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Spis treści

Szanowni czytelnicy!

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych artykułów

Gospodarka finansowa gminy polega na reali-
zacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
(WPI), uchwalonego jako załącznik do głów-

nej uchwały budżetowej oraz na realizacji wydatków 
bieżących. Oczywiście aby starczyło na wydatki, to 
najpierw trzeba zapewnić gminie dochody. Jakie to do-

chody i w jakiej wysokości oraz jakie czekają nas wydatki, znajdziecie Państwo 
na następnych stronach „Gazety…”. Ja ze swojej strony dodam tylko, że w bie-
żącym roku, głównym zadaniem inwestycyjnym gminy jest rozpoczęcie budowy 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, Huby, Adamów i Rzerzęczyce, wraz z 
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Huby. Zadanie to ma zostać zakończone w 
2011 roku. Przewidywany koszt inwestycji wynosi około 20 milionów zł (w trak-
cie przygotowania tego nr gazety rozpoczęła się procedura przetargowa i być może 
ostateczna kwota będzie mniejsza). Oczywiście, naszej gminy nie byłoby stać na 
taki wydatek, ale tutaj nasze starania o pozyskanie dotacji unijnych, zostały uwień-
czone sukcesem i otrzymaliśmy dotację w wysokości 75% kwoty, jaka wyniknie z 
przetargu. W tym roku kończymy również rozbudowę budynku Zespołu Szkół w 
Rzerzęczycach, ale już za własne pieniądze. Wydamy również ponad milion zł, na 
dokończenie remontu drogi powiatowej, na odcinku od DK 91 aż do Pacierzowa. 
Jest to zadanie również wspierane z funduszy unijnych, ale tylko w części. Resztę 
dokłada gmina i powiat w relacji po 50%. Tą metodą, czyli dokładania do remon-
tów dróg powiatowych, gmina dołożyła w ostatnich kilku latach, prawie 5 milio-
nów do zadań powiatowych. Oczywiście dotyczy to dróg powiatowych, na terenie 
naszej gminy, a jest ich około 70 km. Więcej szczegółów dotyczących uchwalone-
go budżetu, znajdziecie Państwo w biuletynie informacyjnym naszej gminy: www.
bip.klomnice.pl. Jak już wspomniałem, aby wydawać pieniądze trzeba je mieć. 
Dochody własne gminy, a więc podatki , wpływy za wodę i ścieki, czynsze, różne 
usługi itp. wynoszą około 5,5 mln zl, co przy planowanych dochodach ponad 38 
mln zł, stanowi około 14,5 % całych dochodów. Reszta to różnego rodzaju sub-
wencje, w tym oświatowa oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych, a także różne dotacje na zadania własne i zadania zlecone 
jakie gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej. W przypadku, gdy tak 
jak w tym roku, wydatki przewyższają dochody, gmina zaciąga kredyty i pożyczki 
na preferencyjnych warunkach, tzn niżej oprocentowanych lub w części umarzal-
nych. Aktualne i planowane zadłużenie gminy, nie stwarza najmniejszego zagro-
żenia dla realizacji jej zadań mimo, że do subwencji oświatowej dokładamy co rok 
około 2mln zl, a około 1,5 mln kosztują nas przedszkola i oddziały przedszkolne, 
na które gmina nie otrzymuje dotacji. Myślę jednak, że akurat te wydatki, skiero-
wane na podnoszenie standardu naszych placówek oświatowych i oferowanych 
w nich zajęć, dla dzieci i młodzieży należą do wydatków w pełni uzasadnionych. 
Na zakończenie dodam, że uchwalony budżet nie jest nienaruszalny. Rada gminy 
na wniosek wójta, który odpowiada za realizację budżetu, może w ciągu roku bu-
dżetowego dokonywać koniecznych zmian, usuwając np. zadania, których nie da 
się zrealizować, z przyczyn od gminy niezależnych, na ich miejsce wprowadzając 
nowe.
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I.  DOCHODY
Planuje się dochody w łącznej kwocie 38 490 782,00
z tego:
1. Majątkowe 7 357 203,00
- ze sprzedaży składników majątkowych  80 000,00
- środki pozyskane na dofinansowanie
  inwestycji 7 277 203,00 
2. Bieżące 31 133 579,00
- udział w podatku dochodowym od osób 
   fizycznych i prawnych  4 878 518,00
- subwencja ogólna 15 239 826,00
 z tego:
 wyrównawcza  4 454 634,00
 oświatowa 10 785 192,00
- dotacje na zadania zlecone 3 105 976,00
- dotacje na zadania realizowane
     w ramach porozumień 3 000,00
- dotacja na zadania własne 531 900,00
- dotacja z Europejskiego Funduszu 
  Społecznego 33 830,00
- dochody własne 7 340 529,00
z tego:
wpływ za wodę 800 000,00
wpływ z oczyszczalni ścieków 240 000,00
podatek rolny 653 560,00
podatek leśny 41 900,00
podatek od nieruchomości 2 709 000,00
podatek od środków transportu 151 200,00
podatek od spadków i darowizn 47 000,00
karta podatkowa 11 000,00
opłata targowa 45 000,00
podatek od czynności cywilno – praw. 132 400,00
opłata skarbowa 42 000,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 000,00
czynsze z najmu składników majątkowych  110 000,00
 odsetki 76 800,00
udział ludności w budowie kanalizacji 
i wodociągów z lat poprzednich 25 000,00
wpływy z usług (ksero, ogrzewanie) 88 200,00
wpływy z innych lokalnych opłat 4 250,00
zwrot podatku vat od inwestycji 1 767 276,00
pozostałe dochody 128 590,00
dotacje z progr. KL dla oświaty 137 353,00

 II. WYDATKI
Planuje się wydatki w łącznej kwocie 43 244 534,00
z tego:
1. Majątkowe 13 978 433,00
- zakupy inwestycyjne -  462 425,00
• wykup gruntów 200 000,00
• zakupy inwestycyjne urzędu gminy 71 125,00
(sprzęt komputerowy w tym w ramach projektu 
e-powiat kwota 41 125,00)
• wydatki majątkowe Funduszu sołeckiego 19 300,00

• wydatki oświaty 126 000,00
• zakupy inwestycyjne w ramach programu 
  e-region 46 000,00                     
- dotacje na dofinansowanie inwestycji 1 533 840,00
• dotacja dla powiatu na zadanie przebudowa drogi
 Zberezka-Zawada, 
 Zawada-Konary-Pacierzów 1 093 840,00
• dotacja dla GOK w Kłomnicach 90 000,00
• zakup samochodu strażackiego 
 dla OSP Kłomnice 350 000,00
- realizacja zadań inwestycyjnych 11 982 168,00
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej  i Gim. 
  w Rzerzęczycach 2 100 000,00
• Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach 
 oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie 
  i Rzerzęczycach 8 033 070,00
• Budowa świetlicy środowiskowej 
 w Zdrowej 1 095 618,00
• Remont- przebudowa drogi transportu 
 rolnego w Kłomnicach - ul Księża 231 000,00
• Rozbudowa wodociągów gminnych 100 000,00
• Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 
 w ramach Funduszu Sołeckiego 87 480,00
• Budowa oczyszczalni ścieków 
 w Nieznanicach 60 000,00
• Budowa ul. Łąkowej w Kłomnicach* 65 000,00
• Budowa targowiska w Kłomnicach* 60 000,00
• Budowa boiska sportowego „Orlik” 

BUDŻET GMINY KŁOMNICE NA 2010 ROK...
został podjęty Uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 231/XXXII/09 w dniu 29.12.2009

Wydatki 2010
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w Rzerzęczycach * 50 000,00
2. Bieżące 29 266 101,00 
 z tego:
- wydatki bieżące oświaty i edukacyjnej 
 opieki wychowawczej 14 080 140,00
 (planowana subwencja oświatowa  to 10 785 192,00)
- wydatki GOPS 4 771 286,00
 (dotacje celowe oraz na zadania zlecone 3 569 500,00)
- wydatki pozostałe 10 414 675,00
Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2010 rok 
w kwocie 5 770 120,50 na zadania inwestycyjne oraz spła-
tę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 
w kwocie 1 762 950,50 zł

* dotyczy kosztów dokumentacji projektowej
Opracowała Halina Paruzel-Tkacz

Dochody 2010

Poniżej przedstawiamy wyciąg ze 
zbioru uchwał dotyczących sta-
wek podatkowych na rok 2010. 

Wykonanie tych uchwał powierzone zo-
stało przez Radę Gminy Wójtowi. Wcho-
dzą one w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2010 r.
 Ze względu na objętość materiału 
zainteresowanych informacjami doty-
czącymi wysokości podatku od środków 
transportowych odsyłamy do strony inter-
netowej: www.bip.klomnice.pl, gdzie też 
w dziale uchwały znajduje się kompletna 
treść wszystkich aktów prawnych two-
rzonych przez Urząd Gminy.

Stawki podatku rolnego na 2010r. wyno-
szą:
* 85,25 zł z 1 ha przeliczeniowego dla 
gruntów gospodarstw rolnych
* 170,50 zł dla gruntów pozostałych wy-
nikających z ewidencji gruntów i budyn-
ków (do 1ha pow.).

 Podatek rolny stanowi równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta dla gospodarstw rol-
nych oraz 5 q żyta dla posiadających grun-
ty do 1 ha, obliczone wg średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów roku podatkowego. Zgodnie 
z Komunikatem Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 19 październi-

ka 2009r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwarta-
łów 2009 r. średnia cena skupu żyta wy-
niosła 34,10 zł za 1 q.
 Rada Gminy Kłomnice nie podjęła 
uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
na rok 2010. Stawka podatku rolnego wy-
nosi jak wyżej.
 Stawka podatku leśnego na 2010 r. 
wynosi 30,04 zł za 1 ha powierzchni. Po-
datek leśny stanowi równowartość pie-
niężną 0,220 m3 drewna, obliczonej wg 
średniej ceny sprzedaży drewna za pierw-
sze trzy kwartały 2009 r. , która wyniosła 
136,54 zł.

Ustala się następujące roczne stawki po-
datku od nieruchomości:

1. OD GRUNTÓW

a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków od 1m2 powierzchni 0,77 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1ha powierzchni 4,04 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 
0,18 zł

Podatki 2010
Opracował Referat Podatkowy Urzędu

2. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘ-
ŚCI

a) mieszkalnych od 1m2² powierzchni 
użytkowej 0,63 zł
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej od 1m2 pow. użytkowej 16,50 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 1m2 
pow. użytkowej 9,55 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności 
w zakresie udzielenia świadczeń zdro-
wotnych od 1m2 pow. użytkowej, 4,16 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego od 1m2  pow. 
użytkowej 3,50 zł

3. OD BUDOWLI

Związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej 2% ich wartości okre-
ślonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 
3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Wprowadza się zwolnienia w podatku od 
nieruchomości dla:
- nieruchomości komunalnych nie odda-
nych w posiadanie zależne osobom trze-
cim,
- strażnic OSP, za wyjątkiem powierzch-
ni wykorzystanej pod działalność gospo-
darczą przez podmioty inne niż OSP,
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› - domów dziecka na terenie naszej gmi-
ny,
- budynków, budowli i gruntów związa-
nanych z kanalizacją sanitarną i oczysz-
czalnią ścieków,

- nieruchomości lub ich części zajęte 
na upowszechnianie kultury,
- terenów przeznaczonych na sport i rekre-
ację wraz z budynkami będącymi w użyt-
kowaniu klubów sportowych, 

- gruntów pod zbiornikami wodnymi re-
tencyjnymi.

Nowy kajak w Rzekach Małych

 Wyróżnione w konkursie woje-
wództwa śląskiego na „Najlepsze 
przedsięwzięcie odnowy wsi” sołectwo 
Rzeki Małe otrzymało nagrodę finan-
sową w wysokości 2 tyś. zł. Środki te 
wykorzystano na zakup dwuosobowego 
kajaka wraz z niezbędnym osprzętem.
 Z rozpoczęciem sezonu mieszkańcy 
gminy Kłomnice będą mogli wykorzy-
stywać zakupiony kajak do poznawania 
walorów przyrodniczych rzeki Warty 
jak również aktywnie spędzać wolny 
czas uprawiając turystykę kajakową.

