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Gminny Biuletyn Informacyjny

Sukces Oldbojów z Kłomnic

15 lat Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Dekanatu
Kłomnickiego w parafii Witkowice

Zwyciężczynie konkursu Christmas Time, uczennice z ZS w Konarach

Korneliada w Skrzydlowie

Spis treści

Drodzy czytelnicy
Na ostatniej sesji Rady Gminy Kłomnice w 2011 roku został uchwalony budżet
gminy Kłomnice na 2012 rok. Na dalszych stronach gazety znajdziecie Państwo
przedstawione w liczbach dochody i wydatki przewidywane w tym roku do wykonania. Jak widać z załączonych diagramów dochody własne gminy stanowią 41%
dochodów ogółem. Głównym uzupełnieniem dochodów jest subwencja ogólna,
jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa co stanowi 42% wszystkich dochodów. Po stronie wydatków największą pozycję bo prawie 43% stanowią wydatki
na oświatę i wychowanie i na pomoc społeczną 14,81%. W subwencji ogólnej jest
również zawarta subwencja oświatowa ale nie wystarcza ona na pokrycie wszystkich potrzeb oświatowych i gmina dokłada do tej subwencji prawie 3 miliony
złotych. Tak zresztą jest w większości gmin w Polsce. Sposób naliczania subwencji
oświatowej nijak się ma do rzeczywistych wydatków w tej tak ważnej dziedzinie,
jaką jest oświata. Kolejne rządy nakładają na samorządy coraz to nowe obowiązki zapominając o konstytucyjnej zasadzie, aby w ślad za nimi szły odpowiednie
środki finansowe. Gminy są organem prowadzącym dla szkół i przedszkoli, ale
subwencja jest przeznaczona tylko na wydatki w szkołach. Przedszkola są w całości utrzymywane z pieniędzy gminnych. Nowa ustawa o finansach publicznych
w znacznym stopniu ogranicza samodzielność finansową gmin między innymi
poprzez zasadę, że wydatki bieżące mają być pokrywane z dochodów bieżących,
a nowe wskaźniki dotyczące wysokości zadłużenia skutecznie uniemożliwiają zaciąganie nowych kredytów mimo, że gmina ma jeszcze duże zdolności kredytowe.
Tak więc bieżący rok będzie rokiem, w którym będziemy zmuszeni do ograniczenia nowych inwestycji, po to aby w nowej edycji pozyskiwania funduszy unijnych,
mieć możliwość wykazania się własnymi środkami finansowymi na udział własny.
Fundusze unijne z reguły stanowią od 50-80% wartości zadania, resztę dokłada
gmina. Nie mniej jednak nasza sytuacja finansowa nie jest aż tak zła, że nic w gminie nie będzie się działo. W dalszym ciągu będziemy realizować najważniejsze dla
naszej wspólnoty zadania, te mniej ważne odsuwając w czasie.
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BUDŻET GMINY KŁOMNICE NA 2012 ROK
I. DOCHODY
1. Majątkowe
2. Bieżące			
- subwencja ogólna
- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień
- dotacja na zadania własne
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
- dochody własne
majątkowe

36 755 367,00
2 230 468,00
34 524 899,00
15 263 174,00
3 447 010,00
1 700,00
503 061,00
198 587,00
15 111 367,00

6%

dochody własne
41%

subwencja ogólna
42%

dotacje z Europejskiego
Funduszu Społecznego
1%
dotacje na zadania
własne 1%
dotacje na zadania

realizowane na podstawie
porozumień 0,004%

dotacje na zadania
zlecone 9%

II. WYDATKI
1. Majątkowe
- zakupy inwestycyjne 	
- realizacja wspólnego projektu „E-region”
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- realizacja zadań inwestycyjnych
w tym:
• budowa oczyszczalni ścieków w Hubach  oraz kanalizacji  
sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach
• rozbudowa wodociągów gminnych
• modernizacja oświetlenia ulicznego
• budowa oczyszczalni ścieków w Nieznanicach
• adaptacja budynku po szkole w Zdrowej dla GOPS	
• termomodernizacja budynku ZS w Witkowicach
• modernizacja przepompowni ścieków w Kłomnicach
• skatepark w Kłomnicach
• przebudowa dróg w gminie
• budowa parkingu w Kłomnicach obok dworca PKP
• budowa zatoczki autobusowej w Garnku
• zadania realizowane przez schronisko „AS”
• w ramach Funduszu Sołeckiego
w tym:
¾¾ udział w budowie oczyszczalni ściek. w Nieznanicach
¾¾ rozbudowa oświetlenia
¾¾ projekt targowiska –Kłomnice
2. Bieżące
4

