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Drodzy czytelnicy!

Weszliśmy w nowy 2011 rok, rok kolejnych wyborów. W tym roku 
będziemy wybierać posłów do Sejmu RP i Senatu, ale również soł-
tysów i rady sołeckie, a także rozpoczęła się kampania wyborcza 

w jednostkach OSP. Wybory�do�Sejmu�i�Senatu,�będą�przebiegały�pod�hasłami�
partii� politycznych� i� nasza� rola,� ograniczy� się� raczej,� do� głosowania,� zgodnego�
z�naszymi�zapatrywaniami�politycznymi.�Natomiast�wybory�sołtysów�i�rad�sołec-
kich,� to�wybory�dla�nas�najbardziej� bezpośrednie,� bo�będziemy�wybierać� ludzi,�
którzy�w�naszych�miejscowościach,�zdecydują�się�być�rzecznikami�naszych�spraw�
i�postulatów�w�relacjach�z� radą�gminy� i�urzędem�gminy.�Są� to� również�wybory�
ludzi,�o�pasji�społecznikowskiej,�bo�jeszcze�żaden�sołtys�nie�dorobił�się�majątku�
na�swoim�„urzędzie”,�a�często�wręcz�przeciwnie,�dokłada�do�„interesu”.�Kiedyś�
sołtys,� kojarzył� się� głównie� z� poborcą� podatkowym,� dzisiaj� to� on� i� rada� sołec-
ka,�często�są�jedynymi�inicjatorami�rozwoju�swojej�miejscowości.�Bywa�i�tak,�że�
sołtys�jest�zarazem�radnym�i�wtedy�jego�„siła�przebicia”,�rośnie�ale�jednocześnie�
staje�przed�dylematem,�jak�pogodzić�interes�swojego�sołectwa,�z�interesami�całej�
gminy,�co�nie�zawsze�jest�takie�oczywiste.�Dlatego,�tym�bardziej,�należy�szanować�
decyzję�o�kandydowaniu,�na�ten�bardzo�ważny�dla�każdej�społeczności�wiejskiej�
urząd.�Wcześniej�niż�wybory�sołtysów�i�rad�sołeckich,�rozpoczęły�się�wybory�w�
jednostkach�OSP�na� terenie�naszej�gminy.�Mamy�już�za�sobą�pierwsze�zebrania�
sprawozdawczo�wyborcze�(ich�wyniki�podamy�z�końcem�marca�br.)�Po�5-letniej,�
kadencji�druhowie�ochotnicy�ze�wszystkich�10�jednostek�OSP,�wybiorą�nowe�wła-
dze�oraz�przedstawicieli�do�Zarządu�Oddziału�Gminnego�ZOSP�RP�i�delegatów�na�
zjazd�gminny,�na�którym�zostanie�zatwierdzony�w/w�Zarząd,�oraz�zostaną�wybrani�
przedstawiciele�do�Zarządu�Oddziału�Powiatowego�ZOSP�RP�i�delegaci�na�Zjazd�
Powiatowy,�który�z�kolei�wybierze�swoich�przedstawicieli�do�Zarządu�Oddziału�
Wojewódzkiego�i�delegatów�na�Zjazd�Wojewódzki.�Wybory�do�władz�ZOSP�RP�
zakończą�się�w�2012�roku.�O�tym,�jak�ważne�dla�naszej�gminy,�jest�dobre�i�sprawne�
funkcjonowanie�naszych�jednostek�OSP,�nie�muszę�chyba�nikogo�przekonywać.�
To�właśnie�druhowie� z�OSP,�niosą�nam�pomoc,�we�wszystkich� zdarzeniach� lo-
sowych�jakie�nas�spotykają.�Pożary,�powodzie�i�inne�klęski�żywiołowe,�wypadki�
drogowe,�poszukiwanie�zaginionych,�odśnieżanie�dróg,�pomoc�w�usuwaniu�awarii�
energetycznych,�wodociągowych,�oraz�wszelkich�innych�zagrożeń,�to�codzienność�
w�ich�działaniach.�Żeby�dobrze�to�robić,�muszą�uczestniczyć�w�specjalistycznych�
szkoleniach,�kosztem�własnego�wolnego�czasu,�często�ze�strata�dla�własnych�ro-
dzin.�Dlatego�przyjdźmy�na�ich�zebrania,�pokażmy�im�swoje�uznanie,�a�może�rów-
nież,�powiększmy� ilość�członków�wspierających� to� stowarzyszenie.�Ewentualne�
wpłaty�darowizn�na�konto�jednostki,�na�pewno�zostaną�wykorzystane�na�jej�cele�
statutowe.
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W związku ze zbliżającymi się 
wyborami do samorządu 
rolniczego chciałbym Pań-

stwu przekazać kilka informacji na te-
mat wyborów do izb rolniczych, które 
zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej 
Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 
r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 
kwietnia 2011 r.

Podstawę�prawną�działalności� samo-
rządu�rolniczego�w�Polsce�stanowi�usta-
wa�z�dnia�14�grudnia�1995�roku�o�izbach�
rolniczych� (Dz.� U.� nr� 101� poz.� 927�
z�2002�r.�z�późn.�zm).�Izby�są�rolniczym�
samorządem� zawodowym,� działającym�
na�rzecz�rozwiązywania�problemów�rol-
nictwa� i� reprezentującym� interesy� zrze-
szonych�w�nim�podmiotów.

Wybory� do� walnego� zgromadzenia�
Śląskiej� Izby� Rolniczej� są� dwustopnio-
we.�W�pierwszym�etapie�z�każdej�gminy�
wybierani� są� dwaj� delegaci� (lub� jeden,�

jeżeli�obszar�użytków�rolnych�gminy�nie�
przekracza�4� tyś.� ha).�Wybrani�delegaci�
wchodzą� w� skład� tzw.� Rady� Powiato-
wej,� która� –� na� pierwszym� posiedzeniu�
–�wybiera�spośród�siebie�Przewodniczą-
cego�i�Delegata.�Te�dwie�osoby�wchodzą�
w�skład�nowego�Walnego�Zgromadzenia�
Izby,�którego�kadencja�trwa�4�lata.�Czyn-
ne�i�bierne�prawo�wyborcze�w�wyborach�
powszechnego� samorządu� rolniczego�
mają:� członkowie� Izby,� którymi� są:� po-
datnicy�podatku�rolnego�oraz�członkowie�
rolniczych�spółdzielni�produkcyjnych�po-
siadający�w�nich�wkłady�gruntowe.

W�wyborach�do�samorządu�rolnicze-
go,� okręgiem� wyborczym� jest� gmina,�
w�związku�z�tym�w�Województwie�Ślą-
skim� utworzono� 167� okręgów� wybor-
czych.

Za�pośrednictwem�izby�rolniczej,�wy-
brani�delegaci�mają�wpływ,�min.�na:�
•� rozwiązywanie�zgłaszanych�przez�rol-

ników�problemów,
•� projekty� aktów� prawnych� z� zakresu�
produkcji� rolniczej� i� rynku� rolnego,�
poprzez�ich�opiniowanie,�poprawę�sy-
tuacji�ekonomicznej�w�rolnictwie�i�wa-
runków�życia�na�wsi,

•� kształt�edukacji� i�doradztwa�rolnicze-
go�oraz�podnoszenie�kwalifikacji�osób�
pracujących�w�rolnictwie

•� współpracę�z�polskimi�i�zagranicznymi�
organizacjami,� producentów� rolnych,�
poprawę�stanu�środowiska�przyrodni-
czego�i�zdrowie�mieszkańców�wsi,

•� ochronę� dziedzictwa� kulturowego�
w�regionie.

Kolego Rolniku!
Nie zmarnuj możliwości wpływu na waż-
ne dla Ciebie sprawy! Weź udział w wy-
borach do Izby Rolniczej!
Swym zaufaniem obdarz najlepszych!«

Wybory do Izb Rolniczych w kwietniu
Adam Śliwakowski

W dniu 13 grudnia 2010 roku 
Fundacja na Rzecz Roz-
woju Polskiego Rolnictwa 

ogłosiła III edycję konkursu na prace 
dotyczące polskiego rolnictwa i ob-
szarów wiejskich pod nazwą „Polska 
wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem�konkursu�jest�promocja�pol-
skiego�rolnictwa,�problematyki�związa-
nej�z�obszarami�wiejskimi,�dziedzictwa�
kulturowego� oraz� wzbogacenie� pu-
blicznej� debaty�na� temat� polskiej�wsi.�
Kapituła� Konkursowa� wyłoni� wyróż-
niające�się�opracowania,�które�zostaną�
wydane�w�postaci� książkowej�w�Wy-
dawnictwie�Naukowym�Scholar,�będą-
cym�partnerem�w�projekcie.

Dodatkowo� zwycięzca� w� każdej�
z�kategorii�otrzyma�nagrodę�pieniężną�
w�wysokości�5�tysięcy�złotych�brutto.

Termin�nadsyłania�prac�upływa�29�
listopada�2011�r.

Przesięwzięciu�patronują:�www.kul-
turaludowa.pl; www.witrynawiejska.pl�

Minione�edycje�cieszyły�się�dużym�
zainteresowaniem.�Wśród�nadesłanych�
prac� znajdowały� się� monografie� wsi,�
sagi� rodzinne,� opowiadania,� a� nawet�
wiersze.� Laureaci� pierwszej� edycji�
mogą� już� pochwalić� się� opublikowa-
nymi�opracowaniami,�a�obecnie�trwają�
prace�nad�książkami�tegorocznych�fina-
listów.

Szczegóły�dotyczące�konkursu�wraz�
z� dokumentacją� konkursową� znajdują�
się�na� stronie� internetowej�www.fdpa.
org.pl.�Dodatkowych�informacji�na�te-
mat�konkursu�udziela�Pani�Sylwia�Ko-
nopacka,� e-mail:� s.konopacka@fdpa.
org.pl,�tel.�22�864�0390.�«

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość”pod patronatem 
honorowym Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO

Jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu Naszej Gminy za-
opatrują się w nowy sprzęt, który 

będzie służył podczas niesienia pomocy 
mieszkańcom Gminy.

Jednosta� Ochotniczej� Straży� Pożarnej�
ze�Skrzydlowa� zakupiła,� ze� środków�wła-
snych,�nową�łódź�wraz�z�przyczepką,�któ-
ra�umożliwia� szybkie�przetransportowanie�
łodzi� do� miejsca� docelowego.� Zakupiona�
łódź� to�4�osobowa�płaskodenka,�na�której�
można�przetransportować�550�kg,�wyposa-
żona�jest�w�wiosła�oraz�kapoki�ratownicze.�

Trzy� Ochotnicze� Straże� Pożarne� z� te-
renu� Naszej� Gminy� znalazły� się� na� liście�
jednostek,� które� w� ramach� Wielkiej� Or-
kiestry� Świątecznej� Pomocy� „STOP� PO-
WODZIOM”,�otrzymały�pompy�szlamowe�
KTH� 80.� Szczęśliwcami� okazały� się� jed-
nostki� z�Garnka,�Zawady�oraz�Chorzenic.�
Wnioski�o�otrzymanie�sprzętu�w�ramach�tej�
akcji�pisały�wszystkie�jednostki,�lecz�szczę-
ście�uśmiechnęło�się�tylko�do�tej�trójki.�«

Adam Śliwakowski

Nowy sprzęt 
Jednostek OSP 
z terenu Gminy
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Szanowni mieszkańcy Gminy 
Kłomnice, w roku 2010 teren 
Naszej Gminy nawiedziła po-

wódź, powodując duże zniszczenia 
w mieniu osób prywatnych, ale rów-
nież w mieniu komunalnym. Uszko-
dzeniu uległy: most w Karczewicach, 
gdzie został uszkodzony został jeden 
z pali podtrzymujący konstrukcję 
mostu, w Konarach podmyte zosta-
ły przyczółki mostu oraz zniszczo-
na została kładka w miejscowości 
Skrzydlów. Napisaliśmy� wniosek�
do�Ministerstwa�Spraw�Wewnętrznych�
i�Administracji�o�dofinansowanie�reali-
zacji�w/w�zadań.

Po� otrzymaniu� pienię-
dzy� na� remonty� i� odbudo-
wę� uszkodzonych� mostów�
przystąpiono� do� realizacji�
zadań.

Pierwszym� mostem� jaki�
został� wyremontowany� to�
most� w� Konarach� na� rzece�
Warta,� gdzie� wzmocniono�
przyczółki�mostu,� zrobiono�
nowe�barierki�oraz�uzupełnione�zosta-
ły� ubytki� w� podjazdach� betonowych.�
Następnie� wyremontowano� most�
w�Karczewicach,�powstała�nowa�kon-
strukcja� nośna�mostu,� położono�nową�
drewnianą�drogę� jezdną,�chodnik�oraz�

barierki.�Niestety�nie�udało�się� zreali-
zować� ostatniego� zadania� tj.� kładki�
dla� pieszych�w�Skrzydlowie,� pomimo�
ogłaszanych� przetargów� nie� zgłosiła�
się� firma�chętną� realizacji� tego�przed-
sięwzięcia.«

Adam Równiak

W połowie grudnia ubiegłego 
roku światło dzienne uj-
rzała nowa strona interne-

towa Urzędu Gminy Kłomnice www.
klomnice.pl. 

Prace�nad�jej�przygotowaniem�trwa-
ły� z� przerwami� od� marca� 2010� roku�
kiedy� to� powstał� projekt� graficzny.�
Wreszcie�pod�koniec�grudnia�udało�się�
doprowadzić�działania�do�etapu,�w�któ-
rym�możliwa�była�prezentacja�strony.�

Całość�prac�wykonana�została�wła-
snymi�siłami�urzędu�-�przez�informaty-
ka�gminnego.

Założeniem� twórcy� nowej� witryny�
Gminy�Kłomnice�było�uatrakcyjnienie�
prezentacji�artykułów�dotyczących�ży-
cia� i� ważnych� spraw� naszej�wspólno-
ty�gminnej,�a� także�zwiększenie�ilości�
ukazujących� się� materiałów.� Strona�
nie� jest� jeszcze� dziełem� skończonym�
i�mamy�nadzieję,�że�takim�nigdy�się�nie�
stanie.� Internauci,� którzy�mieli� okazję�

przeglądać� nasz� portal� przez� ostatnie�
kilka� tygodni� na� pewno� zauważyli� jej�
ciągły� rozwój.� Prawie� każdego� dnia�
ukazywały� się� nowe� artykuły� i� ogło-
szenia,� często� uzupełnione� zdjęciami.�
Przybyło� również� osób,� których� arty-
kuły� zamieszczono� na� stronie.� Pozo-
staje�tylko�życzyć�sobie,�by�rozwój�ten�
trwał�i�utrzymywał�się�jak�najdłużej.�

Głównym� założeniem� pro-
jektu� kłomnice.pl� jest� zapew-
nienie� mieszkańcom� gminy�
oraz� wszystkim� osobom� zain-
teresowanym� tematami� związa-
nymi� z� naszą� gminą� rzetelnego�
i�wszechstronnego�źródła�infor-
macji.� Chcemy,� by� ludzie� bez�
względu� na� wiek,� płeć� i� zain-
teresowania� odwiedzali� nasz�
portal� i� zawsze� mogli� znaleźć�
w�nim�coś�dla�siebie.�Mamy�jed-
nak�świadomość�pewnej�bariery,�
która�może� zahamować� rozwój�

strony.�Otóż�nie�jest�ona�tworem�samo-
istnym,�a�wyłącznie�narzędziem�umoż-
liwiającym� prezentację� wszystkim�
Czytelnikom�artykułów�i�wiadomości.�
Wymaga� stałego� aktualizowania� i� jak�
największej� grupy� ludzi,� którzy� będą�
ją�tworzyć,�dlatego�gorąco�zachęcamy�
instytucje�i�ludzi�związanych�z�Gminą�
Kłomnice�do�współpracy�przy�tworze-
niu�portalu.�Będziemy�wdzięczni�insty-
tucjom� i�osobom�prowadzącym�swoje�
strony� internetowe� za� zamieszczenie�
baneru�naszego�portalu.�«

Nowy portal Gminy Kłomnice
Robert Gonera

Odbudowa uszkodzonych mostów 

Wszystkim,�którzy�w�tak�bolesnych�dla�nas�chwilach�dzielili�z�nami�smutek�i�żal�oraz�uczestniczyli�we�mszy�św.�i�uroczy-
stościach�pogrzebowych�byłego�pracownika�straży�Śp.�Bronisława�Gągały�serdeczne�podziękowania�składa:�Rodzina.
W�sposób�szczególny�chcemy�podziękować�jednostce��OSP�w�Kłomnicach�i�w�Rzerzęczycach.�

Podziękowanie
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W roku 2008 Gmina Kłom-
nice wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej przystąpiła do realizacji pro-
jektu „Sztuki rękodzielnicze i inne 
zawody kluczem do aktywizacji 
zawodowej” współfinansowanym 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Realizacja projektu miała 
na celu podnoszenie zdolności do za-
trudnienia, zwiększenie mobilności 
i aktywności społecznej mieszkań-
ców oraz rozwój lokalnych inicjatyw. 
Cel�ogólny�projektu:
•� zmniejszenie� zagrożenia� wyklucze-
niem�społecznym�i�zawodowym,�

•� podniesienie�poczucia�własnej�war-
tości�klientów�pomocy�społecznej,�

•� wspieranie�samodzielności�oraz�zdo-
bywanie�kwalifikacji�zawodowych.�

Cele�szczegółowe:
•� podniesienie� wiedzy� i� umiejętności�
osób�chcących�się�przekwalifikować�

•� wzrost�motywacji�do�szukania�alter-
natywnych�form�zatrudnienia.
Grupa� docelowa� to� mieszkańcy�

Gminy�Kłomnice,� podopieczni�Gmin-

nego� Ośrodka� Pomocy� Społecznej,�
w� szczególności� długotrwale� korzy-
stający� z� pomocy� społecznej.� Wybór�
uczestników�projektu�wynikał�z�obser-
wacji�i�monitoringu�sytuacji�materialno-
bytowej� klientów� przez� pracowników�
socjalnych� Ośrodka,� wskazujących�
na�pogłębiające�się�zjawiska�biedy�oraz�
bezradności,� ale� jednocześnie� podkre-
ślających�przejawianą�przez�wiele�osób�
chęci� zmiany� swojej� dotychczasowej�
sytuacji�życiowej,�podnoszenia�niskie-
go�wykształcenia.�

Podczas� trwania� projektu� został�
przeprowadzonych� wiele� warszta-
tów� i� kursów� zawodowych.�Wszyscy�
uczestnicy� objęci� zostali� objęci� opie-
ką�ze�strony�psychologa�i�doradcy�za-
wodowego.� Zajęcia� te� miały� na� celu�
kształtowanie� umiejętności� określania�
swoich� celów� życiowych,� mocnych�
i� słabych� stron,� samopoznanie,� wy-
zwolenie� własnej� aktywności� a� także�
nabycie�umiejętności�poruszania�się�po�
rynku�pracy.