Zadbajmy zimą o zwierzęta

 W tym roku ostra zima i duże mrozy 
dają się we znaki wszystkim mieszkań-
com naszej gminy. Co prawda bywały 
ostrzejsze zimy, które jeszcze bardziej 
dawały w kość, ale od ostatnich kilku lat 
nie było tak trudnych warunków. Waż-
ne jest abyśmy podczas tej zimy nie za-
pomnieli o naszych czworonogach czę-
sto trzymanych na dworze.  
 Okres zimy to także trudny czas dla 
wszystkich ptaków, które mają duże 
problemy ze zdobywaniem pokarmu. 
Czy możemy coś zrobić, by ułatwić pta-
kom przetrwanie zimy? 
 Tak, możemy je dokarmiać. Pamię-
tajmy jednak, aby wybrać do tego odpo-
wiednie miejsce, takie w którym poda-
ny pokarm nie będzie zawiewany przez 
śnieg. Wskazane jest także aby ptaki 
które będą się pożywiać w wybranym 
przez nas miejscu nie były narażone 
na atak drapieżników. Czym dokarmiać 
ptaki? 
 Dla sikorek można wieszać na drze-
wach surową słoninę, do dokarmiania 
pozostałych ptaków można stosować 
suche ziarno np. pszenice, kasze, pro-
so, nasiona słonecznika, łuskany owies. 
Dla kosa przysmakiem będzie przekro-
jone jabłko. Ptaki nie pogardzą także 

rozdrobnionym chlebem, 
należy jednak pamiętać, iż 
namoczone pieczywo łatwo 
się psuje i może być przy-
czyną zachorowań ptaków. 
Podsumowując ten krótki 
artykuł proszę wszystkich 
mieszkańców, aby nie pozostawali obo-
jętni na zimowy los ptaków i zwierząt. 
Czasami zakup ziarna czy kawałka sło-
niny nie odbije się na znacząco na ro-
dzinnym budżecie, ale pozwoli ptakom 
na przetrwanie trudnego okresu zimo-
wego. 

Komunikat

 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Kłomnice w sprawie przyjęcia regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kłomnice, oraz usta-
wą z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
przypominamy mieszkańcom, że obo-
wiązek oczyszczania ze śniegu, lodu 
i sopli lodowych winien być realizo-
wany przez odgarnięcie w miejsce nie 
powodujące zakłóceń ruchu pieszych 
i pojazdów i podjęcie działań mających 
na celu usunięcie lub co najmniej ogra-
niczenie śliskości chodnika. 
 Piasek użyty do tych celów 
należy usunąć z chodnika niezwłocz-
nie po ustaniu przyczyn jego zastoso-
wania (Uchwała Rady Gminy Nr 311/
XXXIV/06 z dnia 5.10.2006 r., Roz-
dział I,§5)

Uwaga rolnicy! 

 Od 2010 roku obowiązują nowe 
normy i wymogi wzajemnej zgodności 
(Cross Compliance) ARiMR przypomi-
na, że rolnicy którzy ubiegają się o płat-
ności bezpośrednie, o dopłaty wspie-
rające gospodarowanie na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (ONW), o pomoc w ramach 

programu rolnośrodowiskowego oraz 
pieniądze na zalesianie gruntów rolnych 
muszą przez cały rok kalendarzowy 
spełniać normy i wymogi wzajemnej 
zgodności. 
 Od 2010 roku obowiązują dodat-
kowe nowe normy, które nakładają 
na rolników obowiązek posiadania 
w określonych sytuacjach pozwoleń 
wodnoprawnych, zachowania charak-
terystycznych elementów krajobrazu, 
zakaz niszczenia siedlisk roślin i zwie-
rząt objętych ochroną oraz dopuszczają 
pod pewnymi warunkami, możliwość 
uprawy danego gatunku zbóż dłużej 
niż przez kolejne trzy lata na tej samej 
działce.
 Na działce rolnej muszą zostać za-
chowane charakterystyczne elemen-
ty krajobrazu, takie jak drzewa, któ-
re są pomnikami przyrody czy rowy 
o szerokości do 2 metrów. Każdy rolnik 
w załączniku graficznym dołączonym 
do wniosku o przyznanie płatności zo-
bowiązany jest zaznaczyć miejsce poło-
żenia tych elementów.
 Zmienione zostały przepisy wpro-
wadzone w 2007 roku, które stanowiły, 
że na danej działce ewidencyjnej będzie 
można uprawiać ten sam gatunek zbo-
ża, czyli pszenicę, żyto, jęczmień lub 
owies nie dłużej niż przez kolejne trzy 
lata. Natomiast zgodnie ze zmieniony-
mi przepisami, rolnik może uprawiać 
ten sam gatunek zboża także w kolej-
nym roku. Musi jedynie wykonać jeden 
z wymienionych zabiegów: przyoranie 
słomy, nawożenie obornikiem lub przy-
oranie międzyplonu i poinformować 
o tym kierownika biura powiatowego 
ARiMR. 

Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski
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W związku z panującymi wa-
runkami atmosferycznymi, 
chciałbym Państwu przybli-

żyć stronę prawną, dotyczącą odśnie-
żaniu dachów. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem nr 12/09 Wojewody Śląskiego 
z dnia 30 grudnia 2009 roku na właści-
cielach, zarządcach i administratorach 

obiektów budowlanych spoczywa 
odpowiedzialność do monitorowania 
pokrywy śnieżnej lub lodowej na da-
chach, stropodachach, tarasach użytko-
wych, balkonach lub tym podobnych 
elementach budynków, które mogą za-
grażać bezpieczeństwu.
 W przypadku wystąpienia znacz-

Odśnieżanie dachów
Adam Równiak

nych nagromadzeń śniegu lub lodu, 
sopli lodowych i nawisów, mogących 
stanowić zagrożenie dla ludzi lub mie-
nia, a także stateczności konstrukcji, 
odpowiedzialny za stan techniczny 
obiektu zobowiązany jest podjąć nie-
zwłoczne działania zmierzające do usu-
nięcia stwierdzonego stanu zagrożenia. 
Usuwanie śniegu z dachów o dużych 
powierzchniach należy przeprowadzać 
pod nadzorem osób mających wiedzę 
techniczną, aby nie uszkodzić kon-
strukcji budynku.
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„Przełamywanie barier dotyczących przedsiębiorczości oraz stymulowanie zakładania firm wśród długotrwale bezrobotnych 
kobiet i mężczyzn z podregionu częstochowskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z uruchomieniem 
Projektu Unijnego w ra-
mach Działania 6.2. skie-

rowanego do mieszkańców powiatu 
częstochowskiego przekazujemy  in-
formację na temat naszego przedsię-
wzięcia.  
 Celem naszego Projektu jest pomoc 
osobom fizycznym zamierzającym 
prowadzić działalność gospodarczą, 
a w szczególności osobom długotrwa-
le bezrobotnym (szczegółowe infor-
macje na stronie www.dotacjedlabe-
zrobotnych.czest.pl). 

 Pomoc będzie polegać na przyzna-
niu uczestnikom projektu bezzwrotnej 
dotacji inwestycyjnej przeznaczonej 
na zakup sprzętu i środków obroto-
wych (w tym środków transporto-
wych) w wysokości do 40 000 zł.
 Dodatkowo przez pierwsze max. 
12 miesięcy umożliwimy uczestnikom 
projektu, którzy zarejestrują działal-
ność gospodarczą,  wsparcie pomo-
stowe w wysokości do 1200 zł mie-
sięcznie na pokrycie między innymi 
wydatków związanych z ZUS – em 
oraz ubezpieczeniami. 

 W przypadku przyznania dotacji 
wymagamy tylko jednego poręczycie-
la, którego zarobki wynoszą średnio 
1500 zł brutto.  
 Zbieranie formularzy niezbędnych 
do rekrutacji potrwa do końca styczna 
2010r.
 W przypadku osób bezrobot-
nych ważne, aby kandydaci mogli się 
na dzień zakończenia rekrutacji wyka-
zać 12 miesięcznym okresem bezro-
bocia potwierdzonym przez właściwy 
Powiatowy Urząd Pracy.

Bezzwrotne dotacje na założenie firmy dla 
mieszkańców powiatu częstochowskiego

Kierownik Projektu Jacek Stępień

Wraz z początkiem 2010 
roku przedszkola z terenu 
Gminy Kłomnice rozpo-

częły realizację projektów Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w ramach Priorytetu IX – Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regio-
nach (Działanie 9.5 Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich). W Przedszkolu w Kłomnicach 
to projekty pt. „Dzieci odkrywają 
rzeczywistość” – program edukacyj-
ny dla dzieci z terenów wiejskich” 
i  „Przygody przedszkolaków – pro-

gram edukacyjny dla dzieci z terenów 
wiejskich”, natomiast w Przedszkolu 
w Rzerzęczycach - „Niezwykłe przy-
gody przedszkolaków-program edu-
kacyjny dla dzieci z terenów wiej-
skich”.
 Według założeń niniejsze projek-
ty będą wspierać rozwój naszych wy-
chowanków w wielu płaszczyznach 
poprzez zabawę, bazując na autor-
skim programie „Mały Odkryw-
ca w Przedszkolu”. Do osiągnięcia 
celów niezbędny będzie aktywny 
współudział oraz zaangażowanie 

dzieci, rodziców i nauczycieli.
 Projekty realizowane są od dnia 
1 stycznia do 30 czerwca 2010r. 
i będą obejmować odpowiednio 45, 
30 i 40 dzieci w wieku przedszkol-
nym. Środki na realizację projek-
tów w pełni będą pochodzić z Euro-
pejskich Funduszy Strukturalnych, 
a koszt ich realizacji stanowi odpo-
wiednio 48 351,00zł, 44 101,00zł 
i 47 101,00zł.

Janina Kozłowska, Danuta Topolska

Nauka poprzez zabawę w przedszkolu 
dzięki środkom finansowym z EFS
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Ogłoszenie VIII Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników 
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują
OGÓLNOKRAJOWY KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Cel Konkursu:

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstw rolnych.

Warunki Konkursu:

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz 
zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2010 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub 
OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS oraz 
w przedstawicielstwach współorganizatorów.

W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między in-
nymi:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Regulamin Konkursu do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24,25  tel. 034 3653292 oraz 
we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS.

Uprzejmie informujemy, iż 
z dniem 1 stycznia 2010r weszła 

w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009r 
o zmianie ustawy o ewidencji ludno-
ści i dowodach osobistych (Dz. U. 
z 2009r., Nr 39, poz. 306), znosząca 
opłatę za wydanie dowodu osobistego. 
W związku z powyższym osoby, któ-
re wnoszą o wydanie bądź wymianę 
dowodu osobistego od 1 stycznia br. 
otrzymują ten dokument bezpłatnie.

Nadleśnictwo Gidle z dniem 18.01.2010r. ogłasza:
Zakaz wstępu do lasów uszkodzonych przez okiść i szadź.

Podstawa prawna: art. 26 ust.3 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach.

Wejście grozi śmiercią lub kalectwem!
Nieprzestrzeganie zakazu jest wykroczeniem z art. 157 § 1 Kodeksu Wy-

kroczeń i podlega karze grzywny do 500 zł.

Zakaz nie dotyczy osób wykonujących w lesie czynności gospodarcze. Zakaz 
obowiązuje 18.01.2010r. do odwołania.

DOWODY 
OSOBISTE 
ZA DARMO!