38 940 338,00
5 446 212,00
165 600,00
36 220,00
1 000 000,00
4 244 392,00
2 478 714,00
100 000,00
100 000,00
500 000,00
200 000,00
40 000,00
20 000,00
149 675,00
500 000,00
15 000,00
50 000,00
45 000,00
46 003,00
8 000,00
28 003,00
10 000,00
33 494 126,00

Wydatki ogółem w kwocie 38 940 338,00
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:
dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
dział 020 – leśnictwo
dział 500 – handel
dział 600 – transport i łączność
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
dział 710 – działalność usługowa
dział 750 – administracja publiczna
dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
				
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
dział 757 –obsługa długu publicznego
dział 758 –różne rozliczenia
dział 801 – oświata i wychowanie
dział 851 – ochrona zdrowia
dział 852 – pomoc społeczna
dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
dział 900 – gospodarka komunalna i  ochrona środowiska.
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dział 926 – kultura fizyczna i sport
kultura i chrona
dziedzictwa narodowego
4,82%

kultura fizyczna i sport
0,66%

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
5,54%
edukacyjna opieka
wychowawcza 0,80%
pomoc społeczna
14,81%

5 139 064,00
10 100,00
9 000,00
941 600,00
138 500,00
80 600,00
3 278 070,00
2 399,00
959 265,00
750 000,00
390 000,00
16 682 672,00
186 000,00
5 767 438,00
310 804,00
2 159 099,00
1 878 177,00
257 550,00
rolnictwo i łowiectwo
13%
leśnictwo 0,26%
handel 0,02%
transport i łączność
2,42%
gospodarka
mieszkaniowa 0,32%
działalność usługowa
0,21%
administracja publiczna
8,42%

ochrona zdrowia
0,48%

organy władzy
państwowej 0,01%
bezp.publiczne i ochrona
p. poż 2,46%
obsługa długu
publicznego 1,93%
różne rozliczenia 1%

oświata i wychowanie
42,84%

III. DEFICYT

2 184 971,00

IV. PRZYCHODY
- pożyczki			
- kredyty			
- wolne środki

4 717 595,00
473 798,00
3 943 797,00
300 000,00

V. ROZCHODY
- spłaty kredytów
- spłata pożyczek

2 532 624,00
2 323 000,00
209 624,00
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski
Uwaga Rolnicy Zwrot Podatku Akcyzowego –Istotne Zmiany
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła
stawkę zwrotu podatku akcyzowego
na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012
r. producenci rolni będą mogli składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej
w dwóch terminach, tj.:
• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego
2012 r. - wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie
od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie,
• 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie, gotówką w kasie urzędu
gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku. Maksymalna kwota
zwrotu podatku akcyzowego na 1
ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.
Zwierzęta i ważniejsze zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
W związku z Ustawą   z dnia 16
września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach chciałbym przytoczyć kil6

ka istotnych dla mieszkańców zmian,
dotyczących utrzymania zwierząt.
W art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m.”;
Po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Osoba, która napotka porzuconego psa
lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla
zwierząt, straż gminną lub Policję.”;
Po art. 10 dodaje się art. 10a i 10b
w brzmieniu:
Art10a. 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt
domowych na targowiskach, targach
i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów
i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów
i kotów poza miejscami ich chowu lub
hodowli.
2. Zabrania się rozmnażania psów
i kotów w celach handlowych.
3. Zabrania się puszczania psów bez
możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyf ikację
właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie
dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren
ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, nie dotyczy podmiotów prowadzących
schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie
dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym
celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.
Art. 10b. 1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich
chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt
2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od
podmiotów prowadzących schroniska
dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”;
W art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zabrania się odławiania zwierząt
bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że
zwierzę stwarza poważne zagrożenie
dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa
się wyłącznie na podstawie uchwały
rady gminy, o której mowa w art. 11a.”;
W art. 33a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie
obwodu poprzez:
1) pouczenie właściciela psa o obowiązku sprawowania kontroli nad zwierzęciem;
2) odłowienie psa i dostarczenie go właścicielowi, a jeżeli ustalenie tej osoby nie
jest możliwe dostarczenie do schroniska
dla zwierząt; odłowienie i dostarczenie
psa odbywa się na koszt właściciela.”;
Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie
informuje, że w okresie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać
się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych,
roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca
2011 r. do 15 czerwca 2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania
dopłaty znajdują się na stronie Agencji
Rynku Rolnego. «