1� marca� 2010� r.� zawiązała� się�
pierwsza� w� naszym� regionie� Spół-
dzielnia� Socjalna� „Wizja”.� Inicjatywa�
utworzenia�spółdzielni�powstała�dzięki�

wsparciu�Gminnego�Ośrodka�Pomocy�
Społecznej�w�Kłomnicach,�a�w�szcze-
gólności� jej� kierownika� Pani� Barbary�
Mizery� oraz� Wójta� Gminy� Kłomnice�
Pana�Adama�Zająca.� Powstanie� Spół-
dzielni�Socjalnej�na�naszym�terenie�jest�
przykładem�dobrej�woli�i�współdziała-
nia�władz� lokalnych�z�grupami�podej-
mującymi�inicjatywy�oddolne�w�obsza-
rze�uzawadawiania�osób�bezrobotnych.�
Spółdzielnia�Socjalna�jest�nową�formą�
gospodarowania�i�łączą�ze�sobą�dwa�ro-
dzaje� działań:� gospodarczego� (prowa-
dzenie�dochodowego�przedsiębiorstwa�
społecznego)� i� społecznego� (działal-
ność�społeczna�na�rzecz�swego�otocze-
nia�w�myśl�Ustawy�o�Pożytku�Publicz-
nym� i� Wolontariacie).� Spółdzielnia�
socjalna�jako�nowa�forma�zatrudnienia�
jest� szansą� dla� osób� długotrwale� bez-
robotnych,� wykluczonych� nie� potra-
fiących� poruszać� się� na� trudnym,� bez�
wątpienia,� rynku� pracy.� Członkowie�
spółdzielni� mają� dużo� zapału,� poten-
cjału�i�jeszcze�wiele�ciekawych�pomy-
słów� do� realizacji,� co� dobrze� rokuje�
na�przyszłość�powstałej�spółdzielni.�

W�miesiącu�grudniu�2010�r.�Gminny�
Ośrodek�Pomocy�Społecznej�zakończył�
realizację�projektu�„Sztuki�rękodzielni-
cze�i�inne�zawody�kluczem�do�aktywi-
zacji�zawodowej”�współfinansowanym�
przez�Unię�Europejską�w� ramach�Eu-
ropejskiego� Funduszu� Społecznego�
Programu�Operacyjnego�Kapitał�Ludz-
ki.�10�grudnia�2010�r.�na�Sali�Sesyjnej�
Urzędu�Gminy�w�Kłomnicach� odbyła�
się� wystawa� prac� wykonanych� przez�
uczestników� podczas� trwania� zajęć�
warsztatowych.«

Podsumowanie realizacji 
projektów systemowych 
za lata 2008-2010

Barbara Mizera
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Od stycznia 2011 roku Przed-
szkole w Kłomnicach ponow-
nie przystąpiło do realizacji 

unijnego projektu Nauka Przez Za-
bawę współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Ramy projektu stanowi autorski 
program Mały Odkrywca w Przed-
szkolu, dotyczący nauki czytania 
przez zabawę dla dzieci 3, 4, i 5 let-
nich. Zajęcia�wg�tego�programu�prowa-
dzone�są�przez�licencjonowane�ośrodki�
Akademii�Nauki�w�wielu�miastach�Pol-
ski.�Jest� to�unikatowy�program�(zgod-
ny� z� podstawą�programową),� podczas�
którego� dziecko� pracuje� i� rozwija� się�
na� wielu� płaszczyznach.� Jego� celem�
jest�osiągnięcie�stanu,�w�którym�dziec-
ko� dobrze� radzi� sobie� w� otaczającym�
świecie:�uczy�się�bez� lęku� i�ma�dobre�
kontakty� z� rówieśnikami.� Cele� te� są�
realizowane�przy�współudziale�dzieci,�
rodziców�i�nauczycieli.

Szkolenia�prowadzone�przez�certy-
fikowanych�trenerów�programów�Aka-
demii� Nauk� wyposażyły� nauczycieli�
w�wiadomości�z�zakresu�nowoczesnych�
metod�pracy�z�dziećmi,�podstaw�rozwo-
ju�emocjonalnego�w�wieku�przedszkol-
nym,� treningu� pamięci� i� koncentracji.�
Zajęcia� w� grupach� przedszkolnych�
odbywać�się�będą�dwa,�trzy�razy�w�ty-
godniu�po�30�minut.�W�pozostałe� dni�
tygodnia�następuje�utrwalenie�słownic-
twa�po�około�10�minut�dziennie.

Celem tych ćwiczeń jest:
•� pobudzenie� neuronalnych� struktur�
odpowiedzialnych� za� czytanie� po-
przez�stymulacje�w�postaci�,,kąpieli�
słownej’’,

•� poszerzanie�bazy�reprezentacji�słów�
zarówno� znaczeniowej� jak� i� ide-
owej,

•� budowanie� u� dzieci� pozytywnych�

przekonań�na�temat�czytania,�proce-
su�uczenia�się,

•� budowanie� u� dzieci� prawidłowych�
postaw�społecznych�takich�jak�umie-
jętność� współdziałania� w� grupie�
i�wspierania�się,�by�osiągnąć�wspól-
ny�cel.
Według�założeń�programu�podczas�

zajęć�nauczyciel�wprowadza�właściwe�
słownictwo,�a�w�domu�rodzice�utrwala-
ją�je�poprzez�zabawy,�używając�do�tego�
odpowiednich�formularzy.�Pomocą�dy-
daktyczną�dla�wychowawców�grup�będą�
komplety�materiałów�nauczycielskich.�
Każdy�komplet�składa�się�z:�
•� 300�kartonowych�tablic�z�wyrazami�
•� 70�kartonowych�tablic�obrazujących�
omawiane�zjawiska,�

•� 150�plastronów�do�zabawy�z�wyra-
zami,�

•� 100�tablic�z�literami.�
Każde� dziecko� otrzymuje� sukce-

sywnie�podczas� trwania�programu�ga-
dżety�promocyjne:�
•� 10�kolorowych�książeczek�zachęca-
jących�do�rozpoczęcia�procesu�czy-
tania�

•� 60� formularzy� ,� które� wspomagają�
naukę�czytania�i�pisania�

•� 30� kartonowych� formularzy� z� gra-
mi� (memo,� bingo,� Czarny� Piotruś)�
do� wykorzystania� z� rodzicami�
w�domu.
Na�zajęciach�organizowanych�z�na-

uczycielem� -trenerem� dzięki� Zaczaro-
wanemu�Zajączkowi�dzieci�odkrywają�
i� rozwijają� świadomość� swoich� moż-
liwości� i� talentów,�nabywają�większej�
pewności�siebie�oraz�poczucia�własnej�
wartości.� Realizowana� tematyka� in-
spiruje�między�innymi�do�poznawania�
obcych� im� dotychczas� zjawisk� i� pro-
blemów.�Wychowankowie�grup�młod-
szych�uświadamiają�sobie�rolę�jedzenia�
i�oddychania�w�produkowaniu�energii�
potrzebnej� dla� prawidłowego� rozwoju�

ich� organizmu,� poznają� zagadnienia�
związane� z� wodą� (np.� napięcie� po-
wierzchniowe),� eksperymentują�z�ole-
jem,�mydłem,� energią� cieplną,� i� kine-
tyczną.

Dzieci� starsze� odbywają� podróż�
w� czasie� i� przestrzeni.� Poznają� cho-
ciażby:� postać� egipskiego� faraona,�
mongolskiego,� potężnego� władcę�
-� Czyngis-chana,� cesarza� Chin,� sta-
rożytne� cywilizacje� Sumerów,� Azte-
ków� i� Majów.� Uczestniczą� w� wielu�
doświadczeniach� i� eksperymentach�
np.� zjawisko� studni� artezyjskiej,� fa-
tamorgana,� tworzenie� kolorów� tęczy�
w� nocy,� uwalnianie� ifryta� z� butelki,�
badanie� gęstości� cieczy,� odlewanie�
miecza� z� cyny� i� wiele,� wiele� innych.�
Podczas� zajęć� organizowane� są� zaba-
wy� ruchowe,� taneczne,� scenki� dramo-
we,� podczas� których�wychowankowie�
wcielają�się�w�różne�role.�Dzieci�mają�
możliwość�w�ciekawy�sposób�wyrazić�
własne� ,,ja’’,� malują� swój� herb,� bę-
dąc� rycerzami� uczestniczą� w� turnieju�
rycerskim,� podczas� pobytu� w� wio-
sce� afrykańskiej� biorą� czynny� udział�
w�Balu�Masek�Plemiennych,�zakradają�
się�do�obozu�Mongołówi�poznają�plan�
napadu�na�Pekin.

Realizacja�projektu�przewiduje�tak-
że�warsztaty�szkoleniowe�dla�rodziców�
dzieci�uczęszczających�do�przedszkola�
na� temat� ,,Genialny� umysł� dziecka’’�
oraz� ,,Indywidualne� wzorce� myślenia�
-�czyli�uczenie�się,�a�emocje’’�podczas�
których�zostaną�przekazane�informacje�
np.�o�psychologii� rozwojowej�dziecka�
,ze� szczególnym� zwróceniem� uwagi�
na� zagadnienia� związane� z� pamięcią,�
koncentracją,� metodami� i� sposobami�
pracy�z�dzieckiem�w�domu�oraz�wspie-
raniu� ich� w� rozwoju� emocjonalnym.�
Realizacja�projektu�zapewne�pozwoli:�
• dzieciom uzyskać� w� przyszłości�
lepsze� wyniki� w� nauce,� budować�

Renata Mizera

Przedszkolaki odkrywają rzeczywistość
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› poczucie�własnej�wartości,�
• nauczycielom,� poprzez� szkolenia�
wzbogacić�warsztat� pracy�w� zakre-
sie�nowatorskich�technik�nauczania�

• rodzicom,�poprzez�udział�w�warsz-
tatach� nabyć�wiedzę� i� umiejętności�
praktyczne� oraz� zaangażować� ich�

w�edukację�swoich�pociech.
Wnioski� o� dofinansowanie� projek-

tu� złożone� przez� beneficjenta� Gminę�
Kłomnice� /� Przedszkole� w� Kłomni-
cach,� w� wyniku� przeprowadzonych�
negocjacji�otrzymały�kwoty�dofinanso-
wania�w�wysokości:

•� Projekt�I�-�NAUKA�PRZEZ�ZABA-
WĘ� -� całkowita� wartość� projektu�
oraz�dofinansowania�45.675,00zł,

•� Projekt�II�-�MĄDRY�PRZEDSZKO-
LAK�W�KŁOMNICACH�-�całkowi-
ta�wartość�projektu�oraz�dofinanso-
wania�43.875,00zł.«

Dwoje młodych, zakochanych 
w sobie ludzi, siedemdzie-
siąt lat temu wypowiedziało 

sakramentalne „tak”. Rocznica ta 
przypomniała nam wszystkim, czym 
jest prawdziwa miłość i jak wielką 
posiada moc. Kamienne�Gody�obcho-
dzili� w� listopadzie� 2010� roku� Adela�
i� Stanisław� Żurkowie.� Kto� by� pomy-
ślał,�że�uczucie�jest�w�stanie�przetrwać�
tak�wiele?�Zwykłe�problemy�życia�co-
dziennego�to�nic�w�porównaniu�z�woj-
ną.� Czasy� były� ciężkie,� jednak� nasi�
dziadkowie�potrafili�odnaleźć�w�sobie�
siłę�do�tego�,�aby�pielęgnować�uczucie,�
którym�się�darzyli.

Wszystko� zaczęło� się� dość� prosto.�
Dziadek�pracował�jako�kowal�we�dwo-
rze�dziedzica�Grabowskiego�w�Witko-
wicach.� Pewnego� dnia� ujrzał� piękną�
dziewczynę� i� wiedział� od� razu,� że� to�
ta�jedyna.�Poznali�się�niedługo�po�tym�
i� zakochali�w� sobie�bez�pamięci.�Rok�
znajomości�wystarczył,�aby�oboje�zde-
cydowali�się�na�ślub,�który�był�podyk-
towany� nie� tylko� wzajemną� miłością,�
ale� również� chęcią� przetrwania� tego�
ciężkiego�okresu�wraz�z�bliską�osobą.�
Wojna�pomimo�swojej�niszczycielskiej�

siły� i�całego�zła,�które�ze�sobą�niosła,�
w�pewien�sposób�wzmocniła�ich�zwią-
zek.�Obawa�o�życie�drugiej�osoby�sce-
mentowała��uczucie,�które�nie�zgasło�aż�
do�dziś.

Każdy,� kto� patrzy� na� tych� dwoje�
wie,�że�się�kochają.�Nawet�po�tylu�la-
tach�widać,� że�nie�potrafiliby�żyć�bez�
siebie.� Czule�wspominają� dawne� cza-
sy� i� chętnie�do�nich�powracają.� �Mie-
li� do� tego� sposobność� podczas� wspa-
nialej� uroczystości,� która� odbyła� się�
20.�listopada�2010r,�w�parafii�pw.�św.�
Stanisława�BM�w�Witkowicach.�Mszę�
Świętą� z�okazji� 70� -ej� rocznicy�poży-
cia� małżeńskiego� naszych� dziadków�
odprawił� � ksiądz� proboszcz� Tomasz�

Kamienne Gody
Martyna i Weronika Żurek

Dyjan.� � Kazanie� wygłoszone� przez�
księdza� proboszcza� zawierało� wiele�
życiowych�prawd,�porad�i�serdecznych�
słów� skierowanych� do� Jubilatów.� Na�
końcu�mszy� świętej� ksiądz� proboszcz�
pobłogosławił�Jubilatów,�złożył�życze-
nia�i�wręczył�im�obraz�Świętej�Rodzi-
ny.

Po�mszy�świętej�prawnuczęta�Kac-
per�i�Kasia�złożyły�życzenia�i�wręczyły�
kwiaty� Jubilatom,� którzy� byli� bardzo�
wzruszeni.� Życzenia� złożyła� również�
przedstawicielka�Urzędu�Stanu�Cywil-
nego� w� Kłomnicach,� pani� kierownik�
Danuta� Wójcik,� wręczając� pamiątko-
wy�dyplom� i�kwiaty.�W�całym�przed-
sięwzięciu�uczestniczyli�nie�tylko�naj-
bliżsi�członkowie�rodziny,�ale�również�
mieszkańcy� parafii,� którzy� bardzo��
zaangażowali� się� w� całą� uroczystość.�
Dzięki� uprzejmości� księdza� probosz-
cza,�który�udostępnił�świetlicę�„Nasza�
Przystań”,� odbył� się� poczęstunek� dla�
przybyłych�gości�i�wspólne�świętowa-
nie.�Były� łzy� radości� i� szczęścia,�czas�
na�wspomnienia�i�opowieści,�oraz�miłe�
towarzystwo.