Anna Śliwakowska

Komunikat
Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle Jan Wiśniewski
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W dzisiejszym życiu posługi-
wanie się językami obcymi 
to wymóg czasów - podró-

żujemy po świecie, prowadzimy han-
del z obcokrajowcami, bierzemy udział 
w wymianach zagranicznych w ramach 
współpracy z zagranicznymi partnerami. 
Osób, w większości młodych, które do-
brze posługują się językami obcymi jest 
coraz więcej, ale szkolenia z tego zakre-
su są nadal potrzebne, szczególnie na ob-
szarach wiejskich, gdzie dostęp do szkół 
i instytucji prowadzących kursy języko-
we jest znacznie ograniczony i skupia się 
tylko na dzieciach i młodzieży. 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
Lokalna Grupa Działania „Razem 
na wyżyny” przygotowała projekt nauki 
języka angielskiego dla osób powyżej 20 
roku życia. Dzięki środkom unijnym Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego kil-
kanaście osób skorzystało z bezpłatnego 
kursu językowego.
 Już podczas rekrutacji okazało się, 
że potrzeba organizowania kursów języ-
ków obcych jest bardzo duża, chętnych 
było bardzo wielu, niestety liczba miejsc 
w projekcie ograniczona. 
 Ostatecznie dwadzieścia osób z tere-
nu czterech gmin – Kłomnice, Kruszyna, 
Mykanów i Rędziny przystąpiło 
do projektu.  
 Na początku był pierwszy krok – 
chęć, a potem zaczęła się ciężka praca- 
nauka…
 Przez 6 miesięcy uczestnicy projektu 
intensywnie pracowali nad podniesie-
niem swoich umiejętności posługiwa-
nia się językiem angielskim w mowie 
i w piśmie, a nie było łatwo, ponieważ 
kurs prowadzili bardzo wymagający 
lektorzy szkoły języków obcych Empik 
School w Częstochowie. Każde zajęcia 
to cztery intensywne godziny mówienia, 
czytania i myślenia „w języku angiel-
skim”. Odbyło się 25 spotkań, w sumie 
100 godzin zajęć. Były testy, prace do-
mowe i odpytywanie na zajęciach, każdy 
musiał „przyłożyć się” do nauki. Jednak 

miła atmosfera i sympatyczni lektorzy 
ułatwiali naukę.
 Kursanci przygotowali folder w ję-
zyku angielskim i polskim zawierający 
informacje o Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki, o odbywającym się 
projekcie „Przełamać bariery…” oraz 
o Stowarzyszeniu „Razem na wyżyny”, 
a dwie osoby uczestniczyły w spotka-
niach międzynarodowych, gdzie mogły 
w praktyce sprawdzić nabyte umiejętno-
ści.
 Realizacja projektu zakończyła się 
uroczystym spotkaniem podsumowują-
cym, na którym rozdano zaświadczenia, 
wymieniono poglądy na temat realizacji 
projektu. Wszyscy stwierdzili, że udział 
w projekcie był przełamaniem barier - 
na pierwszych spotkaniach brakowało 
słów i lepiej „było się  nie wypowiadać”, 
ale w miarę upływu czasu każdy chętniej 
brał udział w rozmowach i przełamywał 
strach przed mówieniem. Można więc 
stwierdzić jednoznacznie, że szkolenie 
przyniosło zamierzone efekty - podnio-
sło umiejętności językowe jego uczestni-
ków.
 „Bardzo ucieszyłam się wiadomo-
ścią, że będę miała możliwość uczest-
niczenia w projekcie Stowarzyszenia 
Razem na wyżyny- nauka języka angiel-
skiego. Nigdy wcześniej nie uczyłam 
się tego języka, choć niejednokrotnie 
miałam z nim  kontakt. 
Zorganizowany przez 
Stowarzyszenie kurs, 
oraz naprawdę świetna 
oprawa kursu, szybko 
pozwoliła mi naprawić 
braki w języku. Bardzo 
szybko zauważyłam 
duży postęp, co zdecy-
dowało o podjęciu de-
cyzji kontynuacji nauki 
języka angielskiego po 
zakończeniu projektu. 
Myślę że to odpowied-
nia atmosfera, napraw-
dę wspaniałe warunki 

Bariery przełamane…
Edyta Bauć

pracy oraz lektor sprawiły, że nauka stała 
się przyjemnością.
 Z pewności dzięki takim projektom  
wielu ludzi odkryje swoje zdolności.
Kurs języka angielskiego w naszym re-
gionie to bardzo dobry pomysł, dostęp 
do nauki na wsiach nadal jest trudniejszy 
niż w miastach i to nie tylko ze wzglę-
dów finansowych ale także mentalnych 
szczególnie dla osób po trzydziestce, 
lęk i obawa powstrzymują nas przed 
podejmowaniem nowych nieznanych 
wyzwań. W moim przypadku było po-
dobnie, na początku było dużo wątpli-
wości typu, kto będzie prowadził za-
jęcia? jak będą wyglądały? kto w nich 
będzie uczestniczył? Już po pierwszych 
zajęciach wszystkie wątpliwości zosta-
ły rozwiane, a nauka stała się prawdzi-
wą przyjemnością w miłej koleżeńskiej 
atmosferze. Lektor angielskiego - pani 
Martyna okazała się prawdziwą profe-
sjonalistką w swojej dziedzinie. Zawsze 
świetnie przygotowana do zajęć miła 
i uśmiechnięta, bardzo stara się aby 
wszyscy uczestnicy kursu jak najwięcej 
nauczyli się na zajęciach. Miłym dodat-
kiem są smaczne posiłki, w przerwie za-
jęć pozwalają na chwile odprężenia. Sala 
lekcyjna czysta, schludna bez zastrzeżeń. 
To wszystko składa się na to że czujemy 
się bardzo dobrze na zajęciach zrelakso-
wani, chętnie angażujemy się w naukę. 
Taki kurs to nie tylko nauka ,ale także 
świetny relaks i zabawa .Cieszę się że 
mogłam uczestniczyć w tym programie, 
mam zamiar dalej kontynuować naukę 
angielskiego. 
 Projekt współfinansowany z Unii 
Europejskiej  w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego
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Już od wielu lat pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłomnicach wraz z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych organizują dzieciom 
z najuboższych rodzin „Mikołajki”. 
W grudniu ubiegłego roku GKRPA 
zakupiła dla naszych najmłodszych bi-
lety na spektakl teatralny „Czerwony 
Kapturek”, oraz zakupiono świąteczne 
prezenty w kwocie 50zł dla każdego 
dziecka. Środki na ten cel pochodziły 
z Gminnego Programu Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Do-

wóz dzieci i opiekę zapewniał Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podobnie jak przed rokiem, w dniu 5 
grudnia 2009 r. - 80 dzieci wraz z opie-
kunami pojechało dwoma autokarami 
do teatru w Częstochowie, gdzie od-
było się przedstawienie pod tytułem 
„Czerwony kapturek”. Bajka, to sce-
niczna odsłona opowieści o Czerwo-
nym Kapturku, małej dziewczynce, 
która podczas drogi do chorej Babci 
spotyka złego Wilka. Na szczęście jak 
na dobrą bajkę przystało, nie brakuje 
osób gotowych nieść pomoc, za sprawą 

których dochodzi do finalnego „happy 
endu”. Magię teatralnego świata po-
tęgowała barwna scenografia i piękne 
kostiumy.  
 Reżyser spektaklu ubrał tekst bajki 
w bardzo ciekawą konwencję musica-
lową, jednak dla dzieci najważniejszy 
był… Święty Mikołaj, który zjawił 
się tuż po spektaklu i rozdał dzieciom 
wspaniałe podarunki.
 Radość dzieci była ogromna, pre-
zenty wywołały uśmiech na wszyst-
kich buźkach. Następne „Mikołajki” 
już za rok.

Sposób, w jaki patrzymy na in-
nych, uśmiech i drobne gesty 
troskliwości mogą wzbudzać 

uczucie szczęścia. My dorośli jeste-
śmy szczęśliwi zwłaszcza wtedy, 
gdy widzimy radość i szczęście dzie-
ci. Taki cel przyświecał również p. 
Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej 
i Radzie Rodziców, toteż przy Ze-
spole Szkół w Rzerzęczycach już od 
roku działa Fundacja na rzecz dzie-
ci i młodzieży „Otwórzmy serca dla 
dzieci”. Fundatorem został wieloletni 
przyjaciel naszej szkoły p. Zygmunt 
Tomaszewski. Organem prowadzą-
cym Fundację jest Zarząd, który 
tworzą: Małgorzata Piechowicz-pre-
zes Fundacji, Ingrida Gajda-zastęp-
ca prezesa, Juszczyk Izabela-skarb-
nik. Celem fundacji jest wspieranie 

rozwoju fizycznego i umysłowego 
dzieci, udzielanie im pomocy w sy-
tuacjach trudnych. Fundacja działa 
dzięki wsparciu wielu życzliwych lu-
dzi, którzy potrafią bezinteresownie 
dzielić się z innymi swoim czasem 
oraz udzielają wsparcia finansowego.
 Stary rok dobiegł końca, początek 
nowego to czas rozliczenia się z Urzę-
dem Skarbowym. Dlatego za po-
średnictwem „Gazety Kłomnickiej” 
zwracamy się z apelem do wszystkich 
osób, które chciałyby przyłączyć się 
do naszego wspólnego dzieła pomo-
cy dzieciom. Potrzeba tak niewiele, 
by nasze dzieci mogły wiele zyskać: 
wszechstronnie się rozwijać lub uzy-
skiwać wsparcie w sytuacjach loso-
wych. Wystarczy przekazać na rzecz 
naszej fundacji 1% swojego podat-

ku od dochodu. Nie pozwólmy, aby 
ktoś inny podejmował za nas decy-
zję, którą organizację wesprzeć czę-
ścią naszego podatku dochodowego. 
Pomóżmy spełnić marzenia naszych 
dzieci. Spraw by na ich twarzach za-
gościł uśmiech. Wszystkich chętnych 
informujemy, że w zeznaniu podat-
kowym trzeba wpisać nazwę funda-
cji: Fundacja na rzecz dzieci i mło-
dzieży „ Otwórzmy serca dla dzieci” 
oraz numer KRS 0000317482.
 Wszystkim tym, którzy w ten sym-
boliczny sposób poprą naszą działal-
ność w imieniu dzieci i naszym ser-
decznie dziękujemy i życzymy wiele 
szczęścia w nowym 2010 roku. 

Za pośrednictwem Gazety 
Kłomnickiej chciałbym ser-
decznie podziękować Panu 

Wójtowi Adamowi Zającowi za po-
moc i zaangażowanie w usuwaniu 
awarii sieci elektrycznej na odcinku 
Niwki – Przybyłów. Brak mi słów 
wdzięczności. Chciałbym to skwito-

wać jednym zdaniem: „odpowiedni 
człowiek na odpowiedzialnym stano-
wisku”. Dziękuję pracownikom Urzę-
du Gminy za ich zaangażowanie się 
w czasie wolnym od pracy, za pomoc 
w usuwaniu drzew i chaszczy pod li-
niami wysokiego napięcia oraz Jacko-
wi Gajdzie, strażakom, mieszkańcom 

MIKOŁAJKI W TEATRZE
Katarzyna Gała

„Otwórzmy serca dla dzieci”

Podziękowanie
Sołtys Sołectwa Niwki Marian Piasecki

Niwek, elektrykom Wojciechowi Ra-
chwalikowi i Jerzemu Stacherskiemu, 
którzy przy tak dużym oblodzeniu 
robili wszystko, aby awarię jak naj-
szybciej usunąć. Dzięki tym ludziom 
do naszych domów w miejscowo-
ściach Niwki, Przybyłów oraz części 
ulicy Ogrodowej w Rzerzęczycach, 
o kilka dni wcześniej popłynął prąd. 
Serdecznie dziękuję.