Zasady rejestracji
działalności gospodarczej
Anita Stępień

O

d 1 lipca 2011 zaczęła działać
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Aby osoba fizyczna mogła
rozpocząć działalność gospodarczą
powinna uzupełnić i złożyć wniosek
o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 (do pobrania ze strony
internetowej lub w Urzędzie Gminy)
Wniosek o wpis można złożyć:
1. w Urzędzie Gminy - osobiście
(podpis w obecności pracownika)
lub listem poleconym (w przypadku przesłania listem poleconym
musi być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy
i potwierdzony przez notariusza).
Składając osobiście wniosek do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy za pokwitowaniem przyjęcie wniosku (należy
zabrać ze sobą dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość).
2. on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za po-

mocą kwalifikowanego certyfikatu,
podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, albo podpisem
osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo
w inny sposób akceptowany przez
system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikacje osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa sie oświadczenie o braku
orzeczonych wobec osoby, której wpis
dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W ramach CEIDG jest możliwe
złożenie wniosku o wpis, o zmianę
wpisu, o zawieszenie lub wznowienie
działalności oraz o jej wykreślenie.
Ważne: Numerem identyfikacyjnym
przedsiębiorcy w CEIDG jest numer
identyfikacji podatkowej (NIP).W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer
NIP osoby fizycznej staje się numerem
firmy.
Ważne: Nie wszystkie rodzaje działal-

ności gospodarczej są dozwolone dla
indywidualnych przedsiębiorców.
Ważne: Zaświadczeniem o wpisie
w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej. Przedsiębiorca powinien
szukać swojej firmy na stronie www.
firma.gov.pl – zakładka wyszukiwanie
przedsiębiorców.
Ważne: Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny to:
1. gdy został złożony w urzędzie gminy- organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni
roboczych.
1. on-line- system CEIDG prześle
niezwłocznie informację na wskazanego przez przedsiębiorcę e.maila
o niepoprawności wniosku.
Przedsiębiorco sprawdź czy Twój
wpis został juz przeniesiony do CEIDG. Jeżeli nie ma Twojego wpisu
w CEIDG udaj się do Urzędu Gminy,
w którym rejestrowałeś firmę w celu
aktualizacji danych. Jeżeli wpis został
opublikowany i chcesz go poprawić
możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę on-line.
Zachęcamy
przedsiębiorców
do sprawdzenia i aktualizacji swoich
wpisów w CEIDG aby uzyskać stan
zgodny z aktualnym prawem. «

Projekt „Sztuki rękodzielnicze i inne zawody
kluczem do aktywizacji zawodowej”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aneta Basiak

W

miesiącu grudniu 2011 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach zakończył realizację projektu
„Sztuki rękodzielnicze i inne zawody
kluczem do aktywizacji zawodowej”
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. W pro-

jekcie uczestniczyło 20 beneficjentów,
w tym 2 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy objęci zostali opieką ze strony
psychoterapeuty oraz doradcy zawodowego. W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostało
szkolenie „Mała architektura krajobrazu”, w którym uczestniczyło 10
osób. W ramach tego szkolenia zagospodarowano zakupionymi krzewami
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teren należący do Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach. Został także
przeprowadzony kurs prawa jazdy dla
dwóch osób, które brały udział w ubiegłorocznym projekcie. Wybranych 5
rodzin zostało objętych wsparciem
ze strony asystenta rodziny, w celu
wzmocnienia w tych rodzinach funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
Na zakończenie projektu została zor7
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ganizowana jednodniowa wycieczka
integracyjna dla uczestników projektu i ich rodzin. Wycieczka odbyła się
w dniu 19.07.2011 r. do Tarnowskich
Gór. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia Zabytkowej kopalni
srebra oraz Sztolni czarnego pstrąga,
a także Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Głównym celem zorganizowanego
projektu było zmniejszenie zagrożenia
wykluczeniem społecznym i zawodowym podopiecznych ośrodka pomocy społecznej poprzez kompleksowe
wsparcie prowadzące do usamodzielnienia społeczno – zawodowego poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym i środowiskowym.

