zaczyna się zamieszanie. i kilka kur. Można założyć że z tej grupy
Samce które w okresie zimowym, byto- jeden kogut zostanie terytorialnym a powały samotnie lub w grupach męskich, zostałe będą bytować na obrzeżach. Nierzadziej otoczone samicami, rozpoczyna- pokojące jest to, że koguty podejrzewane
ją groteskowe turnieje. Koguty potrząsa- są o niszczenie napotkanych gniazd. Przy
ją skrzydłami, głośno pieją i na serio biją takiej ilości włóczących się po okolicy kosię używając, dziobów, skrzydeł i ostróg. gutów, prawdopodobieństwo zniszczenia
Walka toczy się do pierwszej krwi ale tak lęgu znacznie wzrasta. Jeśli lęg zostanie
naprawdę mimo całej gwałtowności bójki, zniszczony kura natychmiast powtarza
chodzi w niej o zdobycie przewagi psycho- go. Pisklęta bażanta są typowymi zagniazlogicznej. Prowadzą te walki do ustano- downikami i niedługo po wykluciu podąwienia stabilnego status quo. Najsilniejszy żają za matką w poszukiwaniu pokarmu.
ptak zostaje kogutem terytorialnym i tylko Najważniejsze w pierwszym okresie życia
on ma prawo do zapładniania kur na tym bażanta jest to, by była odpowiednia ilość
terenie. Przegrani chyłkiem przemykają owadów, gdyż pisklęta wymagają dużej
się na granicy terytorium dominanta licząc ilości białka pochodzenia zwierzęcego. Baże może jakaś młoda kurka zbłądzi. Taki żanty mają duże uznanie wśród rolników,
podział społeczny utrzymuje się generalnie gdyż jako jedne z niewielu ptaków zjadają
do jesieni. Kogut terytorialny przed kurą larwy i imagines stonki ziemniaczanej. Bawobec której ma poważne zamiary, para- żanty dobrze zaadoptowały się do naszych
duje drobnym kroczkiem, a opuszczonymi warunków, ale gdyby zaprzestały koła
lotkami włóczy lekko po ziemi, od czasu łowieckie wypuszczania na wolność młodo czasu kwokającym głosem wskazuje dych wyhodowanych na fermach ptaków,
partnerce pokarm. Ceremoniał toku trwa liczebność tego gatunku w ciągu kilku lat
nieraz cały dzień, a deptanie odbywa się spadłaby do granicy wymarcia.
w godzinach porannych następnego dnia,

Orkiestra Dęta OSP Kłomnice
ogłasza nabór do orkiestry dętej.

Dzieci i młodzież pragnące rozpocząć naukę gry na instrumentach zapraszamy
7. lutego 2009 roku (sobota) na godzinę 15.00 do budynku remizy
ochotniczej Straży Pożarnej w Kłomnicach.
GAZETA KŁOMNICKA - Styczeń 2009
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Być dobrze wychowanym cz. 4
Małgorzata Smolarczyk

Rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna kojarzy
się ze stresem, bo w dużej mierze decyduje o tym, czy dostaniemy prace,
czy nie. Warto pamiętać, że oceniane będą nie tylko nasze kompetencje,
ale także prezencja (nie mylić z urodą!) oraz to czy umiemy się właściwie
zachować. Osoba nieznająca zasad
savior-vivre’u, to wstyd dla firmy.
Zapewne dlatego coraz więcej szefów
uzupełnia wiedzę swoich pracowników
w tym zakresie i wysyła ich na szkolenia. Tak, tak – na szkolenia z etykietą
biznesowej!
Jak się ubrać.?
Strój powinien być zgodny z naszą osobowością, nie może stanowić
sztywnej ramy, w którą ktoś nas włożył.
Ten warunek trzeba pogodzić z ogólnie
przyjętymi zasadami:
Kobiety - mile widziana jest garsonka
lub spodnium (spodnie i żakiet); spódnica powinna sięgać poniżej kolan,
bluzka bez wyzywających dekoltów;
torebka i buty niech stanowią całość
(niech będą tego samego koloru) i pasują do ubioru; fryzura może być naturalna, choć starannie uczesana, makijaż zawsze dodaje elegancji, jednak
na tę okazję powinien by umiarkowany;
dłonie zaś wypielęgnowane, paznokcie
– jeżeli wymalowane, to na stonowanych kolorach (żadnych czerwieni);
wskazany jest umiar w ilości biżuterii;
Mężczyzna - najlepiej włożyć garnitur
w połączeniu z krawatem (mucha wydaje się staroświecka); nie można zapomnieć o starannym ogoleniu się.
Ważne: Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni uważać z ilością perfum lub dezodorantu. Nadmiernie
„wypachniona” osoba wcale nie kojarzy się z czystością, przebywanie
z nią staje się niekiedy uciążliwe.
Powinniśmy też pamiętać, że buty
muszą być nie tylko eleganckie
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i dopasowane do całości, ale przede
wszystkim … czyste.
Jak się przygotować.?
Wiele możemy zrobić przed spotkaniem z potencjalnym pracodawcą. Czas
poświęcony przygotowaniom na pewno zaprocentuje w trakcie rozmowy,
dlatego warto dokładnie wykonać
poniższe czynności: Zebrać o firmie
jak najwięcej informacji (np. zaglądając na jej stronę internetową starając
się o katalog), zastanowić się, czego
oczekujemy od przyszłego pracodawcy i co my jesteśmy w stanie mu zaoferować, przygotować się na pytania,
o przyczyny chęci podjęcia pracy w tej
konkretnej firmie, zainteresowania,
plany zawodowe, plany rozwoju, oczekiwane wynagrodzenie, przemyśleć
o co chcemy zapytać przyszłego pracodawcę (np. o zakresie obowiązków,
możliwości awansu)-nie bójmy się
stawiać pytań, one pomogą uniknąć
rozczarowania, poza tym dobrze sformułowane świadczą korzystnie o nas,
starannie przygotować dokumentację
swojej dotychczasowej drogi zawodowej (m.in. CV, list motywacyjny,
referencje inne dokumenty wynikające ze specyfiki pracy, np. port folio):
zwróćmy uwagę, by była ona wolna
od błędów i przygotowana zgodnie
z obowiązującymi i standardami (one
się zmieniają!).
Jak rozmawiać?
Wreszcie przychodzi ten czas.
I wbrew pozorom nie zaczyna się on
w momencie usadowienia się na krześle naprzeciw osoby prowadzącej rekrutację. Oceniani jesteśmy od chwili
wejścia. Na pewno nikomu nie umknie
to, czy przyszliśmy punktualnie (ale
nie warto przychodzić pół godziny
przed czasem, gdyż to zdradza brak
umiejętności planowania czasu).Należy się przywitać ze wszystkimi osobnikami, których zastaniemy w pomieszczeniu –„mówiąc dzień dobry”. Zanim
wejdziemy do właściwego pokoju,
anonsujemy się sekretarce; przedstawiamy się i informujemy, w jakim
celu przyszliśmy. A gdy już znajdziemy się przed osobą, która zdecyduje

o tym, czy dać nam pracę, wówczas
pamiętajmy o tym, że: Witamy się
i przedstawiamy zaraz po wejściu (rękę
wyciąga osoba, która nas przyjmuje),
staramy się panować nad mową ciała:
prezentujemy postawę otwartą, wchodzimy do pomieszczenia pewnym krokiem i nie zapominamy o uśmiechu,
unikamy nadmiernej gestykulacji (bo
ta zdradza zdenerwowanie), zwracamy uwagę na to, jak siedzimy (ani nazbyt sztywno, ale i bez nonszalancji),
nie spoufalamy się, ważne, byśmy byli
stanowczy i pewni tego, co mówimy,
jednak nie należy mylić takiej postawy z zarozumiałością, odpowiadamy
szczerze na zadane pytania, nie ma nic
gorszego niż przyłapanie na nieścisłościach, chcąc zadać swoje pytania, czekamy na zachętę ze strony osoby rekrutującej lub na zakończenie rozmowy,
bezwzględnie dbamy o poprawność
języka, unikamy wyrazów modnych,
sloganów czy też gwary młodzieżowej, nie zapominamy o podziękowaniu
za rozmowę i powiedzeniu „do widzenia”, jeżeli potencjalny pracodawca
nie poinformuje o tym, w jaki sposób
powiadomi nas o efekcie rozmowy,
nie popełnimy nietaktu, jeżeli grzecznie o to zapytamy.
Warto wiedzieć: O pieniądzach rozmawia się na końcu, ale nie unika
się tego tematu. Warto jasno sprecyzować swoje oczekiwania, ale też
pamiętać o tym, że muszą być one
adekwatne do naszych umiejętności
i stanowiska.

P.P.H.U. CERAMIKA ŁĘG S.C.
42-282 KRUSZYNA, ŁĘG 1
tel. 034 320 24 47; 0 500 233 656
Oferujemy asortyment:
- MAX;
- 1/2 MAX;
- PUSTAK STROPOWY 18, 15;
- U-MAX;
- CEGŁA PEŁNA;
- CEGŁA DZIURAWKA;
- CEGŁA BUDOWLANA;
- PUSTAK WENTYLACYJNY
Transport gratis!!!

REKLAMA

W

ielu młodych ludzi pierwszy raz będzie starać się
o pracę. Myślę, że ten artykuł pomoże w lepszym przygotowaniu się do tego ważnego wydarzenia.
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