Zarząd Fundacji



W miesiącu grudniu 2009 r. 
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej zakończył 

realizację projektu „Sztuki ręko-
dzielnicze i inne zawody kluczem 
do aktywizacji zawodowej” wspólfi-
nanowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki. W projekcie uczest-
niczyło 30 beneficjentów. W okresie 
luty – grudzień 2009 r. przeprowadzo-
ne zostały następujące warsztaty: wy-
roby z gliny i szamotu (10 osób), wyro-

by z wikliny (7 osób), 
decoupage (10 osób) 
a także kursy: opie-
kunka środowiskowa 
(5 osób) i nowoczesny 
sprzedawca (5 osób). 
Wszyscy uczestnicy 
objęci byli opieką ze 
strony psychologa 
i doradcy zawodowe-
go.
16 grudnia 2009 r. 
na Sali Sesyjnej Urzę-
du Gminy w Kłomni-
cach odbyła się debata 

podsumowująca realizację projektu po-
łączona z wystawą prac wykonanych 
przez uczestników. W debacie uczest-
niczyli beneficjenci i zaproszeni goście. 
Pracownicy ośrodka pomocy omówili 
etapy realizacji projektu. Zaprezento-
wane zostały zdjęcia z poszczególnych 
warsztatów szkoleniowych oraz ręcznie 
tworzone wyroby z gliny i szamotu, 
przedmioty zdobione techniką „deco-
upage” oraz artykuły wykonane techni-
kami plecionkarskimi.
 Głównym celem zrealizowanego 
projektu było zmniejszenie zagrożenia 
wykluczeniem społecznym i zawodo-
wym podopiecznych ośrodka pomocy. 
Mamy nadzieję, że udział w poszcze-
gólnych szkoleniach czy kursach po-
może uczestnikom projektu w zmianie 
swojej sytuacji zawodowej i otworzy 
możliwości na uzyskanie zatrudnienia. 

Staraniem instruktorów har-
cerskich ZHP w Częstochowie 
została wykonana i umieszczo-

na na czołowej ścianie kościoła pw. 
NMP w III Alei tablica upamiętnia-
jąca działalność dwóch komendan-
tów Szarych Szeregów samodzielnego 
Hufca ZHP „Rój OBRAZ”.
Kpt. Eugeniusz Stasiecki – harcmistrz 
pseudonim „Piotr Pomian” był komen-
dantem Hufca 1939r. do 1941r. Szef 
Głównej Komendy „Pasieka”, z-ca na-
czelnika „Szarych Szeregów” i z-ca do-
wódcy Batalionu „Zośka”.
Odznaczony srebrnym Krzyżem Armii 
Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi ZHP z Mieczami i Krzyżem Party-

zanckim. Ur. 19 lutego 1913r. po-
legł w Powstaniu Warszawskim 16 
sierpnia 1944r.
Por. Józef Wyżykowski działacz 
harcerski pseud. „Ziutka”, komen-
dant Hufca 1941 – 1945r. odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
AK, Srebrnym Krzyżem Zasługi 
ZHP z Mieczami, Krzyżem Party-
zanckim. Ur. 26 grudnia 1902r. od-
szedł na wieczną wartę 27 paździer-
nika 1990r.
 Tablica ta została ufundowana 
w 70-tą rocznicę powstania Szarych 
Szeregów 1939 – 2009 i zaprojektowa-
na przez instruktora ZHP hm. Ryszarda 
Jakubiaka. 
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Katarzyna Gała

 „Sztuki rękodzielnicze i inne zawody 
kluczem do aktywizacji zawodowej”

Podharcmistrz Jędrzej Moderski pseud. „Łoś”

Pamiątkowa tablica Szarych 
Szeregów w Częstochowie

Uroczyste poświęcenie tej tablicy zosta-
ło dokonane przez ks. Andrzeja Paru-
sińskiego w dn. 22.12.2009r. - kapelana 
Harcerstwa Częstochowskiego.
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Henryk Przech

 W uroczystości towarzyszyli nam 
żyjący jeszcze członkowie Częstochow-
skiego Hufca Szarych Szeregów m.in. 
z ks. prof. dr Władysławem Golisem, 
przewodniczącym Stowarzyszenia Sza-
rych Szeregów, kapt. Mieczysławem 
Koralem pseud. „Michał” oraz kłomnic-
kimi działaczami Szarych Szeregów tj. 
Stanisławem Małkiem pseud. „Kukuł-
ka” i autorem tej informacji Jędrzejem 
Moderskim pseud. „Łoś”
 Udział wzięli również harcerze i har-
cerki z Częstochowy, skauci często-
chowscy i rodziny dh. Stasieckiego Eu-
geniusza i dh. Józefa Wyżykowskiego.
Krąg harcerski i hymn zakończył piękną 
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
pamiątkowej tablicy.
 

Działalność Oddziału Rejo-
nowego Związku w Kłom-
nicach może się rozszerzać 

głównie dzięki życzliwości oraz 
wsparcia organizacyjnego i rzeczo-
wego ze strony lokalnych władz sa-
morządowych instytucji takich jak 
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, 
GS „SCh” w Kłomnicach, GOK 
w Kłomnicach oraz nielicznych pod-
miotów gospodarczych.
 Dziękujemy za okazywane zrozu-
mienie i chęć współdziałania a tym sa-
mym wyrażanie szacunku dla starszego 
pokolenia i osób z niepełnosprawno-
ścią organizacjom pozarządowym 
a w szczególności OSP w Kłomnicach, 
LZS „Pogoń”. W roku 2010 Prezy-
dium Zarządu Związku Emerytów 
wstępnie planuje zorganizować wyjaz-
dy na turnusy wypoczynkowo – zdro-
wotne do miejscowości wczasowych 
i uzdrowiskowych (wczasy).
 W terminie od 19 do 26 czerw-
ca turnus wczasowy w Zakopanem 
dla około 120 osób. Terminie od 30 
sierpnia do 6 września, turnus wcza-
sowy wraz ze zwiedzaniem Beskidu 
Śląskiego w miejscowości uzdrowi-
skowej Jaworzynka dla 35 osób. Na 
początku października turnus wczaso-
wy w Świnoujściu dla 70 osób. Zapisy 
osób chętnych rozpoczną się od lutego 
do połowy marca wraz z wpłaceniem 

kaucji gwarantowanej. Proponujemy 
w/w turnusy ze względu na najniższe 
ceny odpłatności za pobyt z wyżywie-
niem.
 Będziemy kontynuować organizo-
wanie wycieczek krajoznawczo – tury-
stycznych, głównie jednodniowych.
- Czwarty tydzień marca, wyjazd 
do Cieszyna wraz z przekroczeniem 
granicy do Czech
- 23 kwietnia wyjazd do Warszawy, 
a w tym zwiedzanie Sejmu i Senatu, 
a może i Pałacu Prezydenckiego.
- Czwarty tydzień maja wyjazd 
do Sanktuarium w Licheniu.
- Drugi tydzień czerwca, zwiedzanie – 
Góry Stołowe i inne obiekty.
- Czwarty tydzień lipca – zwiedzanie 
muzeum w zamku w Kórniku oraz ze-
społu pałacowo – parkowego w Rogo-
wie.
- Trzeci tydzień sierpnia – zwiedzanie 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
- Drugi tydzień września – wyjazd 
do Torunia.
Planujemy zorganizować:
- spotkanie opłatkowo – noworoczne 
wraz z zabawą taneczną w styczniu
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- spotkanie - Dzień Matki
- spotkanie integracyjno – rekreacyjne 
„Majówka dla emerytów”
- ognisko – spotkanie towarzyskie wraz 
z pieczeniem ziemniaków

- wieczór towarzyski wraz z zabawą 
taneczną w ramach obchodów Dnia 
Seniora
- udział w obchodach rocznicowych 
obronnej „Bitwy pod Mokrą” wraz 
z pobytem nad jeziorem.
 Wspólnie z władzami samorządo-
wymi gminy i GOK planujemy zorga-
nizować:
- uroczyste spotkanie osób z niepełno-
sprawnością, 
- uroczyste gminne obchody Dnia Se-
niora dla wszystkich osób starszych 
z terenu naszej gminy.
Ponadto planuje się zorganizować mi-
nimum po jednym wyjeździe na se-
ans filmowy, spektakl teatralny oraz 
na operetkę i operę. Chcemy również 
organizować spotkania z ciekawymi 
ludźmi tj. przedstawicielami świata 
kultury, medycyny nauki oraz polity-
kami.
 Nowością naszej działalności będą 
organizowane wycieczki rowerowe. 
Organizowanymi imprezami chcemy 
integrować społeczności związkową 
i pozazwiązkową, dążyć do poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej osób 
starszych i niepełnosprawnych. Pra-
gniemy również organizować ich życie 
kulturalne i czas wolny jak najatrakcyj-
niej. Wspólne działania i uczestnictwo 
w różnorodnych zajęciach i imprezach 
zmusza - w pozytywnym znaczeniu – 

Zamierzenia Związku Emerytów na 2010 rok

›››



Tak bez wątpienia mogą po-
wiedzieć najmłodsi uczniowie 
i przedszkolaki z Zespołu Szkół 

im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie. 
Jeśli ta tajemnicza SZKOŁA, którą cza-
sem straszyło starsze rodzeństwo ma 
wyglądać tak, jak 22 grudnia 2009r., to 
proszę bardzo! 
 Cóż takiego niezwykłego wydarzyło 
się w przedświąteczny wtorek? Jest na-
prawdę wiele do opowiadania. 
 Każdego roku w grudniu organi-
zowana jest poświęcona najmłodszym 
impreza środowiskowa – Dzień Przed-
szkolaka i Pierwszaka. Tego dnia malu-
chy stają się absolutnie najważniejszymi 
członkami szkolnej społeczności. Nie 
tylko otrzymują upominki, ale mogą 
zdobyć wspaniałe nagrody w przygoto-
wanych specjalnie dla nich konkursach 
i, co chyba najważniejsze, zaprezento-

wać swoje umiejętności i talenty przed 
starszymi kolegami oraz przybyłymi 
gośćmi. 
 Również tm razem impreza uda-
ła się wspaniale. Wszystko zaczęło się 
od tego, że Świętemu  Mikołajowi… 
popsuły się sanie! Na szczęście trafił 
ze swymi elfami do Skrzydlowa, gdzie 
czas oczekiwania na pojazd zastępczy 
umiliły mu popisy Śnieżynek z oddzia-
łu przedszkolnego i Bałwanków z klasy 
pierwszej. Dzieci zaprezentowały się 
w pięknych tańcach, piosenkach i recy-
tacjach. Długie próby w pełni się opła-
ciły – wszystkie maluchy spisały się 
na medal. 
 Mikołaj był zachwycony popisami 
dzieci i stwierdził, że z przyjemnością 
obejrzy jeszcze jakieś występy. Na 
szczęście Przedszkolaki i Pierwszaki 
przygotowały Disco Show, więc gość 

z bieguna mógł podziwiać najmłod-
szych uczniów w rolach znanych i lu-
bianych piosenkarzy. Cała publiczność 
doskonale bawiła się w rytm piosenek 
śpiewanych przez Agnieszkę Chylińską, 
Dodę, Marka Torzewskiego, Natalię 
Kukulską i zespół Masters. Wokalno-ta-
neczne popisy podobały się wszystkim 
tak bardzo, że wszystkie młode gwiaz-
dy nagrodzone zostały, poza gromkimi 
brawami, drobnymi upominkami.
 Na wszystkich zgromadzonych 22 
grudnia z ZS w Skrzydlowie czekała 
jeszcze jedna niespodzianka- do zabawy 
włączyły się także mamy maluchów. 
Razem ze swymi pociechami stworzy-
ły dwie drużyny- Śnieżynek i Bałwan-
ków. Rozgorzała zacięta rywalizacja. 
Mamy musiały wykazać się tanecznymi 
umiejętnościami pląsając z bałwanem, 
przygotować pyszną, zdrową i pożyw-
ną potrawę dla swoich dzieci, wreszcie 
„ulepić” bałwanka z… prześcieradeł 
i starych gazet. Zadania dzieci też nie 
były proste- trzeba było ułożyć puzzle 
z Mikołajem, pokolorować zimowy ob-
razek, no i pomóc mamie w „lepieniu” 
bałwana. Zabawa była doskonała, śmie-
chom i przekomarzaniom nie było koń-
ca. 
 Po takich emocjach należała się 
wszystkim chwila wytchnienia i reflek-
sji. Uczniowie pod opieką katechety 
przygotowali jasełka, które przeniosły 
nas do dalekiego Betlejem. 
 Oczywiście Przedszkolaki i Pierw-
szaki zostały w dniu swojego święta 
specjalnie uhonorowane. Wszystkie 
dzieci uczęszczające do oddziału przed-
szkolnego i klasy pierwszej otrzymały 
wspaniałe paczki, w których znalazły 
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osoby starsze i niepełnosprawne do ak-
tywności, w tym i artystycznej poza 
czterema kątami, zachęca do zadbania 
o wygląd i prowadzenia komunikacji 
z innymi.
 Sądzimy, że jako stowarzysze-
nie osób starszych przyczyniamy się 
do budowania społeczeństwa obywa-
telskiego i poprawnej demokracji. Lu-
dzie starsi potrafią mądrzej spojrzeć 
na dzisiejszą rzeczywistość, ponieważ 
poprzez liczne doświadczenia życiowe 

zyskali praktyczną wiedzę i mądrość 
życiową.
 Nasz Związek jest stowarzysze-
niem otwartym na wszystkich chętnych. 
Członkiem może zostać każdy emeryt, 
rencista, osoba z niepełnosprawnością 
oraz ich współmałżonek, który nie pozo-
staje w zatrudnieniu. Ponadto w działal-
ności związkowej mogą brać udział chęt-
ne osoby dorosłe wstępując do Związku 
jako członkowie wspierający. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszamy 

do wspólnej działalności i uczestnictwa 
w organizowanych imprezach. „Jeste-
śmy tego warci” Zapisy w biurze Związ-
ku – Strażacka 18 w Kłomnicach (II pię-
tro) w każdy poniedziałek i czwartek od 
godziny 10 do 12.
 Razem będziemy mogli lepiej za-
dbać o poprawę warunków życia osób 
starszych w bardzo trudnych warun-
kach materialnych, przeciwdziałać izo-
lacji społecznej i integrować ze środo-
wiskiem.