Mamy nadzieję, że udział w poszczególnych szkoleniach czy kursach pomoże uczestnikom projektu w zmianie
swojej sytuacji zawodowej i otworzy
możliwości na uzyskanie zatrudnienia,
a także nabyte umiejętności pozwolą na budowanie pozytywnych relacji
z innymi ludźmi i współpracy zespołowej. «

15 lat Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Dekanatu Kłomnickiego w parafii Witkowice
i spotkanie opłatkowe w pałacu Nieznanice
Krzysztof Wójcik
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grudnia 1996 r. grupa katolickich działaczy z Andrzejem
Borkowskim na czele powołała
Oddział Dekanalny Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich. Przez wiele lat
pracy i działań w naszym Oddziale
organizowaliśmy spotkania, imprezy,
tworzyliśmy świetlicę środowiskową,
poszukiwaliśmy różnych form pomocy rodzinie, młodzieży i własnej formacji i dopiero, gdy zabierałem się
do przedstawienia naszego dorobku,
zobaczyłem, jak dużo się tego uzbierało. Na naszym Jubileuszu w sobotę 3 grudnia 2011 r. spotkaliśmy się
z naszymi przyjaciółmi na Mszy św.
w Witkowicach, a następnie w remizie
OSP w Chorzenicach.
Spotkania Jubileuszowe zwykle obfitują w podsumowania, wspomnienia
i tak też było tym razem. Rozpoczęliśmy Mszą św., którą koncelebrowali:
proboszcz ks. Tomasz Dyjan, asystent
kościelny Stowarzyszenia ks. Marek
Szumilas i zaproszony na uroczystość
ks. Mariusz Foltyński, moderator
Ruchu Światło-Życie. Dalsza część
odbyła się w gościnnej remizie OSP
w Chorzenicach. Było uroczyście, ale
dominowała serdeczna domowa atmosfera, którą tworzyły nasze panie
przygotowujące poczęstunek i dzieci, które tłumnie przybyły na ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Najważniejsza jest rodzina”.
Pierwsza część to przemówienia, ale
też przedstawienie pięknej i długiej
listy dokonań Stowarzyszenia. Prezes Marian Dziewoński opowiedział
8

o całej naszej organizacji, a nasze lokalne dzieła przedstawił wiceprezes
Oddziału Krzysztof Wójcik. Jakby
na potwierdzenie tych osiągnięć tę
część zakończył pokaz filmów animowanych wykonanych przez uczestników warsztatów odbywających się
w świetlicy „Ochronka” w Garnku,
występy wokalne wychowanków świetlicy z Witkowic oraz wręczenie nagród we wspomnianym konkursie plastycznym.
Drugą część stanowiła sesja tematyczna „Najważniejsza jest rodzina”
będąca kontynuacją wcześniejszych
spotkań w programie „Nowoczesna
wieś województwa Śląskiego – drogi do sukcesu”. Dr Mieczysław Guzewicz, biblista i konsultor Rady d.s.
Rodziny przy Episkopacie Polski, wystąpił z wykładem „Małżeństwo - fundamentem rodziny”. Z kolei ks. Mariusz Foltyński, moderator diecezjalny
Ruchu Światło – Życie, przedstawił
temat „Odkrywanie ojcostwa”. Niezwykłe wrażenie na obecnych zrobiło
wystąpienie Jana Budziaszka, perkusisty „Skaldów”, który swoją przejmującą gawędą dał unikalne świadectwo
swego osobistego dojrzewania do wiary, roli kultury i rodziny w życiu. Na
zakończenie wystąpił rodzinny zespół
wokalno -instrumentalny rodziny Filipskich.
Wspominając piętnastoletnią działalność chciałbym przedstawić najważniejsze dokonania. Choć nie są
to dokonania jednego człowieka, nie
można tu przecenić roli prezesa Od-

działu SRK Andrzeja Borkowskiego,
który wymyślał coraz to nowe przedsięwzięcia i z wytrwałością dążył ich
realizacji. Jego energia i wiara w sukces, często na przekór okolicznościom,
pozwoliły nam przezwyciężyć wiele
trudności.
Pierwszym obszarem naszej działalności jest rodzina i w 1996 r. rozpoczęliśmy pracę od powołania funduszu
pomocy rodzinie „Dziecko źródłem
nadziei”. Była to akcja wsparcia dla
biedniejszych rodzin nie tylko modlitwą, ale też i konkretnym czynem,
między innymi współpraca z Bankiem
Żywności PEAD, paczki świąteczne,
itp. Fundusz funkcjonował kilka lat,
póki nie zmieniły się warunki. Pewną
kontynuacją było powstanie w 2000 r.
Kręgu Samopomocy Rodzinnej „Promyk”, który jednak prowadził nieco inną działalność. Między innymi
organizowaliśmy dla swoich rodzin
i naszych przyjaciół, także młodzieży
wycieczki rowerowe, spływy kajakowe
Wartą i spotkania przy kominku. Jego
dziełem jest też coroczny konkurs dla
młodzieży szkolnej „Patrzę trzeźwo
na świat”.
Drugą dziedziną, której poświęciliśmy swoją energię to kultura i praca
z młodzieżą. Najważniejszym dziełem
jest Świetlica Środowiskowa „Nasza
Przystań” funkcjonująca przy parafii św.
Stanisława w Witkowicach. Warunki
na początku były bardziej niż skromne, gdyż do dyspozycji mieliśmy tylko
nieogrzane pomieszczenie w dawnej
remizie OSP przerobionej na kościół.