W�imieniu�naszych�dziadków�i�całej�
naszej� rodziny� chciałybyśmy� serdecz-
nie� podziękować� wszystkim� osobom,�
które� przyczyniły� się� do� zorganizo-
wania�uroczystości�związanej�z�70-� tą�
rocznicą�pożycia�małżeńskiego.«

Zdjęcie ślubne Adeli i Stanisława Żurków 15.11.1940r.

A oto Jubilaci w 70 - tą rocznicę pożycia małżeńskiego, 19.11.2010r.
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Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy w Kłomnicach mia-
ła miejsce miła uroczystość. 

Na sesji tej, pan Krzysztof Wójcik, 
mieszkaniec Kłomnic, odebrał z rąk 
pani Anny Operacz – Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Czę-
stochowie, Nagrodę Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Krzysztof�Wójcik�jest�z�zawodu�na-
uczycielem.� Pracował� na� terenie� gmi-
ny�Kłomnice�–�w�Szkole�Podstawowej�
w� Zawadzie� jako� jej� dyrektor� (1986-
1991)�i�Szkole�Podstawowej�im.�G.�Pi-
ramowicza�w�Kłomnicach�(1991-2007)�
również� jako� dyrektor,� a� później� na-
uczyciel.�Z�wykształcenia�pan�Krzysz-
tof� jest� fizykiem�i� informatykiem.�Jed-
nakże,� znamy� go� jako� wieloletniego�
pasjonata� zajmującego� się� tematyką�
związaną� z� historią� naszej� gminy� oraz�
turystyką.� Jest� propagatorem� wiedzy�
o� dorobku� kulturalnym� i� artystycznym�
Edwarda,� Jana,� Józefiny� Reszków� –�
światowej� sławy� śpiewaków� opero-
wych,�związanych�z�ziemią�kłomnicką.�
Zainteresowania�te�zaowocowały�wyda-
niem�artykułów�oraz�książki�pt.�„Ślada-
mi�Reszków”.�Krzysztof�Wójcik�współ-
tworzy� i� koordynuje� przedsięwzięcie�
–�„Szlak�Reszków�–�Muzyka� i�Konie”�
w�ramach�partnerstwa�5�gmin:�Kłomni-
ce,�Mstów,�Mykanów,�Kruszyna� i�Rę-
dziny.�Jest�członkiem��zarządu�Fundacji�
im.�Edwarda,� Jana,� Józefiny�Reszków.�
Pan� Krzysztof� Wójcik� udziela� się� też�
w� Lokalnej� Grupie� Działania� „Ra-
zem� na�Wyżyny”� zasiadając� w� radzie�
programowej� LGD.� Jest� współtwórcą�
i�współorganizatorem�konkursu�„Nasza�
mała� ojczyzna� w� baśniach,� legendach�
i� opowiadaniach”.� Przy�wsparciu� Fun-
dacji�Rozwoju�Wsi�Polskiej�zrealizował�

program� „Nasza� Ziemia� Kłomnicka”.�
Międzyszkolny� Zespół� Nauczycie-
li� Regionalistów� pod� kierownictwem�
Krzysztofa� Wójcika,� przy� współpracy�
ze� Stowarzyszeniem� Rodzin� Katolic-
kich� –� Oddział� Parafialny� w� Garnku,�
w� latach� 2003-2004� r.� uczestniczył�
w� programie� „Działaj� lokalnie”� (Pol-
sko-Amerykańskiej� Fundacji�Wolności�
realizowany�przez�Akademię�Rozwoju�
Filantropii).� Koordynując� współpracę�
Zespołów�Szkół�w�Kłomnicach� i�Wit-
kowicach� doprowadził� w� latach� 2002-
2006�do�4�edycji�powiatowego�konkursu�
„Kultura�Małej�Ojczyzny�–�Naszym�Bo-

Leszek Janik

gactwem”.�Pan�Krzysztof�w�latach�1994�
-� 1998� był� radnym� Gminy� Kłomnice,�
pełniąc�w�niej�funkcję�Przewodniczące-
go�Komisji�Oświaty,�Kultury� i�Sportu.�
W�2007�r.�otrzymał�nagrodę�Marszałka�
Województwa� Śląskiego� w� dziedzinie�
kultury.� W� 1991� r.� założył� i� redago-
wał� do� 2002� r.� „Gazetę� Kłomnicką”,�
w�której�publikował�artykuły�dotyczące�
wówczas� aktualnych� wydarzeń� kultu-
ralnych�i�społecznych�gminy.�Aktualnie�
wspomaga�„Gazetę�Kłomnicką”�pisząc�
artykuły�w�większości�o�tematyce�zwią-
zanej� z� wydarzeniami� historycznymi�
gminy�Kłomnice.�Gratulujemy!�«

Nagroda Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

też� pod� adresem� pana� Dariusza� Kacz-
marka�kierownika�schroniska�dla�zwie-
rząt,�za�udostępnienie�transportu�w�celu�
przewiezienia�sztucznych�ogni.�Dzięku-
ję�też�panu�Stefanowi�Pachowi,�który�od�
lat�wciela�się�w�rolę�św.�Mikołaja�oraz
p.� Bogdanowi� Chruścielowi,� Wojcie-
chowi� Ślaskiemu� oraz� Krzysztofowi�
Wojnie�za�pomoc�techniczną.

Pokaz� sztucznych� ogni� w� całości�
został� sfinansowany� ze� środków� bu-
dżetowych�Gminnego�Ośrodka�Kultury�
w�Kłomnicach.�«

Leszek Janik

Sylwester 2010
ten� podobał� się� licznie� zgromadzonej�
publiczności.� Jednak,� aby� ten� pokaz�
mógł� się� odbyć,� nieodzowne� było� za-
angażowanie�kilku�osób.�Dlatego�pra-
gnę� serdecznie� podziękować� panom:�
Janowi� Milcowi� oraz� Stanisławowi�
Pindychowi� za� pomoc� w� organizacji�
pokazu.� Panom� Adamowi� Zającowi�
oraz�Piotrowi�Zającowi�za�pomoc�tech-
niczną.Słowa� podziękowania� kieruję�

Co prawda mamy już miesiąc 
luty 2011 r. jednak nie sposób 
nie odnieść się do wydarze-

nia z dnia 31 grudnia 2010r. kiedy�
to� na� placu� targowym�w�Kłomnicach�
mogli� państwo� przywitać� Nowy�Rok.�
Wydarzenie� to� jak� zwykle� było� okra-
szone�pokazem�sztucznych�ogni.�Z�opi-
nii�osób�uczestniczących�w�tym�wyda-
rzeniu�należy�wywnioskować�że�pokaz�
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Nasz Związek zrzesza eme-
rytów, rencistów i oso-
by z niepełnosprawnością 

z terenu gminy Kłomnice i częściowo 
z gmin sąsiednich oraz członków Kół 
w Pławnie i Ciężkowicach z terenu 
Gminy Gidle i Żytno w sumie ponad 
600 członków. Związek działa już po-
nad 30 lat, obecnie prowadzi szeroką 
działalność w zakresie spraw statu-
towych, reprezentowania interesów 
emerytów i rencistów wobec władz 
ustawodawczych, wykonawczych 
i samorządowych w zakresie organi-
zowania wolnego czasu, wypoczyn-
ku, ruchu turystycznego i różnych 
form działalności kulturowej oraz 
rozrywkowej i rekreacyjno – spor-
towej. W�dniu�8� stycznia�br.� (sobota)�
Prezydium�Zarządu�zorganizowało�dla�
członków� spotkanie� opłatkowo� –� no-
woroczne.�Tradycyjnie� już�spotykamy�
się�aby�przełamać�się�opłatkiem�i�złożyć�
sobie�życzenia�a�ponadto�organizowa-
ny�jest�poczęstunek�i�tańce�towarzyskie�
–� parami� lub�w� różnych�wianuszkach�

(kołach).� Słuchamy� pięknego� wyko-
nania�kolęd�i�pastorałek�i�wspólnie�ra-
zem�śpiewamy.�Ruch,�śpiew,�taniec�dla�
ludzi� dojrzałych� tzw.� trzeciego�wieku�
jest� niezwykle� pożyteczny.� Spędzany�
wspólnie� czas� jest� okazją� do� reflek-
sji,� wszyscy� są� zadowoleni� i� radośni,�
wesoło�upływa�czas�w�miłej� zabawie.�
U�progu�Nowego�roku�chcemy�patrzeć�
na� 2011� rok� ze� spokojem,� jednocze-
śnie� myślimy� co� On� nam� przyniesie,�
snujemy�marzenia�ile�dobra�spotka�nas�
w�tym�roku,�czy�przyjdzie�poprawa�czy�
może�pogorszenie�warunków�życia�dla�
nas�i�wszystkich�ludzi.�

Korzystając�z�tej�niezwykłej�okazji�
pragnę�w� imieniu�własnym� i� Zarządu�
Związku� złożyć� noworoczne� życze-
nia.�Przyjmijcie�Drogi�Panie�i�Panowie�
najserdeczniejsze� życzenia:� dobrego�
zdrowia,�szczęścia�i�radości,�wszelkie-
go� dobra,� pomyślności� i� zadowolenia�
w� realizacji� swoich�planów,�pragnień,�
zamierzeń� oraz� wielu� pięknych� chwil�
spędzonych�w�gronie�przyjaciół�i�ludzi�
życzliwych.�Szczęść�Boże.�«

Nowy Rok 2011 w Oddziale 
Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Osób 
z niepełnosprawnością 
w Kłomnicach 

Henryk Przech

Informacja o turnusach zdrowotno 
– wypoczynkowych i turystycznych 
organizowanych w 2011 roku. 

1.�DW�„Świerk”�w�Zakopanem�–� 10�
dni� od� 19� do� 29� czerwca.� Dojazd�
autobusem� lub� pociągiem.� Zapisy�
w�marcu�z�jednoczesną�wpłatą�kau-
cji�gwarancyjnej�w�kwocie�150�zł.

2.�Pensjonat� „Olza”� w� Jaworzynce� –�
7�dni�od�22�do�29�sierpnia.�Liczba�
miejsc� ograniczona,� dojazd� wy-
łącznie� autobusem.�Zapisy�w�maju�
z�wpłatą�kaucji�w�wysokości�150�zł.

3.�DW� „Posejdon”� Świnoujście� –� 10�
dni� od�24�września� do�4� paździer-
nika.� Dojazd� autobusem� lub� po-
ciągiem.�Zapisy�od�23�maja�do�30�
czerwca�z�wpłatą�kaucji�gwarancyj-
nej�w�wysokości�200�zł.

Zapraszamy�do�wstępowania�w�szere-
gi�naszego�Związku.

�Prezydium Zarządu

Ogłoszenie
Zawiadamia� się� zainteresowanych�
członków� Związku� Emerytów,� że 8 
marca br. w Sali OSP Kłomnice 
odbędzie się spotkanie Pań i Pa-
nów z okazji Dnia Kobiet połączone 
z obchodzeniem zapustów. Początek�
spotkania�o�godzinie�15.30.
Zapisy�w�biurze�Związku�w terminie 
od 3 do 24 lutego br.� Przy� zapisach�
będą� przekazywane� dodatkowe� in-
formacje� dotyczące� wszystkich� zain-
teresowanych� osób� biorących� udział��
w�spotkaniu.�Liczba�miejsc�ograniczo-
na.�Serdecznie�zapraszamy

�
Organizatorzy«
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Pośród wielu zimowych dni je-
den jest szczególnie uroczysty. 
W tym dniu szkoła otwiera swe 

drzwi dla wyjątkowych gości- kocha-
nych Babć i Dziadków. Dzień�Babci�
i�Dziadka�to�najlepszy�moment�w�roku,�
aby� powiedzieć� naszym� bliskim� jak�
bardzo� ich� kochamy� i� podziękować�
za�wszystko,�co�dla�nas�zrobili.�Świę-
to�Babci� i�Dziadka� na� stałe� zagościło�
w� kalendarzu� imprez� naszej� szkoły�
i�w�tym�roku�odbyło�się�14�stycznia.�

Wyjątkowe� spotkanie� uświetnili�
zaproszeni� goście:�Pani�Wanda�Kusz-
tal�–Zastępca�Wójta�Gminy�Kłomnice�
oraz� Pan� Witold� Bruś� –Radny� Rady�
Gminy� Kłomnice.� Po� oficjalnym� po-
witaniu� przez� panią� Dyrektor� Annę�
Gałę� rozpoczęła� się� artystyczna� część�
uroczystości.�Dzieci�z�oddziału�przed-
szkolnego�oraz�uczniowie�klas�I-III�za-
prezentowali� tańce,�piosenki� i�wiersze�
dedykowane�kochanym�gościom.�Licz-
nie�zebranych�widzów�bardzo�zachwy-

cił� występ� dzieci,� uwagę� przykuwały�
kolorowe� stroje� i� piękna� dekoracja.�
W� oczach� zaproszonych� gości�można�
było� dostrzec�wzruszenie,� kręcącą� się�
łezkę� w� oku.� Całość� przedstawienia�
zwieńczyło� odśpiewane� gościom� „Sto�
lat”.

Wielką�przyjemność�sprawiły�Bab-
ciom�i�Dziadkom�własnoręcznie�wyko-
nane�upominki�wręczone�przez�wnuki.�
Przy� pięknie� udekorowanych� stołach�
nasi�goście�zostali�poczęstowani�słod-
kimi� wypiekami� przygotowanymi�
przez�mamy.�

Babcie�i�Dziadkowie�świetnie�bawi-
li�się�w�naszej�szkole�i�to�miłe�spotka-
nie� zakończyli� radosnymi� tańcami� ze�
swoimi�pociechami.�

Atmosfera� ciepła,� radości� i� wzru-
szenia,� która� towarzyszyła� spotkaniu�
była� okazją� do� umocnienia� więzi� ro-
dzinnej�i�miłego�spędzenia�czasu.

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili.

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Konarach
Agnieszka Berska, Aldona Chrząstek

Dzisiaj im życzenia składam,
By nam sto lat jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
I wszystkiego mam już dosyć,
Dziadek mocno mnie przytuli
O to Go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach,
Babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać te wypieki
Najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych 

chwilach 
Przekazują wciąż wytrwale 
Swym kochanym wnukom, wnucz-

kom,
Rad życiowych całą gamę. 

Wszystkim Babciom i Dziad-
kom z okazji ich święta życzymy 
dużo zdrowia 

i pogody ducha, wiele rado-
ści, pociechy ze swoich wnucząt 
i 100 lat życia.«

9�stycznia 2011 roku już po raz 
dziewiętnasty zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

To swoisty fenomen – i to na ska-
lę światową. Od�samego�początku� jej�
„� dyrygentem”� jest� znany� wszystkim�
Jurek�Owsiak.�W� tym� roku�w� Polskę�
ruszyło� 120� tysięcy� wolontariuszy.�
Przygotowano�dla�nich�30�mln�nakle-
jek�w�kształcie�czerwonych�serduszek.�
W�ramach�XIX�Finału�WOŚP�zbierane�
są�pieniądze�na�sprzęt�do�diagnozowa-
nia�i�leczenia�dzieci�z�chorobami�nefro-
logicznymi� i� urologicznymi.� W� ubie-
głym� roku� zebrano� 42,� 8�mln� złotych�
na� rzecz� dzieci� z� chorobami� onkolo-
gicznymi.�Wszystko�wskazuje�na�to,�że�
w�tym�roku�padnie�kolejny�rekord�i�ze-
brana�kwota�będzie�jeszcze�większa.�

Od�9�lat� także�wolontariusze�z�Ze-

społu� Szkół� w� Kłomnicach� włączają�
się�do�tej�wspaniałej�akcji.�Wcześniej,�
jako� opiekun� Samorządu� Uczniow-
skiego�w�szkole�podstawowej,�którym�
jestem�od�początku�mojej�pracy,�orga-
nizowałam� co� roku� zbiórkę� pieniędzy�
tylko�na�terenie�szkoły,�a�zebraną�kwo-
tę�przesyłałam�na�konto�Fundacji.�Od�
2003� roku� zbieramy� pieniądze� także�
przed�Kościołem�Parafialnym�w�Kłom-
nicach.� Zawsze� serdecznie� wita� nas�
ksiądz� proboszcz� M.� Turoń� i� martwi�
się,�abyśmy�za�bardzo�nie�zmarzli.�

� W� zorganizowaniu� akcji� pomaga�
mi�p.�Dorota�Kotas-�opiekun�Szkolne-
go� Koła�Wolontariatu� oraz� opiekunki�
SU�w�gimnazjum�–�obecnie�są�nimi�p.�
M.�Wołek�i�p.�S.�Krzyszkowska.�Pomo-
cą�służą�także�inni�nauczyciele,�którzy�
pełnią�dyżury�w�czasie�zbiórki.�Miesz-

kańcy� naszej� parafii� zdążyli� się� już�
przyzwyczaić,�że�w�pierwszej�połowie�
stycznia�zbieramy�pieniądze�na�Wielką�
Orkiestrę� i�chętnie�sięgają�do�portfeli.�
Pogoda� w� tym� roku� wyjątkowo� nam�
sprzyjała,�ale�w�ubiegłych�latach�bywa-
ło�różnie.� Identyfikatory,�puszki� i�ser-
duszka�otrzymaliśmy�ze�Sztabu�WOŚP�
w�Częstochowie,� który�ma� swoją� sie-
dzibę� przy� Al.� Wolności.� To� jeden�
z�ponad�tysiąca�sztabów�w�Polsce,�ale�
Orkiestra� „grała”� także� poza� granica-
mi� naszego� kraju� –� w� wielu� krajach�
europejskich,� w� Stanach� Zjednoczo-
nych,�Kanadzie,�a�nawet�w�polskiej�ba-
zie�wojskowej�w�Afganistanie.�Konto�
Fundacji�systematycznie�zasilają�liczne�
aukcje�internetowe,�które�trwają�już�od�
kilku� tygodni.�Można�na�nich�wylicy-
tować�m.�in.�rejs�okrętem�podwodnym,�
lot�balonem,�złote�serduszka,�dwudnio-
wą�wycieczkę�do�Parlamentu�Europej-
skiego� i� wiele� przedmiotów� podaro-
wanych�przez�znane�osoby�–�np.�narty�
z�autografem�Justyny�Kowalczyk.�

We�wszystkich�większych�miastach�
Polski�w�dniu�Finału�odbywają�się�licz-
ne�koncerty,�pokazy,�licytacje�i�happe-

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Kłomnicach

Jadwiga Kaczorowska 
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›� ningi.� Także� w� Częstochowie,� trady-
cyjnie� na�Placu�Biegańskiego,� odbyły�
się�koncerty,�licytacje,�loteria�fantowa,�
pokaz� ratownictwa� medycznego,� po-
kaz�motocykli,�a�dla�dzieci�zorganizo-
wano�wesołe�miasteczko.�Wolontariu-
sze�otrzymywali�bezpłatnie�grochówkę�

i�pączki,�a�w�McDonaldzie�gorącą�her-
batę.� Obok� sceny� zawsze� podstawio-
ny� jest� specjalny� autobus,� w� którym�
wolontariusze�mogą�wieczorem�oddać�
puszki� z� zebranymi� pieniędzmi.� My�
także,� zwykle� około� 18.00,� przywozi-
my�z�Kłomnic�nasze�puszki.�Możemy�

wtedy� obejrzeć� występy� różnych� ze-
społów,� a� punktualnie� o� 20.00� zoba-
czyć� finałowe� „światełko� do� nieba”.�
Już� za� rok� dwudziesty,� jubileuszowy�
Finał� WOŚP,� ale� przecież� Orkiestra�
będzie�grała�„�do�końca�świata�i�jeden�
dzień�dłużej”.«

16�stycznia tego roku ele-
gancki hol  hotelu „Pałac 
Nieznanice” po raz ósmy 

wypełnił się gośćmi. Na tegorocznym 
spotkaniu nie zabrakło  młodych, 
jak i dorosłych artystów. Tradycyj-
nie�z�jasełkami�wystąpiły�dzieci�z�Ze-
społu� Szkół� im.� J.� Kochanowskiego�
w� Witkowicach� oraz� z� pastorałkami�
zespół� ze� Świetlicy� Środowiskowej�
„Nasza� Przystań”� prowadzonej� przez�
Stowarzyszenie� Rodzin� Katolickich� –�
Oddział� Dekanalny� w� Witkowicach.�
Przedstawił� się� również� nowy� zespół�
wokalny�z�Pławna�profesjonalnie�pro-
wadzony�przez�Krzysztofa�Normanda.�
Tradycyjnie� też� wystąpili� uczniowie�
Państwowej�Ogólnokształcącej�Szkoły�
Muzycznej�II�stopnia�z�muzyką�instru-
mentalną� pod� kierunkiem� prof.� Wło-
dzimierza�Gołębiowskiego..

� Świąteczno� –� noworoczne� spo-
tkania�w�„Pałacu�Nieznanice”�stały�się�
już�naszą�kulturalną�tradycją.�Sam�pa-
łac� jest� pięknym�przykładem�dbałości�
o� zabytki� przez� obecnych� użytkowni-
ków.� Właścicielka,� pani� Elżbieta� Lu-
bert� przeznaczyła� mu� funkcję� hotelu�
i�restauracji�i�dzięki�temu�harmonijnie�
łączy�walory�architektoniczne�zabytku�
i� potrzeby� użytkowe.�W� dodatku� ho-
tel�rozszerza�swoje� �możliwości,�gdyż�
w�głębi�parku�powstał�pawilon�hotelo-
wy,�który�w�przyszłości�będzie�również�
dysponował� gabinetami� SPA.� Tym�
bardziej�chcemy�wyrazić�wdzięczność�
i�podziw�dla�pani�Elżbiety� i� jej� córki,�
że�zapraszają�regularnie�do�pałacu�go-
ści�z�okolicy�na�spotkania�w�stylowych�
wnętrzach� zabytkowego� pałacu.� Tak�
więc� i� w� niedzielę� 16� stycznia� gości�
przywitała� pani� Elżbieta� Lubert� oraz�
współorganizatorzy:� dyrektorka� ZS�

w�Witkowicach�Dorota�Kowalik��oraz�
wiceprezes� Oddziału� Dekanalnego�
Stow.�Rodzin�Katolickich�w�Witkowi-
cach�Krzysztof�Wójcik.

Spotkanie� i� artystyczne� wystę-
py� były� możliwe� dzięki� długiej� pra-
cy� opiekunów� młodzieży� zarówno�
w� Zespole� Szkół� w�Witkowicach� jak�
i� Świetlicy� Środowiskowej� „Nasza�
Przystań”.�„Bajkowe�Jasełka”�przygo-
towali�uczniowie�klasy�V�pod�kierun-
kiem� Ewy� Flaszki� i� Karoliny� Stanisz�
wspomagani�również�przez�Małgorzatę�
Gonerę.�W� przedstawieniu� różne� baj-
kowe�postacie�przychodziły�do�żłóbka�
składać� pokłon� narodzonemu� Jezuso-
wi� i�w� drodze� pojawiały�wśród� zgro-
madzonych� widzów.� Sprawiało� to�
niecodzienne�wrażenie.� Z� kolei� grupa�
kolędowa� pod� kierunkiem� Andrzeja�
Borkowskiego� i�Ewy�Bodanki� z� „Na-
szej�Przystani”�przedstawiła�wiązankę�
kolęd� i� pastorałek.� Grupa� ta� urządzi-
ła� tradycyjne� kolędowanie� po� okoli-
cy,� w� wyniku� czego� uzbierała� pewną�
sumę.�Wyniknęła� z� tego�cała�historia,�
postanowili� bowiem� w� ramach� akcji�
„Adopcja�serca”�zaadoptować�dziecko�
z� Afryki,� prawdopodobnie� z� Rwandy�
(decyzja� przyjdzie�w� ciągu�miesiąca).�
Na� ten�cel�postanowili�przekazać�całą�
pozyskaną� sumę� (w� ramach� adopcji�
wpłaca�się�co�miesiąc�określoną�sumę�
na� rzecz� podopiecznego).� Entuzjazm�
był� tak� duży,� że� zaraz� przy� świetlicy�
„Nasza�Przystań”� założyli�Koło�Przy-
jaciół�Afryki.

Warto� też� wspomnieć� o� zespole�
wokalnym� z� Pławna.�W� zasadzie� jest�
to�zespół�międzywojewódzki�i�powstał�
przed�Bożym�Narodzeniem�z�inicjaty-
wy�kilkorga�słuchaczy�Studium�Litur-
giki� i� Muzyki� Kościelnej� przy� Insty-

tucie� Teologicznym� w� Częstochowie�
oraz� członków� chóru� parafialnego�
przy� parafii� pw.� św.� Stanisław� BM�
z� Pławna.� Pomysłodawcą� wspólnego�
śpiewania�był�Krzysztof�Normand�(te-
nor),� organista.�W� skład� zespołu� we-
szli:�Elżbieta�Łągiewka�(alt)�i�Tomasz�
Łągiewka�(bas)�z�Kłomnic�oraz�Maria�
Borowik� (sopran)� i� Stanisław� Piętka�
(tenor)� z� Radomska� a� także� Paulina�
Makles� (sopran).� Zespół� występował�
już� na� wielu� uroczystościach,� a� my�
mieliśmy� przyjemność� wysłuchania�
w�ich�wykonaniu��kilka�mniej�i�bardziej�
znanych�kolęd.

Z� muzyką� poważną� wystąpiło� trio�
ze�Szkoły�Muzycznej�w�składzie:�Mi-
kołaj� Borkowski� –pianino,� Katarzy-
na�Zasępa� i� Paweł�Kutnik� –� klarnety.�
W� ich� wykonaniu� usłyszeliśmy� Kon-
zertstuck� d-moll� op.114� nr2� Feliksa�
Mendelssohna.�Wykonawcy�z�tej�szko-
ły�regularnie�uczestniczą�w�koncertach��
pałacowych�niemal�od�początku.

Spotkanie� zakończyło� się� „opłat-
kiem”� i�wzajemnymi�życzeniami�oraz�
poczęstunkiem�–�spotkaniem�przy�sto-
likach.� Zapoczątkował� tę� część� pro-
boszcz� parafii� św.� Stanisława� ks� To-
masz�Dyjan�i�zaproszeni�goście,�m.�in.�
asystent�Stowarzyszenia�Rodzin�Kato-
lickich� ks� Marek� Szumilas,� wicewójt�
gminy�Kłomnice�Wanda�Kusztal.�Przy�
stolikach�spotkali�się�też�działacze�sa-
morządowi�i�władze�lokalne.�Była�więc�
okazja�porozmawiać� � i�wzajemnie�ży-
czyć�sobie�pomyślnego�2011�r.��Podsu-
mowując�tę�i�wiele�innych�imprez�tego�
typu� cieszę� się,� że� powstaje�w� naszej�
okolicy� rodzaj� salonu� kulturalnego�
i� artystycznego� doskonale� uzupełnia-
jącego�ofertę� � instytucji�państwowych�
i�samorządowych.«

To już VIII noworoczne 
„Spotkanie Pałacowe” w Nieznanicach

Krzysztof Wójcik
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W roku szkolnym 2010/2011 
Gimnazjum w Kłomni-
cach realizuje projekt pod 

nazwą Eu-geniusz: Większe szanse 
dla gimnazjalistów z terenów wiej-
skich Śląska współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. In-
stytucją realizującą w/w projekt 
jest Centrum Nauczania Języków 
Obcych NORTON I z Krakowa, 
natomiast instytucją wdrażającą go 
jest Urząd Marszałkowski w Kato-
wicach. Projekt� Eu-Geniusz trwa� od�
sierpnia� 2010� do� czerwca� 2012� roku.�
Opiekunem�szkolnym�projektu�jest�dy-
rektor� Zespołu� Szkół� w� Kłomnicach,�
pani�Barbara�Kanoniak.�

Celem� projektu� jest� stworzenie�
do�lipca�2012�roku�warunków�równych�
szans� edukacyjnych� gimnazjalistów�
napotykających� na� bariery� o� charak-
terze� geograficznym� –� uczniów� 10�
gimnazjów�z�terenów�wiejskich�Śląska�
poprzez� realizację� dwuletnich� progra-
mów� rozwojowych� szkól,� nakierowa-
nych� na� wzmocnienie� atrakcyjności�
i�podniesienie�jakości�oferty�edukacyj-
nej�szkół,�w�szczególności�w�zakresie:�
rozwinięcia� umiejętności� kluczowych�
(językowych,� matematycznych),� po-
prawienia�wyników� egzaminu� gimna-
zjalnego� w� części� językowej� i� mate-
matyczno�-�przyrodniczej,�poprawienia�
średniej� z� egzaminu� gimnazjalnego�
w� szkołach� objętych� projektem,� roz-
szerzenia� oferty� szkół� o� zagadnienia�
związane� z� poradnictwem� i� doradz-

twem�edukacyjno�-�zawodowym,�pod-
niesienie� jakości� oferty� edukacyjnej�
szkół� uczestniczących� w� projekcie�
dzięki� wprowadzeniu� nowoczesnego�
sprzętu�i�materiałów�dydaktycznych.

Gimnazjaliści�z�Kłomnic�korzystają�
z�zajęć�języka�angielskiego�(uczniowie�
klas�I�oraz�II),�matematyki�(uczniowie�
klas� trzecich)� oraz� poradnictwa� za-
wodowego� (uczniowie� klas� trzecich).�
W� ramach� językowych� zajęć� wyrów-
nawczych� prowadzonych� przez� autor-
kę� niniejszego� artykułu� zrealizowane�
zostaną� warsztaty� grupowe� w� liczbie�
60� godzin� rocznie.� Na� zakończenie�
udziału�w�zajęciach�uczniowie�przystą-
pią� do� egzaminu� zewnętrznego,� który�
umożliwi�im�uzyskanie�międzynarodo-
wego certyfikatu�językowego�TOEIC.�
Warto�podkreślić,�iż�gimnazjaliści�uczą�
się� w� małych,� dwunastoosobowych�
grupach�z�podręczników�i�materiałów,�
których� zakup� został� sfinansowany�
przez�EFS.�

Zajęcia�wyrównawcze�z�matematy-
ki� realizowane� będą� w� liczbie� 50� go-
dzin� dydaktycznych� rocznie.� Ucznio-
wie� pracujący� pod� kierunkiem� pani�
Agnieszki� Borowieckiej� mają� moż-
liwość� przypomnienia� i� utrwalenia�
materiału� z� matematyki,� jak� również�
efektywnego�przygotowania�się�do�eg-
zaminu�gimnazjalnego.�W�każdym�ko-
lejnym�roku�szkolnym�zajęcia�z�mate-
matyki� zakończą� się� przed� terminem�
egzaminu.�

Doradztwo� edukacyjno� –� zawo-
dowe� dla� uczniów� klas� III� naszego�
gimnazjum�realizowane�będzie�w�wy-

miarze� 8� godzin� dydaktycznych� zajęć�
grupowych� oraz� 8� godzin� dydaktycz-
nych� konsultacji� indywidualnych.� Za-
jęcia� te� prowadzi� psycholog� szkolny,�
pani�Katarzyna�Biela.�W�ramach�zajęć�
grupowych� pani� psycholog� podejmie�
następujące�tematy:�lokalny�rynek�pra-
cy,�prawo�pracy,�możliwości�dalszego�
kształcenia� i� doskonalenia� zawodo-
wego.�W�czasie� zajęć�uczniowie�uzy-
skają� odpowiedź� m.in.� na� takie� pyta-
nia,� jak:�Jaką wybrać szkołę? A może 
założyć własną firmę?� Gdzie� mogę�
uzyskać� pomoc?� Główne� cele� zajęć�
z� zakresu� doradztwa� zawodowego� to:�
aktywizacja� zawodowa� uczniów,� po-
moc�w�wyborze� drogi� rozwoju� zawo-
dowego,� pomoc� w� wyborze� dalszych�
form�kształcenia�i�doskonalenia�zawo-
dowego,�kształtowanie�postawy�proak-
tywności� zawodowej.� Z� kolei� zajęcia�
indywidualne� z� gimnazjalistami� mają�
na� celu� udzielenie� przez� psychologa�
indywidualnych� porad� zawodowych�
w�wyborze�zawodu,�kierunku�kształce-
nia�i�szkolenia,�z�uwzględnieniem�moż-
liwości� psychofizycznych� i� sytuacji�
życiowej�ucznia,�a�także�potrzeb�rynku�
pracy�oraz�możliwości�systemu�eduka-
cyjnego.�Doradca� zawodowy� utworzy�
z� uczniem� zarysy� jego� indywidualne-
go� planu� działania� i� wskaże� sposoby�
uzyskania�wsparcia�w�doprecyzowaniu�
i�realizacji�zamierzonych�celów.