„Miłe szkoły początki”
Olga Gonera, Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

›
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się nie tylko pyszne słodycze, lecz także 
piękne maskotki. 
Sponsor tych niespodzianek, firma Euro 
Providus oddział w Częstochowie, po-
myślał nie tylko o najmłodszych – ufun-
dował drobne upominki dla wszystkich 
uczniów ZS w Skrzydlowie. Bardzo 
dziękujemy za okazane dzieciom serce!
 Zgromadzeni goście energicznie do-
pingowali swoich faworytów, śpiewali 
zimowe piosenki, podziwiali występy 
maluchów i wcale nie mieli ochoty wra-
cać do domów. 
 Niestety, wszystko, co dobre, kie-
dyś się kończy. Mikołajowi przysłano 
wreszcie sanie zastępcze, więc mógł już 
wracać na biegun, jednak obiecał, że 
na pewno powróci do Skrzydlowa już 
za rok.

13

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Kłomnicach osiągają suk-
cesy w wielu dziedzinach: 

sportowej, muzycznej, plastycznej, 
olimpiadach i konkursach przed-
miotowych. Sukcesy nie omijają 
także najmłodszych. Jednym z ostat-
nich takich osiągnięć było zdobycie 
I miejsca przez Aleksandrę Drab, 
uczennicę klasy III b (której jestem 
wychowawczynią) w Międzyszkolnym 
Konkursie Plastycznym „UROK CZĘ-
STOCHOWSKICH BRAM”, którego 
finał odbył się 15 stycznia 2010 roku 
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 
Jego organizatorkami były: pani Sylwia 
Kurcab, konsultant RODN „WOM” 
w Częstochowie oraz pani Elżbieta Ro-
spondek, nauczyciel SP nr 14 w Często-
chowie. 
 Głównymi celami tego konkursu 
było: rozwijanie wyobraźni i ekspresji 
twórczej poprzez działania w różnych 
technikach i materiałach, kształtowanie 
poczucia piękna i estetyki, przybliżenie 
zabytków Częstochowy, popularyzacja 
twórczości dziecięcej. Konkurs adreso-
wany był do uczniów klas III- VI i ich 
opiekunów, a technika pracy dowol-
na, płaska w formacie A- 4, wykonana 
na podstawie dołączonych zdjęć obiek-

tów. Prace należało złożyć miesiąc 
wcześniej. 
 Na konkurs nadesłano siedemdzie-
siąt prac plastycznych z kilku szkół 
częstochowskich oraz z kilku szkół po-
wiatu częstochowskiego. Uczestnicy 
rywalizowali ze sobą w czterech kate-
goriach: dla klas trzecich, czwartych, 
piątych i szóstych. 
 Jury w składzie: p. Katarzyna Su-
charkiewicz- kierownik Działu Sztuki 
Muzeum Częstochowskiego, p. Mał-
gorzata Sętowska- nauczyciel plastyki, 
p. Sylwia Kucab- nauczyciel konsul-
tant RODN „WOM” w Częstochowie 
oraz p. Bartosz Frączek- artysta pla-
styk, pracownik Akademii J. Długosza 
w Częstochowie, po rozpatrzeniu prac, 
przyznało nagrody i wyróżnienia w tych 
czterech kategoriach. 
 W kategorii klas trzecich zwyciężyła 
właśnie Ola, która namalowała „Bra-
mę Cmentarza Żydowskiego przy ulicy 
Złotej w Częstochowie”. Jest to dla niej 
duży sukces, ponieważ poziom konkur-
su był bardzo wysoki. Ona sama była 
trochę zaskoczona, ale bardzo szczęśli-
wa, ponieważ malarstwo jest jej wielką 
pasją, a jej nieprzeciętne zdolności pla-
styczne ujawniły się już w klasie pierw-
szej. Aktualnie rozwija je pod kierun-
kiem specjalistów w tej dziedzinie.

 Finał konkursu połączony był 
z warsztatami kreatywności twórczej 
dla dzieci i nauczycieli, projekcją filmu 
„Zabytki Częstochowy” oraz wystawą 
nagrodzonych prac. Laureaci otrzyma-
li dyplomy i nagrody, a ich opiekuno-
wie pisemne podziękowania. Ponadto, 
uczestnicy finału otrzymali plakaty, 
foldery i przewodniki dotyczące cieka-
wych miejsc i zabytków Częstochowy 
oraz zaproszenie na kolejne warsztaty 
plastyczne, które odbędą się w tym sa-
mym miejscu w lutym br. Wszyscy byli 
bardzo zadowoleni, ponieważ panowała 
przyjazna atmosfera.
 Bardzo cieszymy się z sukcesu Oli, gra-
tulujemy jej, życzymy wytrwałości i dal-
szych osiągnięć w tej dziedzinie.
 

Elżbieta Twardoch

Aleksandra Drab 

Laureatka międzyszkolnego konkursu plastycznego 
„Urok częstochowskich bram”
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Wigilia, to piękny czas, 
w którym możemy się spo-
tkać z rodziną w jednym 

miejscu, łamiąc się opłatkiem, skła-
dając sobie życzenia, śpiewając ko-
lędy cieszymy się, ze wspólnej obec-
ności, bo za rok może być inaczej… 
Mówimy o tym co nas czeka w przy-
szłości i wspominamy tych, którzy od 
nas odeszli. 
 Gminny Ośrodek Kultury  
w Kłomnicach pamięta o tradycjach 
Bożonarodzeniowych i po raz kolej-
ny zorganizował Powiatowy Kon-
kurs Bożonarodzeniowy „Pierniki” 
i „Mój Anioł”. Gośćmi specjalnymi 
byli: Radny Powiatowy Jan Milc, Za-
stępca Wójta Gminy Kłomnice pani 
Wanda Kusztal oraz Kierownik GOPS 
w Kłomnicach Barbara Mizera. Wrę-
czali oni nagrody oraz składali ży-
czenia wszystkich obecnym w GOK 
w Kłomnicach. Dzięki wykonanym 
przez dzieci i młodzież Aniołkom 
z masy solnej będzie można zakupić 
paczki świąteczne dla dzieci z terenu 
naszej gminy i sąsiednich gmin z oka-
zji Świąt Wielkanocnych, a pierniczki 
zostały przekazane przedstawicielom 
GOPSu w Kłomnicach, którzy rozdali 
je swoim podopiecznym. Zapraszam 
do przeczytania wywiadu z uczestni-
kami Konkursu Bożonarodzeniowego, 
którego rozstrzygnięcie odbyło się 20 
grudnia 2009 roku.
Młody Dziennikarz: Bardzo się cie-
szę, że zgodziliście się ze mną poroz-
mawiać, gratuluję Wam zwycięstwa 
w Konkursie Bożonarodzeniowym, 
a jak wiecie poziom był bardzo wysoki, 
powiedzcie, kto Was namówił do wzię-
cia udziału w tym konkursie?
M.S. Kiedy nasza pani od plastyki 
powiedziała nam, że taki konkurs jest 
organizowany, od razu się zgłosiłam, 
bardzo lubię wykonywać przedmioty 
z masy solnej, a taki aniołek był dla 
mnie nie lada wyzwaniem (uśmiech). 
Nie sądziłam, że mogę coś zająć, nie 
wierzyłam w to, bardzo się z tego po-
wodu cieszę.
M.P. Ja dowiedziałem się przypadkiem 
w czasie przerwy pomiędzy lekcjami, 
ktoś o tym mówił i to usłyszałem, wa-

hałem się dość długo, czy brać udział 
w tym konkursie, czy nie. Obawiałem 
się reakcji moich kolegów. Nie wie-
dzą o tym, że interesuję się lepieniem 
z masy solnej. W tym roku nie mamy 
plastyki, więc nie wiedziałem za bar-
dzo o co chodzi, poszedłem zapytać 
się nauczycielki i powiedziała, że mam 
niewiele czasu, dokładnie dwa dni 
na wykonanie pracy. Przełamałem się 
i dzisiaj odbieram nagrodę.
M.D. A koledzy?, jak myślisz, jak zare-
agują na Twoją nagrodę?
M.P. Chyba będą trochę zaskocze-
ni (śmiech), nie codziennie zdarza się 
wygrać w tak prestiżowym konkursie, 
do tego Powiatowym.
M.D. A powiedzcie mi, jak wyglądają 
święta Bożego Narodzenia w Waszych 
domach?
M.S. U mnie wielką rolę przywiązuje-
my do tradycji, to chyba zasługa mojej 
babci, która coroczne święta organizu-
je bardzo skrupulatnie.
M.D. Jest dwanaście potraw?
M.S. Oczywiście, są też kolędy, mój 
wujek gra na gitarze i zawsze nam 
akompaniuje, są życzenia, opłatek.
M.D. A u Ciebie też tak jest?
M.P. Tak, od samego rana jestem wy-
korzystywany to wszelakich prac domo-
wych, w zeszłym roku musiałem upiec 
ciasto, było nawet smaczne (śmiech). 
Ciekawy jestem co w tym roku mi przy-
dzielą…?
M.D. Jak myślicie, czy tradycje świą-
teczne zanikają, czy jednak nadal będą 
podtrzymywane?
M.S. Uważam, że będą podtrzymywa-
ne, moja babcia nie da za wygraną 
(śmiech). Dzięki takim świętą, oprócz 
wolnego w szkole, możemy się spotkać 
z rodziną, porozmawiać, przestajemy 
gonić, zwalniamy tempo, zatrzymujemy 
się i cieszymy tą wspaniałą chwilą.
M.P. W moim domu, zawsze, choćby 
nie wiem, co się działo, święta były, są 
i będą, to jest wspaniałe, tak jak powie-
działa koleżanka, możemy się zatrzy-
mać i popatrzeć wstecz na to, co już 
jest za nami, i na to co przed nami. 
M.D. Wiecie, że dzięki Waszym anioł-
kom, które sprzedamy będzie można 
kupić paczki świąteczne dla dzieci 

z biednych rodzin, czego byście chcie-
li życzyć tym dzieciom, im bliskim 
na święta Bożego Narodzenia.
M.P. Ja chciałbym im życzyć radości, 
dzięki niej świat staje się lepszy, ciepła 
ogniska domowego…
M.S. I jeszcze wszystkiego, wszystkie-
go najlepszego, szczęśliwego nowego 
roku 2010 i aby ich marzenia mogły się 
spełnić, tego im życzę…
M.D. Czy za rok również będziecie 
uczestniczyć w tego rodzaju konkursie. 
Jeśli tak to dlaczego? 
M.S. Oczywiście, to jest wspaniałe, że 
dzięki naszym aniołkom, możemy po-
móc innym, dzięki nim mogą się cie-
szyć i wspólnie obchodzić święta, te 
najpiękniejsze…
M.P. Za rok postaramy się o kolejne 
nagrody, a może też satysfakcje z tego, 
że możemy pomagać, tak trochę cha-
rytatywnie osobom, które tej pomocy 
potrzebują
M.D. A więc do zobaczenia za rok, pod-
czas kolejnej edycji Konkursu Bożona-
rodzeniowego, zachęcamy też innych 
do udziału ponieważ naprawdę warto. 
Nie tylko dla chęci zwycięstwa, ale tak-
że po to by pomóc dzieciom z biednych 
rodzin, wesprzeć ich na duchu, aby się 
nie poddawały, wierzyły we własne 
możliwości, umilić im i ich rodzinom 
świąteczny czas.

 PROTOKÓŁ NA OKOLICZNOŚĆ 
WERDYKTU POWIATOWEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„MÓJ ANIOŁ” I PIERNICZKI 
BOŻONARODZENIOWE 2009

Komisja w składzie:
1. Małgorzata Chebel - plastyk ROK 
w Częstochowie
2. Renata Krawiec - Starszy Instruktor 
GOK w Kłomnicach
3. Leszek Janik - Dyrektor GOK 
w Kłomnicach
po wnikliwym obejrzeniu i dokładnej 
ocenie wszystkich aniołów w ilości 
177 szt. z masy solnej z gmin powiatu 
częstochowskiego: Kłomnice, - posta-
nowiła przyznać następujące miejsca:

Historia jednej opowieści
Dawid Chybalski
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Grudzień i styczeń to miesią-
ce, w których w wielu ko-
ściołach, szkołach i innych 

placówkach kulturalnych radośnie 
rozbrzmiewają kolędy. W Koście-
le Parafialnym p. w. Św. Marcina 
w Kłomnicach również można je 
usłyszeć. Od wielu lat bowiem, co-
rocznie odbywają się tu Koncerty Ko-
lęd i Pastorałek w wykonaniu chóru 
„Wesoła Pięciolinia” z Zespołu Szkół 
w Kłomnicach prowadzonego przeze 
mnie. Stały się one już swego rodzaju 
tradycją w naszej miejscowości. Cie-
szą się nadal niesłabnącą popularno-
ścią i uznaniem publiczności, będąc 
jednocześnie jednym z naszych naj-
większych przedsięwzięć. Pierwszy 

taki koncert odbył się trzynaście lat 
temu w 1997 r. i już wtedy spotkał się 
z dużym zainteresowaniem, dlatego też 
tego rodzaju działalność kontynuowa-
na była przez kolejne lata. Chór kon-
certował również w kościołach innych 
parafii, m. in. w Witkowicach, Często-
chowie, Olsztynie, Blachowni, a także 
na Jasnej Górze w Auli Jana Pawła II. 
Solistki należące do chóru brały udział 
w wielu koncertach i festiwalach orga-
nizowanych na terenie naszej gminy, 
powiatu, województwa, a także kraju. 
 Tegoroczny trzynasty Koncert 
Kolęd i Pastorałek odbył się w Ko-
ściele Parafialnym w Kłomnicach 
17 stycznia 2010r. Miał jak zawsze 
bardzo uroczysty charakter. Na kon-

cert zostali zaproszeni i zaszczycili nas 
swą obecnością: Wójt Gminy Kłom-
nice- P. Adam Zając, Zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice- P. Wanda Kusztal, 
Przewodniczący Rady Gminy Kłomni-
ce- P. Jarosław Łapeta, Radni Gminy 
oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Zespołu Szkół w Kłomnicach.
 W programie koncertu znalazło się 
szesnaście kolęd tradycyjnych i pa-
storałek mniej lub bardziej znanych, 
w różnych aranżacjach i układach gło-
sowych, m. in. „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Gdy się Chrystus rodzi”, „W żłobie 
leży”, „Do Betlejemu”, „Wśród noc-
nej ciszy”, „Przylecieli aniołkowie”, 
„W Betlejem przy drodze”, „Anioł 
pasterzom mówił”, „Jam jest dudka”, 

Venite Adoremus Dominum… 

...czyli „kolędowe” osiągnięcia chóru „Wesoła Pięciolinia” 
oraz solistek z Zespołu Szkół w Kłomnicach

Elżbieta Twardoch

KATEGORIA SZKOŁA PODSTA-
WOWA
NAGRODA SPECJALNA – Kasia 
Chrząstek - Konary
I miejsce - Grzegorz Baran (Kona-
ry), Łukasz Baran (Konary), Adrian 
Cieślak (Kłomnice), Sylwia Cieślak 
(Kłomnice)
II miejsce- Monika Kwiecień(Kłom-
nice), Dawid Baran(Zawada), Klaudia 
Musiał (Garnek), Krystian Haber (Rze-
rzęczyce), Szymon Gawron (SP Ku-
sięta), Nicola Wojciechowska (Kłom-
nice), Natalia Politańska (Zdrowa), 
Dawid Haber (Rzerzęczyce) - zestaw, 
Weronika Pruszek (Garnek)
III miejsce - Julia Ryszczuk (Rędziny), 
Kamila Juszczyk (Rędziny), Grzegorz 
Kamiński (Rzeki Wielkie), Michał Ko-
walik (Rzerzęczyce), Dominika Zien-
tal(SP 39 Częstochowa), Aleksandra 
Wójcik (Garnek)
WYRÓŻNIENIA: 
Julia Blukacz, Monika Królikowska 
i Marta Królikowska (Gminne Cen-
trum Kultury Informacji i Rekreacji 
w Poczesnej), Anna Milka (Oddział 
Przedszkolny w Piasku), Oskar Toma-
szewski (Przedszkole Rzerzęczyce), 
Sara Dziubek (Przedszkole Rzerzęczy-
ce), Klaudia Pluta (Skrzydlów)

W Kategorii Gimnazjum:
I miejsce - Aleksandra Maciąg - Zawa-
da, Mateusz Wasiak- Garnek, Magda 
Rutkowska - Skrzydlów, Ewelina Ba-
ran -Zawada
II miejsce - Kamila Postawa - Witko-
wice
Marlena Lech - Piasek, gm. Janów
III miejsce - Marcin Pluta - Skrzydlów, 
Aleksandra Loch - Zawada, Marlena 
Stachowicz - Skrzydlów
Spośród 50 opakowań pierników wy-
brano następujące do nagród głównych 
w kategorii Szkoła Podstawowa:
Klaudia Płuszka - Witkowice (zestaw)
Kasia Chrząstek - Konary
Agnieszka Michoń - Witkowice
Patrycja Skorupa - Zawada
Zuzia Musiał - Zawada
Kasia Michoń - Konary
Kamil Majchrzak - Zawada
Ania Łągiewka - Skrzydlów
Piotr Łągiewka - Skrzydlów
Wyróżnienia:
Sandra Smolarczyk - Dąbrowa Zielona
Jakub Falana - Dąbrowa Zielona
Julia Ryszczuk - Rędziny
Martyna Całkiewicz - Witkowice
Dominika Raźniak - Rzerzęczyce
Paulina Stelmaszczyk -Witkowice
Adam Politański - Rzerzęczyce

Marysia Utratna - Kłomnice
Pierniki Gimnazjum
I Nagroda
Weronika Michoń - Konary
Ania Pluta - Skrzydlów
Marcin Pluta - Skrzydlów
Marlena Lech - Piasek, gm. Janów
Wyróżnienia:
Olga Dróżdż - Konary
Paulina Koza - Konary
Magda Strzelecka - Rzerzęczyce

›››



„Witaj Jezuniu”, „Bracia, patrzcie 
jeno”, „Pasterze mili”, a także utwory 
solowe: „Jezus Malusieńki”, „A wczo-
ra z wieczora”, „W Świętą Noc padał 
śnieg”, „Venite adoremus dominum”. 
 W koncercie podobnie jak w latach 
ubiegłych gościnnie wystąpili tak-
że dawni absolwenci Zespołu Szkół 
w Kłomnicach, obecnie już studen-
ci lub pracujący, którzy mimo wie-
lu swych obowiązków wciąż chętnie 
z nami koncertują: Monika Kluska, 
Jakub Kluska i Agnieszka Twar-
doch. Byli oni jednocześnie wykonaw-
cami utworów solowych.
  Wśród rekordowej w tym roku 
liczby chórzystów (sześćdziesiąt osób) 
biorących udział w koncercie, na szcze-
gólną uwagę zasługują laureaci tego-
rocznego Gminnego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek (przygotowani również 
przeze mnie), występujący w trzech 

kategoriach wiekowych: w kategorii 
klas I- III- Klaudia Kowalczyk zdo-
bywczyni- II miejsca, Dorota Woźniak 
i Patrycja Lisowska zdobywczynie III 
miejsca oraz Eliza Nitecka zdobywczy-
ni wyróżnienia, wszystkie z klasy III b; 
w kategorii klas IV- VI: Olga Chodyna 
z kl. VI a, zdobywczyni- I miejsca, Do-
minika Dąbrowska z kl. IV b zdobyw-
czyni- III miejsca i Joanna Bik z kl. 
VI b zdobywczyni wyróżnienia oraz 
w kategorii klas gimnazjum: Katarzyna 
Łęgowik z kl. III a G. zdobywczyni II 
miejsca. Wszystkie solistki były rów-
nież laureatkami poprzednich edycji 
tego festiwalu oraz kolejnych edycji 
Gminnego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej. Niektóre z nich brały udział 
w poprzednich edycjach Powiatowego 
Festiwalu Piosenki „Złoty Mikrofon”, 
zdobywając nagrody (m.in. Katarzyna 
Łęgowik). 

 Jak co roku pieczę nad nagłośnieniem 
naszego koncertu sprawował Ksiądz 
Proboszcz Mirosław Turoń oraz pan 
organista Mariusz Baranowski, któ-
rym z tego miejsca serdecznie dzięku-
jemy, a także uczniowie Gimnazjum 
w Kłomnicach: Patryk Karbownik 
i Radosław Kustal oraz absolwent na-
szej szkoły: Adrian Bugaj (należą się 
im szczególne podziękowania). 
 Po zakończeniu koncertu Ksiądz Pro-
boszcz podziękował chórowi, życząc 
dalszych sukcesów, wytrwałości i sa-
tysfakcji z wykonywanej działalności, 
a licznie zgromadzeni parafianie na-
grodzili występ gromkimi brawami.
 Takie uznanie jak również sukcesy 
naszych solistek sprawiają nam wiel-
ką radość i dają motywację do dalszej 
pracy. Mamy także nadzieję, że nasze 
występy dostarczają wszystkim wielu 
wrażeń i wzruszeń. 
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Renata Krawiec

Kolęda - pozytywne emocje i jakie nagrody...