Udział� w� zajęciach� realizowanych�
w� ramach� tego� projektu� jest� bezpłat-
ny.�Wszystkie�materiały�dydaktyczne,�
egzaminy,� certyfikaty� i� zaświadczenia�
uczestnicy�otrzymają�bezpłatnie.«

Eu-Geniusz w Gimnazjum w Kłomnicach
Joanna Suliga

Dzień Pierwszaka i Przedszkolaka
w Zespole Szkół w Skrzydlowie

Nauczyciele nauczania zintegrowanego ZS Skrzydlów

4�grudnia 2010r. na długo zapi-
sze się w pamięci najmłodszym 
dzieciom Zespołu Szkół im. K.�

Makuszyńskiego�w�Skrzydlowie.�Wła-
śnie�w�ten�dzień�świętowaliśmy�Dzień�
Pierwszaka�i�Przedszkolaka.�Organiza-

torem�tego�święta�była�działająca�przy�
naszej� szkole� fundacja� „Pomóżmy�
Dzieciom� Poznać� Świat”,� której� pre-
zesem�jest�pani�D.�Tomczyk.�Wszyscy�
nauczyciele� wraz� z� panią� dyrektor� L.�
Burzyńską�zaangażowali�się�w�przygo-

towania�tego�dnia.
W� pięknie� udekorowanej� sali� wy-

stąpili�uczniowie�klasy�I�pod�przewod-
nictwem�p.� E.� Sitowskiej�w� przedsta-
wieniu� pt.:� „Pamiętajmy� o� ptakach�
zimą”.� Dzieci� oddziału� przedszkolne-
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go,�których�opiekunem�jest�p.�E.�Złoto-
rowicz,�zaprezentowały�się�w�strojach�
krasnoludków,�śpiewając�piosenki�i�re-
cytując�wierszyki�o�tematyce�świątecz-
nej.�Dzieci� bardzo� przeżywały� pierw-
szy� swój� występ� przed� publicznością�
składającą� się� z� rodziców,� pracowni-
ków�szkoły�i�starszych�koleżanek�i�ko-
legów.

Zdrową� rywalizację� mogliśmy�
zobaczyć� oglądając� zawody� między�
rodzicami� i�dziećmi�z�oddziału�przed-
szkolnego� i�klasy� I�prowadzone�przez�
p.� O.� Gonerę,� która� czuwała� mad�
przebiegiem�całej�uroczystości�wraz�z�
uczennicami� klasy� II� gimnazjum.�Nie�

ważne�jest,�kto�wygrał,�liczy�się�zapał,�
jaki� włożyły� w� konkurs� mamy� i� ich�
córki.�Nagrodzeni�zostali�wszyscy.

Najmłodsze� dzieci� mogły� czuć� się�
najważniejsze�w�tym�dniu.�Uczniowie�
klas�starszych�zaprosili�młodszych�ko-
legów�na�poczęstunek,�a�fundacja�przy-
gotowała� dla� każdego� dziecka� bogaty�
prezent.

Atrakcją� tego� dnia� była� też� loteria�
fantowa� oraz� występy� ”disco� show”.�
Piękne� stroje� i� wcielenie� się� małych�
dzieci�w�role�różnych�wokalistów�było�
naprawdę� zabawne� i� godne� podziwu.�
Występy� maluchów� publiczność� na-
grodziła�aplauzem,�a�podarunki�powę-

drowały� do� wszystkich� uczestników�
zabawy.�

Jednym�z�punktów�tej�uroczystości�
były�występy�uczestników�i�laureatów�
konkursów�wokalnych�(Karolina�Bajor�
–�I�miejsce,�Monika�Bajor�–�wyróżnie-
nie�i�Katarzyna�Borzucka)�i�recytator-
skich�(Jakub�Szymczak�–�wyróżnienie,�
P.�Pluta�–�miejsce� I,�A.�Kowalczyk�–�
wyróżnienie,�W.�Ociepa� –� I�miejsce),�
którzy� zaprezentowali� się� przed� spo-
łecznością�szkolną.

Ten�dzień�w�naszej� szkole�upłynął�
w�wesołej�atmosferze.�«

12�stycznia 2011 roku Zespół 
Szkół w Kłomnicach gościł 
ponad 50 młodych artystów 

ze szkół podstawowych z terenu Gmi-
ny Kłomnice. Uczniowie klas III – VI 
szkół podstawowych już po raz dru-
gi mieli możliwość zaprezentowania 
piosenek tematycznie związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia. Regu-
lamin� konkursu� obligował� wszystkich�
jego� uczestników� do� tego,� by� piosen-
ki�były�wykonane�wyłącznie�w� języku�
angielskim.� Konkurs� zorganizowa-
ły� i� przeprowadziły� nauczycielki� ZS�
w� Kłomnicach,� tj.� p.� Karolina� Stanisz�
(nauczyciel� muzyki),� p.� Aneta� Prokop�
(nauczyciel� języka� angielskiego)� oraz�
p.� Joanna� Suliga� (nauczyciel� języka�
angielskiego).� W� organizację� konkur-
su�zaangażowała�się�również�pani�Ewa�
Bąk,� nauczycielka� języka� angielskiego�
z�ZS�w�Konarach.��

Celami� konkursu� piosenek� bożona-
rodzeniowych� było� zaprezentowanie�
utworów�o�tematyce�świątecznej�w�języ-
ku� angielskim,� umożliwienie� dzieciom�
aktywnego� uczestnictwa� w� życiu� kul-
turalnym�szkoły,�promowanie�młodych�
talentów,� radość� wspólnego� muzyko-
wania,� a� także� tworzenie� warunków�
sprzyjających� rozwojowi� kultury� mu-
zycznej.�Wysiłki�młodych� piosenkarzy�
oceniali�jurorzy�w�składzie:�pani Anna 
Wawrzkiewicz� –� nauczyciel� języka�

angielskiego�z�ZS�w�Skrzydlowie,�pry-
watnie� miłośniczka� muzyki� jazzowej�
oraz� głosu�Diany�Krall;� �pani Elżbie-
ta Twardoch� –�nauczyciel� kształcenia�
zintegrowanego� z� ZS� w� Kłomnicach,�
od�wielu�lat�prowadząca�chór�„Wesoła�
pięciolinia”;�pan Łukasz Stanisz�–�mu-
zyk�Orkiestry�Reprezentacyjnej�Wojska�
Polskiego,� współpracujący� z� filharmo-
niami�w�całej�Polsce.�Oceniając�wystę-
py�poszczególnych�wykonawców�juro-
rzy�brali�po�uwagę�następujące�kryteria:�
dobór�repertuaru�(oryginalność,�stopień�
trudności� językowej,� wymowę� języka�
angielskiego),� opracowanie� muzyczne�
(rodzaj� akompaniamentu)� oraz� walory�
artystyczne�wykonania.�

Po�bardzo�długiej�naradzie�Komisja�
Konkursowa�wyłoniła�zwycięzców:
I miejsce: Patrycja Lisowska, Eli-
za Nitecka, Aleksandra Kozłowska, 
Dorota Woźniak, Aleksandra Rataj, 
Monika Frymus za� wykonanie� pio-
senki�Silent Night (uczennice�klasy� IV�
B;�przygotowanie:�p.�Aneta�Prokop,�ZS�
w�Kłomnicach)
II miejsce: Klaudia Śliwakowska 
za� wykonanie� piosenki� Winter Song 
(uczennica�klasy�VI;�przygotowanie:�p. 
Aleksandra Knysak,� ZS� w�Witkowi-
cach)
III miejsce: Natalia Raźniak za� wy-
konanie� piosenki� Mistletoe and Wine 
(uczennica�klasy�V;�przygotowanie:�p. 

Izabela Canghelaris,�ZS�w�Garnku)
Wyróżnienia:
•� Zespół�Christmas Band za�wykona-
nie�piosenki�Deck the Halls� (uczen-
nice� klas�V� i�VI;� przygotowanie:� p.�
Ewa�Bąk,�ZS�w�Konarach)

•� Klaudia� Kowalczyk� za� wykonanie�
piosenki�Merry Christmas Everyone�
(uczennica�klasy�IV�B;�przygotowa-
nie:�p.�Aneta�Prokop,�ZS�w�Kłomni-
cach)

•� Klaudia�Nitecka,�Dominika�Dąbrow-
ska,� Jakub� Ociepa,� Julia� Kisiel� za�
wykonanie� piosenki�Last Christmas�
(uczniowie� klasy�V�B;� przygotowa-
nie:�p.�Aneta�Prokop,�ZS�w�Kłomni-
cach)

Nagrody Jury:
•� Emilia� Kugiel,� Katarzyna� Ligocka,�
Julia� Matuszczyk,� Maria� Utratna,�
Paulina�Chwałkowska�za�wykonanie�
piosenki�We Wish You a Merry Chri-
stmas (uczennice�klasy�III;�przygoto-
wanie:�p.�Aneta�Prokop,�ZS�w�Kłom-
nicach)

•� Anna�Maj�za�wykonanie�piosenki�Let 
it snow (uczennica� klasy� IV;� przy-
gotowanie:� p. Izabela Szkop,� ZS�
w�Rzerzęczycach)

•� Klaudia�Piasecka,�Agnieszka�Janicka,�
Anna�Wojtasińska,�Patrycja�Nowak,�
Jakub� Perliński,� Kornel� Topolski,�
Dominik� Michoń,� Kacper� Adamus�
za�wykonanie�piosenki�We Wish You 

II Konkurs piosenek o tematyce świątecznej, 
kolęd i pastorałek w języku angielskim

Joanna Suliga, Karolina Stanisz
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Po raz kolejny obejrzany spek-
takl „Mikołajki” na podsta-
wie Legendy o św. Mikołaju, 

w reżyserii Dawida Chybalskiego, 
mojego długoletniego wychowanka 
dowodzi o dobrej realizacji adapta-
cji tekstu, niesamowitym uroku scen. 
Wystawienie� spektaklu�miało�miejsce�
drugi� raz� z� okazji� pięknej� okoliczno-
ści:� Dnia� Babci� i� Dziadka� w� naszym�
Ośrodku�Kultury�w� dniu� 23� stycznia.�
Wyjątkowy� klimat� stworzyli� amato-
rzy�aktorzy:�dzieci� i�młodzież�z�Akcji�
Wakacje�i�Ferie.�Choć�skromna�deko-
racja,� rozgrywające� się� zmiany� sce-
nograficzne,� przenoszone� rekwizyty,�
na� oczach� widza,� wszystko� to� dodaje�
tylko� sensu�zrozumienia�„dziania� sce-
nicznego”.� Ciepło� świąteczne,� zieleń�
choinki,� wiszące� gwiazdki,� białe� jak�
śnieg.� Kostiumy� stare� jak� świat,� pe-
ruki,� światełko� lampionu� -� wszystko�
przypominające�odległe� czasy,�w�któ-
rych� żył�Mikołaj� z�Miry,� za� czynione�
dobro� dla� ludzi,� został� uznany�Bisku-

a Merry Christmas (uczniowie� klas�
VI�A� oraz�VI� B;� przygotowanie:� p.�
Joanna�Suliga,�ZS�w�Kłomnicach)
Wszyscy� uczestnicy� konkursu� trzy-

mali� dyplomy� oraz� nagrody� rzeczowe,�
w� tym� puchary,� lektury� w� języku� an-
gielskim,�długopisy,�smycze,�zawieszki�
do�kluczy.�Opiekunowie�uczniów�biorą-

cych�udział�w�konkursie�uzyskali�dyplo-
my�podziękowania�za�wkład�wniesiony�
w� realizację� tego� niezwykłego� „mu-
zyczno-angielskiego”�przedsięwzięcia.�

Kolejny� konkurs� piosenek� bożo-
narodzeniowych� przeszedł� do� historii.�
Podobnie� jak�w� roku�ubiegłym�dostar-
czył� on� wszystkim� wielu� emocji,� wy-

pem.�Ze�sceny�dziecięce�głosy�brzmią�
tak�radośnie,�tak�jak�wszystkie�postaci�
barwne�i�żywe.�Przepiękna�gra�świateł�
i� świetnie� dobrana�muzyka,� z� teatral-
nym�wyczuciem.�I�jeszcze�ruch�dobra-
ny� odpowiednio� do� tego� wszystkiego�
co�wydarzyło�się�na�scenie.�Niesamo-
wite�kreacje�wszystkich:�Marty�Gone-
ry,�Zuzi�Eliasz,�Żanety�Przybyłowicz,�
Ewy� Woszczyńskiej,�
Nicoli� i� Sandry� Zasępa,�
Emilii� Kugiel,� Przemka�
Chruściela,� Dawida� Chy-
balskiego� (poradził� sobie�
jako� reżyser� i� aktor!),� Ja-
kuba�Kołodziejczyka�i�Łu-
kasza� Janika� (w� tym�dniu�
przyjął�zastępstwo�i�wyka-
zał� świetne� umiejętności�
aktorskie).Publiczność�bez�
względu�na�wiek�wzruszo-
na� i� obdarzona� artystycz-
nymi� doznaniami.�Więcej�
wszyscy:� babcie� i� dzia-
dziusiowie� otrzymali� od�

Przedstawienie
Renata Krawiec

swoich� wnuków� serdeczne� życzenia,�
nawet�dwanaście�na�wszystkie�miesią-
ce.�Kontynuacja�magicznego�spektaklu�
to�sprawiła.�I�jeszcze�więcej…�Podczas�
wystawionych� dwukrotnie� spektakli�
dzieci�i�młodzież�-�sprzedawali�anioły�
z�masy�solnej�na�rzecz�zakupienia�pa-
czek�żywnościowych�dla�dzieci�z�bied-
nych� rodzin.�Warto�myśleć� o� innych.�
Całe� szczęście,� że� mamy� taką� grupę�
inicjatywną� i� przede� wszystkim� inte-
gracyjną!�Warto�też�obejrzeć�spektakl,�
polecam!�«

pieków� na� twarzy,� chwili� niepewności�
w�oczekiwaniu�na�jego�wyniki,�a�przede�
wszystkim�doskonałej�zabawy�w�przy-
jaznym,�wspierającym�oraz�życzliwym�
towarzystwie.� Organizatorzy� konkursu�
ufają,�że� pozostawił� on� po� sobie� tylko�
miłe�wspomnienia�oraz�nadzieję,�że�za�
rok�znów�się�spotkamy.�«

W dniu 14 stycznia w GOK 
odbyła się kolejna Edycja 
Gminnego Festiwalu Ko-

lęd i Pastorałek. W przesłuchaniach 
wzięło udział 33 uczestników- dzieci 
i młodzież z terenu naszej gminy. Ju-
rorami�byli�muzycy,�Panowie:�Ryszard�
Strojec�i�Andrzej�Świątek.�Poziom�wy-
soki,�przepięknie�śpiewają�wszyscy,�aż�
zazdrość�bierze,� kto�nie�umie,� tak� jak�
oni!� Dobrze� przygotowani� przez� na-
uczycieli:� Przedszkola� w� Rzerzęczy-
cach,�wszystkich�szkół�podstawowych�

i� gimnazjów.� A� najpiękniej� śpiewała,�
bo�wyśpiewała�Nagrodę�Grand�Prix�–�
Justyna�Borowik�z�Zawady,�uczennica�
I� klasy�Gimnazjum.�Odbyła� już� dwu-
krotnie� tournee�do�Odessy� i�Rumunii.�
Gratulujemy!�Warto�było�występować�
w� GOK� wKłomnicach.� Kto� zechce�
oglądać� wszystkich� Laureatów� to� za-
praszamy�w�dniu�30�stycznia.�Możecie�
na�stronie� internetowej�GOK�zaznajo-
mić�się�z�werdyktem.�«

Festiwal Kolęd i Pastorałek
Renata Krawiec

Jak to dobrze, że to piszę, nie 
mówię, nie jest prosto, kiedy 
w ferie gości się codziennie 50 

dzieci. Tylko cieszyć się i to robi-
my! Mamy� Tradycyjnie� Gry� dra-
matyczne-� teatr� dzieci� i� młodzieży,�
konkursy� sprawnościowe,� ruchowe,�
szczudła,� narty� Małysza,� zabawy�
muzyczne,� dużo� ruchu,� tańca.� Za-
bawy� na� strychu,� a� raczej� wyprawy�
po� skarby.� Tylko� cicho!� Pieczemy�
–� Prezentacje� kulinarne.� Wyjazdy�

Ach te ferie!!!
Renata Krawiec
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Spotkanie z pisarką Ewą Śliwakowską

W sobotni wieczór, 22 stycz-
nia, o godzinie 18:00 
rozpoczął się w GOK 

w Kłomnicach wieczór autorski, 
podczas którego pani Ewa Śliwa-
kowska promowała swoją książkę 
„SERAWALD”.

Spotkanie�rozpoczął�Jarosław�Poli-
ciński,� który� przedstawił� autorkę� oraz�
prowadzącego�-�Dawida�Chybalskiego.�
Następnie� w� scenerii� klubokawiarni�
publiczność� miała� okazję� wysłuchać,�
w�jaki�sposób�autorka�tworzyła,�czym�
się�inspirowała�a�nawet�jak�przebiegał�

proces�wydawniczy.�Po�tym�pani�Ewa�
Śliwakowska�odczytała�kilka�fragmen-
tów�swej�powieści.

Po� zakończeniu� części� oficjalnej�
widzowie� mieli� możliwość� zakupić�
„SERAWALD”,� zaś� autorka� z� chęcią�
wpisywała�dedykacje.�«

autokarowe� są� także� –� Cinema� City�
Częstochowa� oraz� do� Kleszczowa-�
Solpark.� W� dwie� niedziele� podczas�
ferii�imprezy�okolicznościowe-Dzień�

Babci�i�Dziadka�oraz�Gala�Laureatów�
Kolęd� i� Pastorałek.� Czyż�można� się�
było�nudzić?!