W wigilię nie włączamy tele-
wizora, bo mamy lepszą 
rodzinną atmosferę ze 

śpiewaniem kolęd. Czujemy potrze-
bę bycia razem w rodzinie w mo-
mencie przyjścia na świat Pana Je-
zusa niezmiennie od setek lat. Kolędy 
przepełnione są dobrocią, miłością, 
ciepłem. Nie tylko słowa, ale i melodia 
dostarczają śpiewającym pozytywnych 
emocji. Nawet te smutniejsze kolędy 
przez harmonię, melodykę i rytmikę 
działają na nas kojąco. To wszystko 
nastraja nas optymistycznie. W GOK 
w Kłomnicach śpiewanie kolęd uświę-
cone jest tradycją. Ogromnie wdzięcz-
ni jesteśmy za udział w dniu 12 stycz-
nia wszystkim wspaniałym dzieciom 
i młodzieży, za przygotowanie pięknie 
dziękujemy - nauczycielom, rodzicom, 
babciom i dziadziusiom. Gratulujemy 
i wyrażamy ogromny podziw i uzna-
nie za wrażliwość wszystkich przy-
gotowujących się i biorących udział 
w kolejnych edycjach Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek. Poziom zwiększa się 
z roku na rok. Ktoś wygrywa, ale, nie 
przegrywa ten kto wierzy w siebie! 
Życzmy mu wiary w przygotowaniach 
do kolejnej edycji.
 PROTOKÓŁ NA OKOLICZNOŚĆ 

WERDYKTU XIII GMINNEGO FE-
STIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK 
KŁOMNICE 2010
 Komisja w składzie: 
Ryszard Strojec– Prezes Centrum ‚In-
cjatyw Artystycznych Talent w Czę-
stochowie Janusz Szymanek -kierow-
nik Zespołu Metro Fill, muzyk
po przesłuchaniu wszystkich uczestni-
ków w ilości 41 w czterech kategoriach 
wiekowych, wnikliwej i burzliwej oce-
nie postanowiła przyznać następujące 
miejsca.
 W KATEGORII PRZEDSZKOLNEJ 
OD LAT 5 DO 6
I miejsce - Małgorzata Przech (Przed-
szkole Kłomnice) II miejsce - Juli-
ta Mróz (Przedszkole Kłomnice) III 
miejsce ex equo - Kasia Przech (Stu-
dio Piosenki GOK Kłomnice) i Sandra 
Stanowska (Przedszkole Rzerzęczyce) 
Wyróżnienie - Rozalia Ligocka (Stu-
dio Piosenki GOK Kłomnice), Kamila 
Pałuszka (Przedszkole w Rzerzęczy-
cach), Karolina Wiaderek (Przedszkole 
w Kłomnicach), Paulina Dąbrowska 
(Przedszkole w Kłomnicach).
W KATEGORII OD I DO III KLASY: 
I miejsce ex equo Karolina Bajor 
(Studio Piosenki GOK w Kłomni-
cach) i Anna Maj (SP Rzerzęczyce) 

II miejsce - Klaudia Kowalczyk (SP 
Kłomnice) III miejsce ex equo - Do-
rota Woźniak i Patrycja Lisowska (SP 
Kłomnice) Wyróżnienie - Eliza Nitec-
ka (SP Kłomnice)
W KATEGORII OD KLASY IV DO 
VI:
GRAND PRIX - Justyna Borowik (SP 
Zwada)
I miejsce - Olga Chodyna (SP Kłom-
nice) II miejsce - Jakub Ociepa (SP 
Kłomnice) III miejsce ex equo - Mo-
nika Bajor (Studio Piosenki GOK 
Kłomnice) i Dominika Dąbrowska (SP 
Kłomnice) Wyróżnienie - Joanna Bik 
(SP Kłomnice)
W KATEGORII GIMNAZJALNEJ:
I miejsce ex equo - Justyna Kalota 
i Dominika Woszczyna (Rzerzęczy-
ce) II miejsce - Katarzyna Łęgowik 
(Kłomnice) III miejsce - Magda Rak 
(Rzerzęczyce) Wyróżnienie - Katarzy-
na Borzucka (Studio Piosenki GOK 
Kłomnice), Marta Ciesielska (Rzerzę-
czyce), Justyna Bednarczyk - Świetlica 
„Ochronka” w Garnku
P.S. Do zobaczenia w dniu 31stycznia 
- niedziela - Gala Laureatów Kolęd i Pa-
storałek, godzina18.00 Prosimy wcze-
śniej przyjechać do nas na17.30. Więcej 
informacji www.gokklomnice.pl

›
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Odnowione KGW ze Skrzydlowa
Renata Krawiec

Kobiety na wsi zawsze dodawa-
ły do tonu wszystkim ważnym 
wydarzeniom. Wszyscy też 

zdawali się na ich mądrość i doświad-
czenie. Zaufanie jakim obdarzono 
przez wieki nasze polskie kobiety, nie 
pozostało bez echa wśród społeczeń-
stwa, zwłaszcza płci żeńskiej w Skrzy-
dlowie. Rzutka i pomysłowa, znająca 
obejścia gminne - Radna Gminy Kłom-
nice Pani Stanisława Sioła wraz z innymi 
oddanymi sprawie Paniami reaktywo-
wała z 1968 roku - KGW w Skrzydlo-
wie. Zastępcą została - Pani Anna Soj-
da. Nastąpił nowy okres w działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich od 20 lutego 
2009 roku. Działalność społeczno-wy-
chowawcza, udział w życiu parafialnym, 
ożywianie prowadzenia gospodarstwa 
wiejskiego, w tym zwłaszcza gastronomii 
wiejskiej. Pomoc charytatywna wszyst-
kim potrzebującym - to priorytetowe cele 
organizacji kobiecej. Wiele w wymienio-

nym okresie zdołały już zrobić Skrzy-
dlowianki: prace porządkowe na Cmen-
tarzu parafialnym, organizacja Pikniku 
Rodzinnego, połączonego z poświęce-
niem samochodu strażackiego, w mie-
siącu sierpniu. Kolejne zadanie, które 
sobie wytyczyły to modernizacja plaży 
w Skrzydlo-
wie, no-
w o c z e s n a , 
bezpieczna 
i wakacyjna. 
Wciąż rośnie 
konkurencyj-
ność w naszej 
gminie, pod 
w z g l ę d e m 
wypoczynku 
na dobrym 
p o z i o m i e . 
Niech zre-
alizują to 
w s z y s t k o 

W dniu 18 stycznia odbyło 
się pierwsze spotkanie ze-
społu przygotowującego 

X Jubileuszowy Wielkanocny Ogól-
nopolski Wyścig Kolarski o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. 
 Polski Związek Kolarski na swoim 
grudniowym posiedzeniu ustalił, że 
impreza powinna się odbyć w niedzie-
lę 11 kwietnia 2010 roku. 
 Wyścig od lat cieszy się wielkim za-
interesowaniem zawodników i działa-
czy kolarstwa. Jest też zaliczany do naj-
większych imprez kolarskich w Polsce. 
W naszym wyścigu, tylko w roku ubie-
głym wzięło udział 603 uczestników 
(REKORD FREKWENCJI), w tym: 
79 kobiet i 68 mastersów, z 110 klu-
bów kolarskich, w tym: 2 z Holandii, 
po jednym z Czech, Finlandii i Litwy. 
Łącznie na przestrzeni minionych dzie-
więciu lat w Wielkanocnym Ogólno-
polskim Wyścigu Kolarskim o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice wystartowało 

blisko 4 100 kolarzy. Na te zawody 
zjeżdżały wszystkie najważniejsze 
kolarskie grupy zawodowe w Polsce. 
Gościliśmy mistrzów Polski i olimpij-
czyków, medalistów mistrzostw świata 
i Europy. Wszyscy chętnie przyjeżdża-
li do nas mając pewność wspaniałego 
przyjęcia przez kibiców i dobrze przy-
gotowanej imprezy przez organizato-
rów. 
 Tegoroczną atrakcją będzie nie-
wątpliwie start tandemów. Jak poin-
formował organizatorów trener kadry 
narodowej tandemistów p. Mirosław 
Jurek na starcie staną wszystkie naj-
lepsze polskie zespoły z Mistrzami 
Paraolimpiady „Pekin-2008” An-
drzejem Zającem i Dariuszem Fla-
kiem oraz z aktualnymi Mistrzami 
Świata Przemysławem Wegnerem 
i Arkadiuszem Garczarkiem. Warto 
tu przypomnieć, że na ubiegłorocznych 
Mistrzostwach Świata nasze tandemy 
zajęły I, III i V miejsca, a zatem tworzą 

one ścisłą światową czołówkę! 
 Organizacja tej znaczącej w kraju 
imprezy kolarskiej w Rzerzęczycach 
stwarza dużą możliwość promocji tej 
miejscowości. Będzie to bardzo do-
bry moment dla miejscowych przed-
siębiorców do wypromowania swoich 
firm i przedsiębiorstw. Wszystkim  
zainteresowanym tą formą reklamy 
szczegółowych informacji udziela Dyr. 
GOK p. Leszek Janik.  
 Organizatorami tegorocznego 
wyścigu są: Wójt Gminy Kłomnice, 
CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa, 
LKS „Orkan” Rzerzęczycze, LKS 
„Pogoń” Kłomnice, Rada Powiato-
wa Zrzeszenia LZS, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice 
oraz wszystkie jednostki OSP z terenu 
naszej gminy. 
 W czasie trwania zawodów będą 
obowiązywały objazdy, o których po-
informujemy w następnym numerze 
„Gazety Kłomnickiej”.

X WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Wystartują także tandemy!
Jan Milc

z radością Panie z KGW Skrzydlów. 
Warto zaznaczyć, że debiutowały na IV 
Regionalnej Prezentacji Potraw Wigilij-
nych w Przyrowie w dniu 20 grudnia. 
Życzmy Paniom wszystkiego najlep-
szego, by zaplanowane zadania i cele 
spełniały się im, i by miały ogromną 
satysfakcję z przynależności do KGW 
Skrzydlów. Uznanie i wsparcie społe-
czeństwa niech Was obejmie w sposób 
szczególny, spontaniczny i entuzjastycz-
ny, w tym roku i przez następne.



18

Miłe złego początki....

 Aby spróbować określić począ-
tek powstania naszego klubu, trze-
ba sięgnąć pamięcią wstecz kilka lat 
do tyłu. A przynajmniej do 2004 roku. 
Właśnie wtedy kilkuosobowa grupa 
zapaleńców z Garnka, która znała się 
głównie ze szkoły i podwórkowych 
rozgrywek siatkarskich, postanowiła 
założyć lokalną drużynę. Początki nie 
były łatwe. Z pomocą przyszła miej-
scowa szkoła (obecnie ZS im. Bole-
sława Prusa w Garnku) i nieodpłatnie 
udostępniła do treningów salę gim-
nastyczną. Pomocną dłoń wyciągnę-
li również przedsiębiorcy z Garnka. 
Efekt: drużyna została wyposażona 
w koszulki z logo firmy VIV Garnek. 
Patronat nad całym przedsięwzięciem 
objęło Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich w Garnku. Mimo tak sporych 
nakładów organizacyjnych, druży-
na wzięła udział w zaledwie jed-
nej edycji dekanalnego turnieju 
„Sprawność Trzeźwość Zdro-
wie” a wszystko zakończyło się 
na kilku wspólnych treningach. 
Z początkowo, kilkunastooso-
bowej ekipy, pozostało zale-
dwie paru zapaleńców. A i ci, 
w krótkim czasie opuścili struk-
tury sekcji. Taki obrót sprawy nie 
oznaczał bynajmniej, że siatkarski 
zapał w Garnku się skończył.

Zaciąg tak, żołd nie....

 Kolejne lata, nieistniejącej formal-
nie, sekcji siatkarskiej w Garnku, to 
przede wszystkim cykliczny udział we 
wspomnianym już turnieju „Spraw-
ność Trzeźwość Zdrowie”. Zmagania 
od kilku lat z powodzeniem organi-
zuje Andrzej Borkowski z Witkowic. 
W tym okresie skład drużyny uległ 
znacznym zmianom. Przez nieoficjal-

ny klub siatkówki z Garnka przewi-
nęło się kilkudziesięciu zawodników. 
Rodowitych mieszkańców Garnka po-
zostało zaledwie dwóch. Mowa o Ery-
ku Berdysie i Mateuszu Magdziarzu. 
Drugi z wymienionych wziął na sie-
bie ciężar organizacji sekcji. W ciągu 
5 lat drużyna oprócz turnieju w Wit-
kowicach, regularnie brała też udział 
w amatorskich turniejach na terenie 
powiatu częstochowskiego i radomsz-
czańskiego, często plasując się w środ-
ku stawki. Bez echa nie przeszedł też 
sezon letni 2009 – w turniejach Grand 
Prix siatkówki plażowej organizo-
wanych przez OSIR Góra Kamieńsk, 
nasi zawodnicy zajmowali punktowa-
ne pozycje. Większość ze wspomnia-
nych gra- czy, aby 

r e p r e - zentować 
miejscowość Garnek w zmaganiach 
sportowych, nierzadko pokonywała 
dziesiątki kilometrów. Poświęcali nie 
tylko swój czas i umiejętności, ale 
również pieniądze. Dobre występy 
i brak problemów ze skompletowa-
niem składu, tylko utwierdziły ówcze-
snego niepisanego prezesa klubu, że 
ową działalność należy kontynuować. 