Zajrzyjcie� na� naszą� stronę� inter-

netową� www.gokklomnice.pl� to� się�
przekonacie�sami!�

CIEKAWI�LUDZIE,�CIEKAWE�SPRAWY

Naśladownictwo pożądane!

Jarosław Policiński

warzysząca�zawodom�atmosfera�mogą�
skutecznie� niedoświadczonego� biega-
cza� sparaliżować.� Jako� początkujący�
wystartowałem� w� jednej� z� ostatnich�
grup.�Oczywiście�nie�miałem�najmniej-
szego� doświadczenia� w� uczestnictwie�
w� tak�wielkiej� imprezie,� toteż� za�swój�
wielki� sukces� uznaję� ukończenie� bie-
gu.�Miejsce�na�mecie�było�w�tym�dniu�
dla�mnie�sprawą�drugorzędną.�To�było�
wielkie�przeżycie.
Red.:�…�ale�później�było�lepiej…
W.M.:� Od� samego� początku� biegam�
na� najdłuższym� dystansie� tej� imprezy�
–�50�km.�W�następnych�latach�udawało�
mi�się�przedrzeć�do�pierwszej�dwusetki�
kończących� bieg.�Dlatego� też,�w� roku�
ubiegłym� wystartowałem� z� numerem�
150,�w� żółtym� plastronie.�Kolor� żółty�
jest�przydzielany�200�biegaczom�z�naj-
silniejszej�grupy.�W�grupie� tej� startują�
przede�wszystkim�biegacze�uprawiają-

W� związku� z� tym� jak� znalazł� się� pan�
wśród� uczestników� Biegu� Piastów,�
jednego�z�największych�biegów�maso-
wych�na�świecie?
W.M.:� Bieg� Piastów� to� obecnie� mię-
dzynarodowa� impreza� narciarska� od-
bywająca� się� na� Polanie� Jakuszyckiej�
w� Szklarskiej� Porębie� od� 1976� roku.�
Komandorem� zawodów� jest� Julian�
Gozdowski.� Bieg� Piastów� odbywa� się�
corocznie�w�pierwszy�marcowy�week-
end.�Od�1995�roku�Bieg�Piastów�należy�
do�Europejskiej�Ligi�Biegów�Długody-
stansowych�-�Euroloppet,�a�13�czerwca�
2008�w�szwedzkiej�miejscowości�Mora�
działacze� Międzynarodowej� Federa-
cji� Narciarskiej� (FIS)� podjęli� decyzję�
o� przyjęciu�Biegu�Piastów�do�Świato-
wej� Ligi� Biegów� Długodystansowych�
(Worldloppet�Ski�Federation).�Zawsze�
byłem� zafascynowany� znakomitymi�
biegaczami� skandynawskimi,� wzoro-
wałem� się� na� nich.� Też� chciałem� tak�
biegać�jak�oni.�Decyzję�o�starcie�w�tym�
biegu� podjąłem� wspólnie� z� kilkoma�
kolegami� z� Częstochowy.� To� był� rok�
1999,� miałem� za� sobą� kilka� sezonów�
biegania� po� Jurze.� Uznałem,� że�mogę�
podjąć� ryzyko� i� wystartować� w� tej�
znakomitej�imprezie.�Jednak�moje�wy-
obrażenia�o�tych�zawodach�nie�dorów-
nywały� rzeczywistości.� Proszę� sobie�
wyobrazić� wielką,� ponad� 3-hektarową�
polanę�w�górach,�a�na�niej�ustawionych�
w�200�osobowych�grupach�ponad�2000�
zawodników.� Już� sam� ten�widok� i� to-

Rozmowa z p. Wojciechem Ma-
łolepszym, pasjonatem bie-
gów narciarskich i taternic-

twa jaskiniowego.
Redakcja: Jest� nam� bardzo� miło,� że�
zechciał�pan�przyjąć�nasze�zaproszenie.�
Jak�z�pewnością�domyśla�się�pa�rozmo-
wa�nasza�dotyczyć�będzie�pańskich�za-
interesowań�biegami�narciarskimi� i� ta-
ternictwem� jaskiniowym.� W� związku�
z� tym�chcę� zapytać�o�moment,�w�któ-
rym�wiedział�pan�na�pewno,�że�te�dys-
cypliny� będą� pańskim� hobby,� a� może�
też�źródłem�dochodu?
Wojciech Małolepszy:� Oczywi-
ście� o� temacie� rozmowy� wiedziałem�
w�chwili,�kiedy�zadzwonił�pan�do�mnie�
umawiając�spotkanie.�Moje�zaintereso-
wanie� nartami� zawdzięczam� mojemu�
tacie.� To� on� kupił� mi� pierwsze� narty.�
Nie�były�to�żadne�narty�specjalistyczne,�
ale� takie� –� jak�wtedy�mawiano� –� uni-
wersalne.�Można�było�na�nich�zjeżdżać�
i�trochę�biegać.�W�Kłomnicach�i�okoli-
cy�nie�ma�terenów�do�uprawia�narciar-
stwa� zjazdowego,� natomiast� do� upra-
wiania�biegów�narciarskich�jest�go�bez�
liku.�W�związku�z�tym�biegałem…Tak�
na�serio�biegami�narciarskimi�zaintere-
sowałem�się�w�wieku�16�lat.�Wtedy�też�
zaopatrzyłem�się�w�prawdziwe�biegów-
ki,� odpowiednie� buty� i� kije.� Bieganie�
na� nartach� było� i� jest� dla� mnie� nadal�
fajną�zabawą…
Red.:� Wiem,� że� nigdy� nie� uprawiał�
pan� biegania� w� sposób� profesjonalny.�

Wojciech Małolepszy
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cy�narciarstwo�biegowe�zawodowo.�Ja�
uprawiam�ten�sport�wyłącznie�amator-
sko.� Dwa� lata� temu� ukończyłem� bieg�
na�103�miejscu.�To�był�mój�największy�
sukces�w�Biegu�Piastów.
Red.:�Za�kilka�tygodni�odbędzie�się�ko-
lejny,�już�35�Bieg�Piastów,�jak�z�przy-
gotowaniami?...
W.M.:� W� ostatnich� latach,� chyba� od�
2004�lub�2005�roku�z�grupą�przyjaciół�
i�przy�pomocy�ratowników�z�Jurajskiej�
Grupy� GOPR� przygotowujemy� kilku-
kilometrową�trasę�biegową�w�Sokolich�
Górach,�w� okolicy�Biskupic.�Zorgani-
zowaliśmy� tam� cztery� edycje� Biegu�
o�Puchar�Sokolich�Gór.�Tam�też�trenu-
ję.�Niestety� zima� znowu� spłatała� figla�
i�siłą�rzeczy�treningi�przerwałem.�Mam�
jednak�nadzieję,�że�spadnie�jeszcze�tro-
chę�śniegu� i�będę�miał�możliwość� tre-
nowania.�
Red.:� Polana� Jakuszycka� jest� położo-
na�na�wysokości�ponad�750�m�n.p.m.,�
a� najwyżej� położony� punkt� na� trasie�
biegu� znajduje� się� na�wysokości� 1003�
m� n.p.m.,� a� więc� o� około� 500� –� 750�
metrów� wyżej� niż� Kłomnice,� miejsce�
pańskiego� zamieszkania.� Z� pewnością�
takie� przewyższenie�ma�wpływ�na� sa-
mopoczucie� i� wydolność� organizmu.�
Jak�pan�i�pańscy�koledzy�radzicie�sobie�
z�tym�problemem?
W.M.:� Jest� to� jedna� z� niedogodności�
jakie�musimy�przezwyciężyć.�Radzimy�
sobie�z�tym�problemem�dość�prosto.�Je-
dziemy�do�Jakuszyc�3-4�dni�wcześniej,�
aby� trochę� się� zaaklimatyzować.� Nie�
ukrywam,� że� pierwszy� trening� na� tej�
wysokości� kosztuje� nas� bardzo� dużo�
wysiłku.� Jednak� w� następnych� dniach�
jest�coraz�lepiej.�Mam�nadzieję,�że�tak�
też�będzie�w�tym�roku.
Red.:�Kto�będzie�kibicował�panu�pod-
czas�tegorocznego�Biegu�Piastów?
W.M.: Oczywiście�żona�i�syn. Oni�też�
bardzo�chętnie�zapinają�biegówki.�
Red.:� Ile� kosztuje� uprawianie� narciar-
stwa�biegowego?
W.M.:� Wszystko� zależy� od� grubo-
ści� portfela…�Ale� to� oczywiście� żart.�
Ogólnie� można� powiedzieć,� bez� wda-
wania� się�w�szczegóły,�że�narciarstwo�
biegowe� jest� ok.� ¾� tańsze� od� zjazdo-
wego.� Naturalnie� wielkość� wydatków�
zależy�od�rodzaju�sprzętu,�jego�jakości�
i�parametrów�eksploatacyjnych.�Dobrej�
klasy� narty� biegowe,� buty� i� kije�moż-
na�zakupić�za�ok.�1�tys.zł..�Oczywiście�
trzeba�pamiętać�o�smarach�i�odpowied-

nim�ubraniu.�Niemniej� będzie� to� i� tak�
znacznie� niższy� wydatek� niż� w� przy-
padku� narciarstwa� zjazdowego.�Najle-
piej�takich�zakupów�dokonać�w�końcu�
sezonu,�wtedy�są�duże�promocje.�
Red.:� Drugą� pana� pasją� jest� taternic-
two,�a�bardziej�szczegółowo�–�taternic-
two�jaskiniowe.�Proszę�powiedzieć�jak�
trafił�pan�do�tego�sportu?
W.M.:�Moje� zainteresowanie� taternic-
twem�pojawiło�się�równolegle�z�biega-
mi�narciarskimi.�W�latach�90-tych�nasi�
himalaiści� zdobywali� najwyższe� góry�
świata.�Czynili� to�w�bardzo� spektaku-
larny� sposób.� Ich� sukcesy� opisywa-
ne� w� mediach� napędzały� wyobraźnię�
wielu�młodych� ludzi.� Tak� też� było� ze�
mną.�Zacząłem�rozglądać�się�za�jakimś�
klubem,� w� którym� mógłbym� zdobyć�
umiejętności� alpinistyczne� i� zrealizo-
wać� marzenia� o� zdobywaniu� najwyż-
szych�szczytów�górskich.�Tak�trafiłem�
do�Speleoklubu�w�Częstochowie.�Jest�to�
klub�szkolący�i�zrzeszający�taterników�
jaskiniowych.� Mimo,� że� nie� szkolono�
tu� himalaistów� postanowiłem� spróbo-
wać.�Po�kilku�latach�szkolenia,�głównie�
w� jaskiniach� jurajskich� i�zdaniu�odpo-
wiedniego�egzaminu�otrzymałem� legi-
tymację�nr�456�wydaną�przez�Komisję�
Taternictwa� Jaskiniowego� Polskiego�
Związku�Alpinistycznego.�
Red.:�…co�było�dalej?...
W.M.:� Zostałem� speleologiem.� Stało�
się� to� moją� autentyczną� pasją.� W� la-
tach�1993-95�byłem�uczestnikiem�wy-
praw� polskich� taterników� jaskinio-
wych�w�Alpy�Salzburskie�w�masywie�
Leoganger� Steinberger.� Wyprawy� na-
sze� były� finansowane� przez� Komisję�
Taternictwa� Jaskiniowego� w� Polskim�
Związku� Alpinizmu� i� polegały� głów-
nie�na�eksploracji.�Odkrywanie�i�bada-
nie� nieznanych� dotąd� rejonów� jaskiń,�
ich� form� i� ukształtowania� sprawiało�
mi� bardzo� wiele� wspaniałych� doznań.�
Poza� tym�wiele�się�uczyłem,�gdyż�ba-
dane� studnie,� kominy� czy� korytarze�
należało� opisać� zmierzyć,� a� uzyskane�
rezultaty�opublikować.�Czułem�się� jak�
rasowy�odkrywca!� Polscy� speleolodzy�
mają�bardzo�wiele�sukcesów�w�badaniu�
jaskiń.
Red.:�Czy�uprawianie�taternictwa�jaski-
niowego�jest�niebezpieczne?
W.M.:� Niebezpieczeństwo� towarzy-
szy� wszystkim� czynnościom� wykony-
wanym� przez� człowieka.� Taternictwo�
jaskiniowe� należy� do� sportów� uzna-

nych�za�niebezpieczne.�Jednak�jest�ono�
o�wiele� bezpieczniejsze� od� alpinistyki�
czy� himalaizmu,� gdzie� dodatkowym�
czynnikiem� mającym� istotny� wpływ�
na�poziom�bezpieczeństwa�jest�pogoda.�
Załamanie�pogody�w�górach,�co�dzieje�
się�dość�często,�powoduje�wzrost�zagro-
żeń,�natomiast�w�jaskiniach�ten�czynnik�
nie�ma� istotnego� znaczenia.� Poza� tym�
w�obu�przypadkach�należy�przestrzegać�
zasad�bezpiecznego�poruszania�się.�Na-
tomiast� jeśli� już� dojdzie� do� wypadku,�
to�w� jaskiniach�akcja� ratunkowa�prze-
biega�o�wiele�trudniej.�Nie�ma�tu�moż-
liwości� użycia� śmigłowca� i� szybkiego�
przetransportowania� poszkodowanego�
do�szpitala.�W�1997� roku�podczas�ba-
dania� dużych� systemów� jaskiniowych�
w�Hoher�Göll�jeden�z�uczestników�wy-
prawy� zsunął� się� kilkadziesiąt� merów�
w� głąb� studni.� Natychmiast� przystą-
piliśmy� do� akcji� ratowniczej.� Jednak�
zanim� poszkodowany� dotarł� do� bazy�
na� zewnątrz� jaskini� minęło� ponad� 24�
godziny.� Na� szczęście� nic� poważnego�
pechowcowi�się�nie�stało.
Red.:�Jak�radzicie�sobie�z�ciemnościa-
mi�panującymi�w�jaskiniach?
W.M.:� Do� niedawna� w� jaskiniach�
w�Polsce,�podobnie�jak�na�całym�świe-
cie� używaliśmy� oświetlenia� typu� gór-
niczego�tzw.�karbidówek.�Dawało�ono�
dużo�światła,�tworzyło�swoisty�parasol�
świetlny.�Obecnie�w�Polsce�zabroniono�
używania�tego�typu�oświetlenia.�Teraz�
używamy� oświetlenia� elektrycznego,�
które� umieszczone� na� kasku� oświetla�
jedynie�teren�z�przodu�i�to�w�dość�wą-
skim� zakresie.� Ja� osobiście� nie� jestem�
zadowolony�z�tej�zmiany.
Red.:� Jakie� korzyści� można� wynieść�
z�uprawiania�tego�sportu?
W.M.:� Poza� doznaniami� czysto� este-
tycznymi�i�obcowaniem�z�naturą�są�też�
bardzo�praktyczne.�W�moim�przypadku�
umiejętność� wspinaczki� pozwoliła� mi�
na�podjęcie�działalności�w�zakresie�ro-
bót�wysokościowych.�
Red.�Czy�oprócz�narciarstwa�i�eksplo-
racji� jaskiń�ma�pan�inne�zainteresowa-
nia?
W.M.:� Sporadycznie� wybieram� się�
na� małe� wspinaczki� górskie.� Poznaję�
też� inne� tereny.�W� 2002� roku� uczest-
niczyłem� w� wyprawie� na� Syberię.�
Wyprawę� zorganizował� p.� Andrzej�
Siedlecki.� Miała� ona� na� celu� odnale-
zienie� łagru,�w�którym�przez�wiele� lat�
była�więziona�matka� p.�Andrzeja.� Po-
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›� szukiwania� rozpoczęliśmy�w� Jakucku.�
Po� przebyciu� ponad� 500� km� na� połu-
dnie� udało� się� nam� odnaleźć� miejsce�
zesłania.� Następnie� przebyliśmy� Góry�
Barguzińskie�na�wschodnim�wybrzeżu�
Jeziora�Bajkał.�Jezioro�ma�640�km�dłu-
gości� i� przeciętnie� 50� km� szerokości.�
Jest� to� siódme�co�do�wielkości� i� zara-
zem� najgłębsze� jezioro� świata,� zawie-
rające� 1/5� wszystkich� słodkich� wód�
na� kuli� ziemskiej� -� tyle,� ile�wszystkie�
Wielkie� Jeziora� Ameryki� Północnej�
razem�wzięte.�W�najgłębszym�miejscu�

jezioro�osiąga�1640�m.�W�tym�rejonie�
po�kilku�dniach�marszu�trafiliśmy�na�ja-
dącą� ciężarówkami� rodzinną�wyprawę�
Anglików.�Zaproponowali�nam�przyłą-
czenie�się�do�ich�grupy�i�tak�utworzyła�
się� angielsko-polsko-jakucka� ekspedy-
cja� syberyjska.� Po� kilku� dniach� dotar-
liśmy�do�Ułan-Ude,�w�pobliżu�granicy�
rosyjsko-mongolskiej.� Tam� wsiedli-
śmy�do�pociągu�kolei�transsyberyjskiej�
i� po�pięciu�dniach� jazdy�dojechaliśmy�
do�Moskwy.�To�była�wspaniała�wypra-
wa.