Tak też się stało. A namacalnym tego 
dowodem jest oficjalna rejestracja 
Młodzieżowego Klubu Sportowego 
„Zryw” w Garnku. Drużyna, jako sto-
warzyszenie sportowe, pod oficjalną 
nazwą trenuje od września 2009 roku 
w Hali Sportowej w Kłomnicach. 
Zarząd klubu tworzą , wspomniany 
wcześniej Mateusz Magdziarz, wspól-
nie z Maciejem Kunowskim. Pierwszy 
z nich z racji swoich wcześniejszych 
doświadczeń oraz kontaktów w dzie-
dzinie siatkówki i oprawy medialnej 
sportu, objął funkcję prezesa. Drugi 
z wymienionych odpowiada w klubie 
za szkolenie. W trenerskim debiucie 
opiera się przede wszystkim na wła-
snych występach w profesjonalnych 
sekcjach siatkówki. Tego fachu uczył 
się m.in. w takich klubach jak RKS 
Raków Częstochowa, AZS Często-
chowa oraz TKKF Sportowiec. Obec-

nie sekcja MKS Zryw Garnek liczy 
sobie 15 zawodników. Już nieba-
wem wystartuje profesjonalna 
strona www.mkszryw.pl na któ-
rej pojawiać się będą aktualno-
ści klubowe i oferty reklamowe 
dla sponsorów. Nie zabraknie 
też bieżących informacji i cie-
kawostek z dziedziny siatkówki.

Zarząd i zawodnicy Młodzieżowe-
go Klubu Sportowego „Zryw” Gar-
nek pragną podziękować wszystkim 
dotychczasowym sponsorom, działa-
czom i sympatykom, ze szczególnym 
uwzględnieniem władz Gminy Kłom-
nice, administracji Hali Sportowej 
w Kłomnicach oraz firmy VIV ltd. 
To dzięki waszej pomocy, nie tylko 
w Garnku, ale na obszarze całej gmi-
ny, siatkówka ma szansę popularyza-
cji i ciągłego rozwoju. 

O dwóch takich co chcą dużej „siatki” 
w małym „garnku” czyli krótka historia 
nowego stowarzyszenia sportowego 
w naszej gminie

Mateuszu Magdziarz
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Grudzień w życiu prawie każ-
dego piłkarza jest bardzo 
ubogi w życie sportowe. Roz-

grywek nie ma, każdy odpoczywa 
i zapada w zimowy, piłkarski „sen”. 
Stowarzyszenie „Jedność w dzia-
łaniu” oraz K.S. „Warta” Zawada 
postanowiły całą gminę z tego snu 
wybudzić i zorganizowały kolejny, 
II Turniej Mikołajkowy o Mistrzo-
stwo Gminy Kłomnice w halowej 
piłce nożnej. Tym razem był to tur-
niej sołectw, a nie klubów piłkarskich, 
jak w ubiegłym roku i odbył się w hali 
Z.S. w Kłomnicach. W turnieju mogli 
zagrać wszyscy, którzy aktualnie są 
zameldowani na terenie gminy Kłom-
nice. W piłkarskich zmaganiach wzię-
ło aż 15 sołectw, co dało łączną liczbę 
około 120 zawodników!!! Na pewno 
była to bardzo dobra promocja piłki 
nożnej w naszej gminie, gdyż w tur-
nieju uczestniczyli nie tylko „ligowcy” 
ale także chłopaki, którzy na co dzień 
nie grają w żadnych klubach. Trium-
fatorem turnieju została Zawada, która 
po bardzo zaciętym meczu pokonała 
Rzerzęczyce 2-1, w meczu o 3 miejsce 
Kłomnice pewnie pokonały 7-2 rewe-
lację rozgrywek, drużynę Michałowa 
Kłomnickiego. Trzeba przyznać, że 
rywalizacja stała na niezłym poziomie, 
większość meczów była wyrównana, 
nie brakowało pięknych bramek, pa-
rad bramkarskich, więc bardzo licznie 
zgromadzeni kibice (także z Często-
chowy) nie mogli się nudzić! W czasie 
trwania rozgrywek Mikołaj rozdawał 
kibicom cukierki, a także można było 
odwiedzić stoisko pizzerii „Miodo-
wy Dwór” z Kłomnic i zakupić piz-
zę. Wszystkie drużyny mogły posilić 
pysznym żurkiem. Zwycięska druży-
na została zaproszona przez pizzerię 
„Miodowy Dwór” do swojego lokalu, 
tam zawodnicy zjedli pizzę oraz napi-
li się złocistego napoju. Trzy  czołowe  
drużyny otrzymały puchary i dyplomy, 
a najlepsi zawodnicy statuetki, nagrody 
i dyplomy. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju okazał się Mariusz Waldon 
(Kłomnice), najlepszym strzelcem – 
Łukasz Pruciak (Kłomnice – 9 bra-
mek), najlepszy bramkarz – Politański 

(Rzerzęczyce). Turniej ten nie odbyłby 
się, gdyby nie wsparcie sponsorów. 
Dlatego serdecznie dziękujemy:
1. Panu Adamowi Zającowi - Wójtowi 
Gminy Kłomnice,
2. Marii i Jerzemu Wąsikowskim -  
firma „Dom – Mar”, 
3. Andrzejowi  Śpiewakowi -  zakład 
kamieniarski Lipicze, 
4. Krzysztofowi Nadajowi – dyr. Nie-
publicznego Ośrodka Zdrowia,
5. Pizzerii „Miodowy Dwór” w Kłom-
nicach, 
6. Mieczysławowi Gawronowi – prze-
twórstwo mięsne,
7. Dorocie i Włodzimierzowi Kubi-
kom – Hurtownia Napojów w Zdrowej,
8. Wiesławowi Cieślakowi – prezeso-
wi K.S. „Pogoń” Kłomnice,
9. Andrzejowi Śpiewakowi – prezeso-
wi K.S. „Orkan” Rzerzęczyce,
10. Andrzejowi Perlińskiemu – radne-
mu gminy Kłomnice,
11. Robertowi Kępie,
12. Wojciechowi Śliwakowskiemu - 
skład opału w Konarach,
13. Janowi Miarzyńskiemu – członko-
wi Zarządu Powiatu,
14. Firmie „Bruki Tomaszewski”,
15. Firmie „Jamar”,
16. Elżbiecie i Robertowi Turkom – bar 
„Promyk” w Zawadzie, 

17. Państwu Krysiakom – piekarnia 
w Kłomnicach,
18. Tomaszowi Musiołowi,
19. Adamowi Śliwakowskiemu – rad-
nemu powiatu, 
20. Właścicielom baru „Pijalnia piwa” 
w Zawadzie,
21. Annie i Markowi Widulińskim – 
sklep w Zawadzie,
22. Adamowi Pachulskiemu – sklep 
w Zawadzie.
23. Krystynie Nierobot – sklep AGD 
i RTV w Kłomnicach.  
 Dziękujemy wszystkim członkom 
stowarzyszenia za zaangażowanie 
i trud włożony w organizację imprezy. 
Dziękujemy Pani Barbarze Kanoniak - 
dyrektorowi Z. S. w Kłomnicach oraz 
pracownikom szkoły za pomoc w prze-
prowadzeniu turnieju. Dziękujemy sę-
dziom oraz wszystkim zawodnikom 
za udział w tej wspaniałej imprezie. 
Sponsorom, członkom stowarzyszenia 
„Jedność w działaniu” oraz wszystkim 
mieszkańcom gminy Kłomnice skła-
damy z głębi serca płynące życzenia 
Szczęśliwego Nowego 2010 roku!

Grupa I:
Rzerzęczyce – Zberezka 1:0 
Zberezka – Chorzenice 1:1 
Chorzenice – Rzerzęczyce 0:0

Paweł Wilk, Andrzej Wilk, Marian Szyszka

II Mikołajkowy Turniej w piłce halowej



Tabela Gr.I:

L.p. Drużyna  pkt. Stosunek bramek

1. Rzerzęczyce 4 2 – 1

2. Chorzenice 2 1 – 1

3. Zberezka 1 1-2

Grupa II:
Kłomnice – Pacierzów 2:0 
Karczewice – Konary 0:0
Konary – Kłomnice 1:1 
Pacierzów – Karczewice 2:0 
Konary - Pacierzów 1:2 
Kłomnice - Karczewice 2:0 
Tabela Gr.II:

L.p. Drużyna pkt. Stosunek bramek

1. Kłomnice 7 5 – 1

2. Pacierzów 6 4 – 3

3. Konary 2 2 – 3

4. Karczewice 1 0 – 4

Grupa III:
Rzeki – Garnek 0:0
Witkowice – Zdrowa 
Zdrowa – Rzeki 0:2 
Garnek – Witkowice 2:2 
Zdrowa – Garnek 1:1 
Rzeki – Witkowice 3:0 
Tabela Gr. III:

L.p. Drużyna  pkt. Stosunek bramek

1. Rzeki 7 5 – 0

2. Zdrowa 4 3 – 3

3. Garnek 3 3 – 3

4. Witkowice 1 2 – 7

Grupa IV:
Zawada – Bartkowice 4:0 
Nieznanice – Michałów Kł. 
Michałów Kł. – Zawada 3:2 
Bartkowice – Nieznanice 0:4 
Michałów Kł. – Bartkowice 3:0 
Zawada – Nieznanice 3:1 
Tabela Gr.IV:

L.p. Drużyna  pkt. Stosunek bramek

1. Michałów Kłomnicki 9 7 – 2

2. Zawada 6 10 – 3

3. Nieznanice 3 5 – 4

4. Bartkowice 0 0 - 11

Spotkania ćwierćfinałowe:
1. Rzerzęczyce – Pacierzów 1:0 
2. Chorzenice – Kłomnice 1:3 
3. Rzeki – Zawada 0:4 
4. Zdrowa – Michałów Kł. 0:1 

Mecze półfinałowe:
1. Zwycięzcy 1 i 2 półfinału: Rzerzęczyce – Kłomnice 3:0 
2. Zwycięzcy 3 i 4 półfinału: Zawada – Michałów Kł. 4 – 0 
Mecz o 3 miejsce :
Przegrani z półfinałów: Kłomnice – Michałów Kł. 7:2 
FINAŁ :
Zwycięzcy półfinałów: Rzerzęczyce – Zawada 1:2 

20

›

Już chory wujek i ciotka chora,
I wszyscy chodzą już do doktora, 
A ja tam myślę – poradzę sobie,

Nie dam się wcale żadnej chorobie.

Odwiedzę aptek ze cztery, w mieście.
Nakupię leków, będę zdrów wreszcie.
Portfel wyszczuplał, leków przybyło,

A mnie się jakoś słabo zrobiło.

I nie wiem, który lek wziąć mam,
Termometr sięga zenitu,

A ja wciąż patrzę na zegar,
Jak tu wytrzymać do świtu?!

Lekarza wezwać proszę,
Te leki nic mi nie dają,
One pewnie są dla tych,

Co wcale grypy nie mają!

Lecz ty się o to nie martw,
Tobie pomogą na pewno,
To ja mam takiego pecha

I zawsze kłopot jest ze mną.

Grypa
Janina Chrząstek

Baba zabiła chłopa. Siekierą go dziab-
nęła. Sąd przesłuchuje świadków, są-
siadów, aby dowiedzieć się jaki to był 
człowiek. Wszyscy zeznają, Porządne 
to było chłopisko, nie pił, nie polił, 
dumu się trzymoł, piniondze syćkie ba-
bie łoddawoł, a robotny był taki. Sąd 
pyta. Czy oskarżona to wszystko sły-
szała? Słyszałam. Czy prawdę mówi-
li?. Prowde, jak na świnty spowiedzi. 
No to jak do tego doszło? A dyć Wyso-

ki Sądzie beło to piętnastego po wypła-
cie, syćkie chłopy idom ze stacyji, pi-
jane, śpiwajom, baby bijom, a to moje 
przysło trzeźwe jak nie boskie stworzy-
nie. Piniondze wyj on, położył na stołe, 
20 grosy mu upadło, podniósł, położył 
na stole, usiod se na ławce przy piecu, 
gałonski łumie, dokłado do pieca... Nie 
wytrzymałam.Chyciłam siekierę i pi-
złam w ten głupi łeb.

Śmiech jest to ruch 
przepony brzusznej 
zbawienny dla trawienia

Stanisław Adamski





Konkursy w GOK-u