Red.:�Plany�na�najbliższe�tygodnie�to…
W.M.:� …przygotowania� i� udział�
w�Biegu�Piastów.
Red.:�W�imieniu�czytelników�„GK”�ży-
czę�osiągnięcia� jak�najlepszego�w�nim�
rezultatu.�Dziękuję�panu�za�rozmowę.
W.M.:�Dziękuję�i�namawiam�do�upra-
wiania�biegów�narciarskich.�

Rozmawiali i rozmowę spisał Jan 
F. Milc«

We wtorek, 18 stycznia z ini-
cjatywy Wójta Gminy p. 
Adama Zająca odbyło się 

pierwsze spotkanie zespołu przygo-
towującego kolejną, jedenastą już 
edycję Wielkanocnego Ogólnopol-
skiego Wyścigu Kolarskiego o Pu-
char Wójta Gminy Kłomnice. 

Wyścig� od� lat� cieszy� się� wielkim�
zainteresowaniem�zawodników�i�dzia-
łaczy� kolarstwa.� Jest� też� zaliczany�
do� największych� imprez� kolarskich�
w�Polsce.�Wszyscy�chętnie�przyjeżdża-
li�do�nas�mając�pewność�wspaniałego�
przyjęcia�przez�kibiców�i�dobrze�przy-
gotowanej� imprezy� przez� organizato-
rów.� Opinie� te� podzielił� także� Polski�
Związek�Kolarski�i�uznał�nasz�wyścig�
jako� eliminacje� do� Pucharu� Polski�
w�kat.�junior,�junior�młodszy�i�młodzik�
oraz� eliminacje� do� Ogólnopolskiej�
Spartakiady�Młodzieży.��

Nie� chcąc� obniżyć� poziomu� wy-
ścigu� przygotowania� rozpoczęto� już�

XI�WIELKANOCNY�OGÓLNOPOLSKI�WYŚCIG�KOLARSKI

Kłomnice i Konary będą gościć tegoroczny wyścig
Jan Milc

w�grudniu�ub.r.�uzgadniając�z�Polskim�
Związkiem� Kolarskim� jego� termin.�
Ustalono,� że� impreza� odbędzie� się�
w dniach 9 – 10 kwietnia 2011 r. �

W�sobotę�9�kwietnia�rozegrane�zo-
staną�wyścigi�w�jeździe�indywidualnej�
na� czas� w� kategoriach� junior,� junior�
młodszy� i�młodzik.� Natomiast� w� nie-
dzielę�odbędą�się�wyścigi� rozgrywane�
ze�startu�wspólnego�dla�wszystkich�ka-
tegorii�wiekowych,�podobnie�jak�miało�
to�miejsce�w�roku�ubiegłym.�

Ze� względu� na� prowadzone� inwe-
stycje� na� terenie� Rzerzęczyc� zmianie�
ulegnie�lokalizacja�miejsca�startu/mety.�
Ustalono,�że�dla�wyścigów�jazdy�indy-
widualnej� na� czas� (9� kwietnia)� miej-
scem�startu� i�mety�będzie�ul.�Szkolna�
w� Konarach� obok� Zespołu� Szkół� im�
Jana�Pawła�II.�W�niedzielnych�zmaga-
niach�kolarze�będą�startować�i�kończyć�
zawody� na� ul.� Pocztowej� w� Kłomni-
cach�obok�Urzędu�Gminy.

Trasa� jazdy� indywidualnej� na� czas�

przebiegać�będzie�z�Konar�do�Zawady�
i� dalej� do�DK-91� (do� tzw.�Drogi�Wi-
dzowskiej).�Tu�kolarze�zawrócą�i�poko-
nując�w�odwrotnym�kierunku�przebytą�
wcześniej� trasę� pojadą� do� Bartkowic,�
aby� po� kolejnym� nawrocie� powrócić�
do� Konar� gdzie� po� przebyciu� rundy�
wokół� wsi� będą� finiszować� na� mecie�
na�ul�Szkolnej.�Konkurencje�niedzielne�
zostaną�rozegrane�na�18-km�pętli�pro-
wadzącej�z�Kłomnic,�przez�Rzerzęczy-
ce,�Skrzydlów,�Rzeki,�Bartkowice-Le-
śniczówkę�do�Kłomnic.�

Organizatorami� tegorocznego�
wyścigu� są:� Wójt� Gminy� Kłomnice,�
CKKS� Kolejarz-Jura� Częstochowa,�
GOK�Kłomnice,�jednostki�OSP�z�tere-
nu�gminy�i�Starostwo�Powiatowe.

W� następnym� wydaniu� „GK”� po-
damy�szczegóły�dotyczące�organizacji�
zawodów,�schematy�tras�oraz�organiza-
cję�ruchu�pojazdów�w�czasie�rozgrywa-
nia�wyścigu.��«

III Turniej Mikołajkowy

Idąc za przykładem poprzed-
nich dwóch lat Stowarzyszenie 
„Jedność w Działaniu” z siedzi-

bą w Zawadzie przy współudziale 
KS „Warta” Zawada postanowiło 
zorganizować kolejną edycję Tur-
nieju Mikołajkowego w Halowej 
Piłce Nożnej Sołectw o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. Tur-

niej ten odbył się w dn.12.12.2010 
na Hali Sportowej w Kłomnicach, 
natomiast same przygotowania 
tego turnieju zaczęły się już dwa 
miesiące wcześniej. W� tym� roku,�
oprócz� rywalizacji� sołectw� z� naszej�
gminy,�postanowiliśmy�przygotować�
szereg�innych�atrakcji.�Nawiązaliśmy�
więc�współpracę�ze�stowarzyszeniem�

„Wieczny Raków”,� co� okazało� się�
strzałem�w�dziesiątkę.

Turniej�ze�względu�na�rekordową�
liczbę� zgłoszonych� drużyn� {16� so-
łectw}� zaczął� się� już� o� godz.� 09.00�
meczami� grupowymi.� Małymi� nie-
spodziankami� okazało� się� odpad-
nięcie� już� w� fazie� grupowej� drużyn�
rozstawionych� w� losowaniu,� czyli�

Paweł Wilk, Andrzej Wilk, Marian Szyszka
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sołectw:� Kłomnice� i� Rzeki�Wielkie.�
Z� bardzo� dobrej� strony� pokazała� się�
natomiast� drużyna� połączonych� so-
łectw:�Nieznanic�i�Michałowa�Kłom-
nickiego,� która� bez� straty� punktu�
awansowała�do�ćwierćfinału.� Innych�
niespodzianek� nie� było� i� do� dal-
szych�gier�awansowali� faworyci.�Od�
godz.� 14.00� rozpoczęły� się� pokazy�
zaproszonych� gości.� Jako� pierwsza�
wystąpiła� drużyna� futbolu� amery-
kańskiego�„SAINS” z�Częstochowy,�
która� przedstawiła� kilka� ustawień�
i� układów� mających� zastosowanie�
w�tej�mało�znanej�w�Polsce�dyscypli-
nie�sportu.�Następnie�na�sali�pokazał�
się� Adrian� Franc� z� grupy� „R–STY-
LE”� w� oszałamiającym� i� niezwykle�
efektownym� pokazie� piłkarskiego�
freestyle.� Po� pokazie� rozpoczęła� się�
rywalizacja� w� „MINI TURNIEJU 
GWIAZD”,� w� którym� brali� udział�
obecni�oraz�byli�zawodnicy�„RAKO-
WA CZĘSTOCHOWA”� a� także� 2�
drużyny� złożone� z� zawodników� na-
szej�gminy.� I� tak�na�parkiecie�kłom-
nickiej�hali�mogliśmy�oglądać�m.in.:�
Krzysztofa� Kołaczyka� -� obecnego�
prezesa� Rakowa,� Mariusza� Przybyl-
skiego�zawodnika�Polonii�Bytom�czy�
obecnie�grającego�w�Piaście�Gliwice�
Adriana� Klepczyńskiego� oraz� wie-
lu� innych.�W� przerwach�miniturnie-
ju� dwukrotnie� mogliśmy� zobaczyć�
przepięknie� wyglądające� i� tańczące�
pary� grupy� „STYL”� w� efektownym�
pokazie�tańca�towarzyskiego.�Na�try-
bunach�Święty�Mikołaj�rozdawał�cu-
kierki,� a� członkowie� stowarzyszenia�
„PODAJ DALEJ”�z�gminy�Poczesna�
-�watę� cukrową,� natomiast� przedsta-
wiciele� stowarzyszenia� „Wieczny 
Raków”� gadżety� przez� nich� ufun-
dowane.�Hala�w�Kłomnicach�wypeł-
niona�była�po�brzegi�przez�cały�czas�
trwania� imprezy,�a�przybyli�fani�Ra-
kowa�sprawdzali�swoim�głośnym�do-
pingiem�wytrzymałość�ścian.�

Następnym� punktem� turnieju� był�
pokazowy� mecz� kibiców� Rakowa�
oraz�KS�Warta�Zawada�z�trampkarza-
mi� Rakowa� Częstochowa,� oraz� pił-
karkami� ISD-AJD� „GOL” Cze-wa.�
W�obu�tych�meczach�padł�sprawiedli-
wy�remis,�szkoda�tylko�że�nie�doszło�
do� wymiany� koszulek� z� piłkarkami�
drużyny� GOL� Cze-wa� na� co� liczyła�
cała�męska�część�widowni.

Po� godz.� 16.00� rozegrano� półfi-

nały�turnieju�oraz�mecz�o�3�miejsce,�
w� którym� to� drużyna�Nieznanic/Mi-
chałów� Kłomnicki� pokonała� ekipę�
Zbereski�2:0.�

Tak�więc�w�finale�turnieju�spotka-
ły�się�te�same�sołectwa�co�rok�wcze-
śniej,�tym�razem�powtórki�jednak�nie�
było.�Rzerzęczyce�pokonały�Zawadę�
2-1.�Ze�względu�na�bardzo�wyrówna-
ny�poziom�meczu�do�rozstrzygnięcia�
rywalizacji�potrzebna�była�jednak�do-
grywka.

Zwycięskie�sołectwa,�najlepsi�za-
wodnicy� oraz� zaproszone� drużyny�
zostały� odznaczone� przez� organiza-
torów� pucharami,� okolicznościowy-
mi� statuetkami,� oraz� nagrodami� rze-
czowymi,� które� wręczyła� w� imieniu�
organizatorów� Pani� Wanda� Kusztal�
-�vice�Wójt�Gminy�Kłomnice.

Ponadto� zwycięska� drużyna� zo-
stała�zaproszona�do�restauracji�„Mio-
dowy� Dwór”� na� uroczystą� kolację�
ufundowaną� przez� właściciela� tegoż�
lokalu.

Dziękujemy� Pawłowi� Tyszkow-
skiemu� „Wieczny� Raków”,� bez� któ-
rego,�tak�duża�ilość�atrakcji�nie�była�
by�możliwa�do�zrealizowania.

Przez� cały� czas� trwania� turnieju�
opiekę� medyczną� sprawował� masa-
żysta�KS�„Raków”�Artur�Lampa,�całą�
imprezę�poprowadził�Jarosław�Baran,�
a� w� roli� sędziów�wystąpili� Panowie�
Stanisław�Toborek�i�Paweł�Kuban.

Pomimo� tak� dużej� liczby� zawod-
ników� uczestniczących� w� turnieju�
{220},� każda� drużyna�mogła� posilić�
się� pysznym�bigosem,� a� także�miała�
zapewnioną�nieograniczoną�ilość�na-
poi�chłodzących.

Potwierdzeniem� tego,� iż� impreza�
była�udana�niech�będzie�łączna�liczba�
kibiców,� którzy� dopingowali� druży-
ny� przez� cały� czas� trwania� turnieju,�
a� było� ich� około� 1000!,� w� tym� 300�
osób�to�kibice�Rakowa�Częstochowa.

Na� koniec� pragniemy� podzięko-
wać� władzom� Gminy� Kłomnice� za�
duże� wsparcie� finansowe,� a� także�
nieodpłatne� udostępnienie� kłomnic-
kiej� hali.� Bardzo� serdecznie� dzięku-
jemy�poszczególnym�sponsorom,�bez�
których� zorganizowanie� tak� dużej�
imprezy�nie�było�by�możliwe.�

SPONSORZY TURNIEJU:

-�Adam�Zając�–�Wójt�Gminy�Kłom-
nice

-�Anita�i�Ryszard�Śpiewak�-�Okręgo-
wa�Stacja�Kontroli�Pojazdów�w�Lipi-
czu
-� Agnieszka� Śpiewak-Maligłówka�
i�Anita�Śpiewak�–�Zakład�Kamieniar-
ski�„Śpiewak”�S.C.�w�Lipiczu
-� Lidia� Burzyńska� –� radna� powiatu�
częstochowskiego
-�Barbara�Mizera�–�radna�powiat�czę-
stochowskiego
-�Jan�Miarzyński�–�członek�zarządu�–�
radny�powiatu�częstochowskiego
-�Robert�Kępa�–�pełnomocnik�prezy-
denta�miasta�Częstochowy�d.s.�orga-
nizacji�pozarządowych,
-� Marcin� Gabryjelski� –� „Biuro� Ra-
chunkowe�Gabryjelski”�w�Zawadzie
-�Damian�Sambor�–�prezes�koła�ZMW
-u�w�Zawadzie
-�Wojciech�Śliwakowski�–�skład�opa-
łu�w�Konarach
-�Rafał�Wochal� –�usługi� glazurnicze�
w�Kłomnicach
-� Włodzimierz� Łęgowik� –� „Mini-
Market”�w�Kłomnicach
-� Krystyna� Nierobot� –sklep� AGD�
w�Kłomnicach
-�Krzysztof�Nadaj�–�kierownik�Niepu-
blicznego�Ośrodka�Zdrowia�w�Kłom-
nicach
-� Tomasz� Drab� –� sklep� „Evita”�
w�Kłomnicach
-�Andrzej�Śpiewak�–�prezes�KS�„Or-
kan”�Rzerzęczyce
-� Mieczysław� Gawron� –� Zakłady�
Przetwórstwa� Mięsnego� „Ołowian-
ka”
-� Ewa� i� Henryk� Krysiakowie� –� pie-
karnia�„Krysiak”�w�Kłomnicach
-�Dorota�i�Włodzimierz�Kubikowie�–�
hurtownia�napojów�w�Zdrowej
-� Anna� i�Marek�Widulińscy� –� sklep�
spożywczy�w�Zawadzie
-�Elżbieta� i�Adam�Pachulscy�–�sklep�
spożywczy�w�Zawadzie
-� Gminna� Spółdzielnia� „Samopo-
moc”�w�Kłomnicach
-�Stowarzyszenie�„Wieczny�Raków”
-�„Na�ostrzu”�–�sklep�internetowy�
-� „Agressiva”� –� sklep� z� akcesoriami�
sportowymi�w�Częstochowie
-�Tomasz�Musiał�–�Polsat�Cyfrowy

Zapraszamy� wszystkich� kibiców�
za�rok�na�kolejny�–�IV�Turniej�Miko-
łajkowy.�Mamy�nadzieję,�że�impreza�
będzie�równie�udana�jak�tegoroczna.«
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W dniu 19 stycznia 2011 
roku odbył się VII Otwar-
ty Turniej Tenisa Stoło-

wego KONARY OPEN. W turnieju 
brało udział 50 uczestników, którzy 
reprezentowali miejscowości: Kona-
ry, Pacierzów, Zawada, Skrzydlów, 
Kłomnice oraz Częstochowę. Turniej�
został�podzielony�na�6�kategorii:�chłop-
cy�ze�szkół�podstawowych,�dziewczę-
ta�ze�szkół�podstawowych,�chłopcy�ze�
szkół� gimnazjalnych,� dziewczęta� ze�
szkół� gimnazjalnych,� debel�mixt� oraz�
kategoria�Open,�w� której� każdy�mógł�
wziąć� udział� (bez� ograniczeń� wieko-
wych).

Zawody,� których�gospodarzem�był�
Zespół� Szkół� w� Konarach,� były� roz-
grywane�w�systemie�brazylijskim,�tzn.�
eliminacje� przeprowadzano� do� dwóch�
przegranych,� a� po� wyłonieniu� najlep-
szej� czwórki� odbyły� się� półfinały,� po�
nich�mecz�o�trzecie�miejsce�i�finał.
Poniżej� przedstawiam� wyniki� zawo-
dów�(Najlepsze�czwórki):

Kategoria Szkoły Podstawowe - 
Chłopcy

1.�Patryk�Pianka�-�Szkoła�Podstawowa�
w�Konarach

2.�Michał�Żurek�-�Szkoła�Podstawowa�
w�Konarach

3.�Pachulski�Jacek�-�Szkoła�Podstawo-
wa�w�Zawadzie

4.�Wtulich� Mateusz� -� Szkoła� Podsta-
wowa�w�Zawadzie

Kategoria Szkoły Podstawowe - 
Dziewczęta

1. Świderska�Patrycja�-�Szkoła�Podsta-
wowa�w�Skrzydlowie

2.�Chojnacka�Aleksandra�-�Szkoła�Pod-
stawowa�w�Skrzydlowie

3.�Pluta�Paulina� -�Szkoła�Podstawowa�
w�Skrzydlowie

4.�Musiał� Paulina� -� Szkoła�Podstawo-
wa�w�Zawadzie�

Kategoria Szkoły Gimnazjalne - 
Chłopcy

1.�Borowik� Damian� -� Gimnazjum�
w�Konarach

2.�Abresz�Adrian�-�Gimazjum�w�Kona-
rach

3.�Mateusz�Śliwakowski�-�Gimnazjum�
w�Konarach

4. Łągiewka�Adam�-�Gimazjum�w�Ko-
narach

Kategoria Szkoły Gimnazjalne - 
Dziewczęta

1.�Monika�Psiuk� -�Gimnazjum�w�Ko-
narach

2.�Małgorzata� Cieślak� -� Gimnazjum�
w�Konarach

3.�Marcelina�Misiewicz
4.�Magdalena� Jassak� -� Gimnazjum�
w�Konarach

Kategoria Debel - Mixt

1.� Cieślak�Małgorzata�i�Abresz�Adrian
2.� Marcelina�Misiewicz�i�Damian�Bo-

rowik
3.� Monika�Psiuk�i�Adrian�Jasak
4.� Magdalena�Jassak�i�Tomasz�Wilko-

szewski

Kategoria OPEN

1.�Piotr�Śliwakowski�-�Konary
2.�Adrian�Agresz�-�Konary
3.�Damian�Borowik�-�Pacierzów
4.�Tomasz�Wilkoszewski�-�Konary

Zdobywcy� czterech� pierwszych�
miejsc� otrzymali� dyplomy� i� nagrody.�
Zdobywcą� nagrody� Fair� Play� został�
Damian�Wilk

Całej�imprezie�przyświecała�znako-
mita� atmosfera� oraz� duch� rywalizacji.�
Turniej�odbywa�się�regularnie�od�sied-
miu� lat,� zawsze� podczas� ferii� zimo-
wych.�Największym�zainteresowaniem�
cieszy� się� kategoria� OPEN,� w� której�
często� rywalizują� bardzo� młodzi� za-
wodnicy�z�osobami�dorosłymi.�Turniej�
tegoroczny� organizowali� Pan� Paweł�
Urbaniak� nauczyciel� wychowania� fi-
zycznego�w�szkole�w�Konarach� i�Pan�
Artur� Raźniak� nauczyciel� ze� szkoły�
w� Zawadzie� oraz� uczeń� Gimnazjum�
w�Konarach�Mateusz�Pietraszewski.

Organizatorzy� dziękują� za� wypo-
życzenie� stołów� do� tenisa� Zespołowi�
Szkół� w� Kłomnicach� i� Ochotniczej�
Straży�Pożarnej�w�Konarach.�Już�dziś�
zapraszamy�wszystkich�na�VIII�turniej�
KONARY�OPEN�za�rok.«

Wyniki Konary OPEN
Julia Wojtysiak

OGŁOSZENIE
Akademia Sportu przy Stowarzysze-
niu na Rzecz Rozwoju Gminy Kłom-
nice pod hasłem „OD SMYKA DO 
ZAWODNIKA”� zaprasza� wszystkie�
chętne� dzieci,� które� chcą� dosko-
nalić� swoje� zdolności� motoryczne�
i� którym� ruch� oraz� wysiłek� sprawia�
przyjemność.� Telefony� kontaktowe:�
602406745,�693439069,�343281038.«
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Weronika� Piwowarczyk.� Duży� sukces�
osiągnęła�też�drużyna�chłopców�z�Aka-
demii�Sportu,�która� awansowała�do� fi-
nału� wojewódzkiego� w� Turnieju� Piłki�
Nożnej�o�Puchar�Premiera�Donalda�Tu-
ska.

Środki�finansowe�na�organizację�ży-
cia� sportowego�w� szkołach� były� prze-
znaczone� na� przewóz� dzieci,� nagrody�
(puchary,� medale,� dyplomy),� wodę�
i� słodycze.�Wójt�Adam�Zając�oraz�v-c�
Wanda�Kusztal�brali�udział�we�wręcza-
niu�nagród.

Śmiało,� bez� kurtuazji� można� na-
pisać� podziękowania� dla� pana� wójta�
i�v-ce�wójt�za�zorganizowanie�funduszy�
na�szkolne�zawody�sportowe.�Wiem,�że�
w�niektórych�gminach�nie�przywiązuje�
się�wagi�do�sportu�szkolnego�i�ucznio-
wie� musza� sami� zbierać� pieniądze�
na�wyjazdy,�a� ilość� zawodów� jest�bar-
dzo�ograniczona.

W�nowym�roku�szkolnym�2010/2011�
planowane�są�również�cykliczne�zawo-
dy� i� turnieje� dla� szkół� podstawowych�
i� gimnazjów.� Będzie� zwiększona� ilość�
konkurencji� sportowych� o� indywidual-
ne�biegi�przełajowe�i�turniej�badminto-
na.�Mam�nadzieję,�że�powstanie�szkol-
na� liga� piłki� siatkowej,� która� będzie�
zależała�również�od�pomocy�rodziców.�
Raz�w�miesiącu�dzieci�mogą�wyjeżdżać�
na� basen� do� Solparku�w�Kleszczowie.�
Organizowane�są�też�wyjazdy�na�mecze�
i� imprezy� sportowe.� Dla� najlepszych�
sportowców� szkół� będzie� zorganizo-
wany�obóz�sportowy,�a�na�zakończenie�
roku�szkolnego�spływ�kajakowy.

W� rozgrywkach� powiatowych� dru-
żyna� oldbojów� w� piłce� nożnej� zajęła�
I�miejsce,�a�reprezentacja�gminy�w�spor-
tach�siłowych�zdobyła�III�miejsce.�Mo-
żemy� się� też� pochwalić� osiągnięciem�
pani�Tomaszewskiej,�która�w�powiato-
wym�Turnieju�Tenisa�Stołowego�zajęła�
I�miejsce.�Drużyna�KS�Kłomnice�zdo-
była�I�miejsce�w�Jurajskiej�Lidze�Piłki�
Siatkowej.�

Podczas� podsumowania� roku� spor-
towego� LZS� powiatu� częstochowskie-
go�wyróżnieni� zostali� nagrodami:�wójt�
Adam�Zając,�Anna�Dylczyk,�Zdzisław�
Matusiak,� Marcin� Mizera,� Artur� Raź-
niak.

Wyniki� ze� szkolnych� aren� sporto-
wych� w� nowym� roku� szkolnym� będą�
ukazywać� się� na� stronie� internetowej�
gminy� i� na� łamach� Gazety� Kłomnic-
kiej.«

W roku szkolnym 2010 zo-
stała zmieniona forma 
finansowania szkolnych 

zawodów sportowych. Ze środków 
gminnych został wygospodarowany 
budżet na bazie którego można było 
nie obciążając subwencji gminnych 
szkół organizować zawody i turnieje 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 

W�minionym�roku�w�naszej�gminie�
przeprowadzono� wiele� zawodów� mię-
dzyszkolnych.� W� szkołach� podstawo-
wych�były�organizowane�turnieje:�mini�
piłki� siatkowej,�mini� piłki� koszykowej�
i�mini�piłki�nożnej.�Dzieci�startowały�też�
w�turnieju�tenisa�stołowego.�Dla�dzieci�
z�klas� I-� III�odbył� się� turniej� sprawno-
ściowy,�w�którym�wszystkie�dzieci�były�
zwycięzcami,� a� na� koniec� otrzymały�
słodki� upominek.� Drużyna� chłopców�
z�Kłomnic�w�mini�piłce�nożnej�awanso-
wała�do�finału�powiatowego.�

W� Gimnazjadzie� uczniowie� brali�
udział� w� turniejach� piłki� koszykowej,�
piłki� siatkowej� i� piłki� nożnej.� Był� or-
ganizowany� dla� nich� tez� turniej� tenisa�
stołowego.�W� zawodach� powiatowych�
drużyna� chłopców� z� Kłomnic� zdoby-
ła� I� miejsce� w� turniej� piłki� ręcznej,�
a� dziewczyny� z� Zawady� wywalczyły�
IV�miejsce�w�piłce�siatkowej�i�III�miej-
sce� piłce� siatkowej� plażowej� (Paulina�
Deszcz�i�Olga�Wychowaniec).�Gminna�

Podsumowanie życia 
sportowego w gminie 
w 2010 roku

Zespół�Szkół�w�Kłomnicach�może�
się�pochwalić�pozyskaniem�25�par�nart�
biegowych.�Zakup�ten�został�w�całości�
sfinansowany�przez� �Radę�Rodziców.�
Bardzo�dziękujemy.�

Narty� można� wypożyczyć� w� Hali�
Sportowej� w� Kłomnicach.� Życzy-
my� miłych� wrażeń� podczas� biegania�
na�nartach�i�zwiedzania�okolicy.«

MAMY NARTY 
BIEGOWE

Artur Raźniak

reprezentacja�chłopców�zdobyła�I�miej-
sce�w�piłce�nożnej�w�powiatowych�za-
wodach�międzygminnych.�

W�zeszłym�roku�był�zorganizowany�
po� raz� pierwszy� Dzień� Olimpijczyka.�
Dzieci�brały�udział�w�biegach�na�50m,�
w� skoku� w� dal,� rzut� piłką� lekarską,�
w� rozgrywkach� dwójek� mieszanych�
w�piłce�siatkowej�plażowej�i�badminto-
na.� Ostatnią� konkurencją� była� sztafeta�
olimpijska,�która�dostarczyła�najwięcej�
emocji.�Na�koniec�zwycięscy�otrzymali�
medale�i�dyplomy.�Dla�uczniów,�którzy�
chcieli�się�sprawdzić�intelektualnie,�był�
zorganizowany� turniej� wiedzy� o� olim-
piadach.�

� We� wszystkich� szkołach� odbywa-
ły�się�i�odbywają�zajęcia�pozalekcyjne,�
na�których�uczniowie�mogą�realizować�
swoje� zainteresowania� sportem.� Spo-
sób� ich� realizacji� jest� bardzo� różny,�
związany� z� nowymi� ramami� założeń�
realizacji�czwartej�godziny�wychowania�
fizycznego�i�tzw.�godzin�„karcianych”.�
Uczniowie,� którzy� posiadają� większe�
możliwości�rozwoju�w�dziedzinie�jakim�
jest� sport�uczestniczą�w�zajęciach�pro-
wadzonych�przez�lokalne�kluby�sporto-
we:�Orkan�Rzerzęczyce,�Warta�Zawada,�
Metal�Rzeki�Wielkie,�Pogoń�Kłomnice,�
KS�Kłomnice,�Akademii� Sportu,�UKS�
Milenium�–� strzelanie� sportowe� i� klub�
karate.�

Na� wyróżnienie� też� zasługują� byli�
i�obecni�uczniowie�naszych�szkół,�któ-
rzy� reprezentują� nasza� gminę� na� ze-
wnątrz:� Mariusz� Wacek� zdobył� wice-
mistrzostwo� Polski� Kadetów� w� piłce�
siatkowej,� Daniel� Fidler� i� Norbert�
Urbańczyk� zostali� uczniami� Szkoły�
Sportowej�„Gwarek”�Zabrze.�W�repre-
zentacji�kadry�Śląska�w�piłce�siatkowej�
jest�Radosław�Dominiak,�a�w�reprezen-
tacji�OZPN-u�rocznik�99’�jest�Piotr�Bo-
rowiecki.�Mistrzynią�powiatu�w�indywi-
dualnych�biegach�przełajowych�została�
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Adres�strony�internetowej:�www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt�e-mail:�schronisko@klomnice.pl,
tel.�adopcyjny�34 3215987«

Gminne� Schronisko� dla� Zwierząt�
w� Jamrozowiźnie� przedstawia� kolej-
ne� zwierzaki,� którym� los� nie� bardzo�
sprzyjał.� Miejmy� nadzieję,� że� któryś�
z� czytelników,� ,Gazety� Kłomnickiej”�
da� im� trochę� miłości� i� zaopiekuje� się�
nimi,�a�one�na�pewno�odpłacą�mu�od-
daniem�i�wiernością.�

Te psiaki i kociaki oczekują, aby 
ktoś dał im dom i je pokochał.

Alwa (suczka)�wiek�ok.5�lat,�w�schroni-
sku�od�04.11.2010r.�–�suczka�o�cechach�
rasy� amstaf,� ale� jej� charakter� przeczy�
utartej�opinii�o�agresywności�psów�tej�
rasy.� Uwielbia� być� głaskana,� tryska�
energią�i�chęcią�zabawy.

Płatek (samiec)� wiek� ok.� 1� roku,�
w�schronisku�od�28.12.2010r.�–�młody,�
wesoły�psiak�pragnie�spacerów�i�zaba-
wy,�a�przede�wszystkim�opiekuna.�

Ryga (suczka)� wiek� ok.� 1,5� roku, 
w� schronisku� od� 09.08.2010r.� -� Ryga�
przypomina� owczarka� niemieckiego,�
ale�można�powiedzieć,�że�to�miniatura�
bo�jest�o�połowę�mniejsza�od�owczar-
ka.�Bardzo�przyjazna�i�miła�sunia.�

Suczka� wiek� ok.� 6� tygodni,� w� schro-
nisku� od� 17.01.2011r.� -� jeszcze� bez�
imienia� to�osoba,�która� ją�adoptuje�da�
jej�oprócz�kochającego�domu�imię�i�na-
uczy�ją�być�najlepszym�przyjacielem.

Tola� (kotka)� wiek� ok.� 4� m-cy� trochę�
nieufna� koteczka,� ale� przy� bliższym�
kontakcie� z� człowiekiem� wyrośnie�
na� miłą� głośno� mruczącą� i� chętną�
do�pieszczot.�«

Adopcji� psa� lub� kota� można� dokonywać:� od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 7.00 -15.00 w�siedzibie�schroniska�(Jamrozowizna�1,�42-270�
Kłomnice).�

W�celu�dokonania�adopcji�osoba�powinna�być�pełnoletnia�i�posiadać�do-
wód�tożsamości.«

Turniej wiedzy o olimpiadach

W dniu 11 stycznia 2011 roku 
w Zespole Szkół w Rzerzę-
czycach odbył się turniej 

wiedzy o olimpiadach. Uczniowie 
szkół z terenu naszej gminy mieli 
okazję pochwalić się swoją wiedzą 
o sporcie olimpijskim.
� Obok� prezentujemy�wyniki� turnie-
ju.

Artur Raźniak

W kategorii Szkoła Podstawowa
I miejsce Patrycja Świderska (ZS 
w Skrzydlowie)
II� miejsce� Bartosz� Szczerbiak� (ZS�
w�Skrzydlowie)
III�miejsce�Agata�Pisarska�(ZS�w�Wit-
kowicach)
IV� miejsce� Konrad� Chrząstek� (ZS�
w�Rzerzęczycach)

W kategorii Gimnazjum
I� miejsce� Magdalena� Rutkowska� (ZS�
w�Skrzydlowie)
II�miejsce�Adam�Łągiewka�(ZS�w�Ko-
narach)
III�miejsce�Paweł�Szewczyk�(ZS�w�Ko-
narach)
IV� miejsce� Dominika� Dakowska� (ZS�
w�Rzerzęczycach)«

Festiwal Kolęd i Pastorałek

„Spotkanie Pałacowe” w Nieznanicach

III Turniej Mikołajkowy
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Julia Łata 
Urodziła się 12.01.2011r. 
Ważyła 3300g i mierzyła 
55cm. Mieszka z rodzicami 
Agatą i Kamilem w Często-
chowie.

Aleksandra Kuras
Urodziła się 14.09.2010r. 
Ważyła 4700g i mierzyła 
58cm. Razem z rodzicami 
Anną i Radosławem mieszka 
w Rzekach.

Oliwia Pałuszka,
Urodziła się 28.05.2010r. 
Ważyła 2950g i mierzyła 52 
cm. Mieszka z rodzicami Ka-
milą i Kamilem w Rzerzęczy-
cach..

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

Dzień Pierwszaka i Przedszkolaka w Zespole Szkół w Skrzydlowie