Dzięki determinacji i energii Andrzeja Borkowskiego zdobyliśmy fundusze (Fundusze Holenderskie, Renovabis, Samorząd Gminy Kłomnice)
na budowę i przynajmniej częściowe
wykończenie budynku świetlicy. W ramach działalności świetlicowej powstał
między innymi zespół wokalny „Arka
księdza Marka”, „teatr wyobraźni” oraz
szereg przedsięwzięć kulturalnych dla
młodzieży. Najważniejszym z nich były
program Kultura Młodych Twórców
„Lemoniadowy Joe” oraz letnie „Warsztaty Kulturalne” organizowane co roku
w Ośrodku Rekolekcyjnym „Święta
Puszcza” w Olsztynie koło Częstochowy, we współpracy z Oddziałem SRK
w Garnku i okolicznymi parafiami i organizacjami. Szczególnie cenimy sobie
spotkania z wielkimi artystami: Ireneuszem Krosnym, Janem Budziaszkiem
i Marcinem Pośpieszalskim.
Ważne miejsce w kalendarzu kulturalnym Gminy Kłomnice mają noworoczne spotkania opłatkowe w „Pałacu
Nieznanice” dzięki uprzejmości i życzliwej współpracy z właścicielką panią
Elżbietą Lubert. Wtedy też ma miejsce
popis artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Witkowicach i świetlicy,

w towarzystwie zaproszonych artystów.
W tym roku 22 stycznia odbyło się już
IX takie spotkanie. Tradycja zapoczątkowana w 2003 r. trwa w podobnym
kształcie do dzisiaj. W pięknym pałacowym hollu ze schodami i półpięterkiem
występują wychowankowie świetlicy
środowiskowej „Nasza Przystań” i Zespołu Szkół w Witkowicach. W tym
roku popis dali kolędnicy pod przewodem Andrzeja Borkowskiego oraz
dwa zespoły uczniów: z Gimnazjum
pod opieką Anny Błaszczyk i Małgorzaty Gonery z inscenizacją „Zemsta
- inaczej” oraz ze szkoły podstawowej
pod opieką Ewy Flaszki z programem
„Przybieżeli Anieli”. Całość poprzedziła recytacja wierzy ks. Twardowskiego, co powoli też staje się tradycją.
W „Pałacu Nieznanice” bywają również profesjonalni artyści: W tym roku
z programem kolęd (już po raz drugi)
wystąpił zespół wokalny Krzysztofa
Normanda z Pławna. Nie zabrakło muzyki klasycznej: z Trio D-dur J. Haydna
wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej
II st z Częstochowy (pod op. Prof. J.
Mulszanowskiej). Po raz kolejny mieliśmy też występ stypendysty Fundacji im. E.J. i J. Reszków – tym razem

Emeryci witają Nowy Rok 2012
Halina Zielińska

J

ak co roku liczna grupa emerytów
z oddziału Rejonowego w Kłomnicach P.Z.R.R i I zebrała się 7
stycznia na spotkaniu opłatkowym.
Około 140 osób przybyło do Sali
OSP na godz. 15:00 aby pożegnać
stary a przywitać Nowy Rok 2012.
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Oddziału Rejonowego P.
Kazimierz Makles, który w piekny
i wzruszający sposób powitał przybyłych gości. Byli to: Za –ca Wójta
Gminy Kłomnice P. Wanda Kusztal,
Skarbnik Gminy Kłomnice P. Halina
Pruzel – Tkacz, Ks. Proboszcz Mirosław Turoń, Przewodnicząca Zarządu Okręgu w Częstochowie P. Irena
Pianka, i Skarbnik tego okręgu P.
Barbara Badora, Prezez Banku Spółdzielczego w Kłomnicach P. Barbara Dominiak, Dyrektor GOK-u P.
Leszek Janik, Przedstawicielki Kół
w Pławnie i Ciężkowicach P. Czesła-

wa Mikulska, P. Alicja Ojżyńska, P.
Teresa Rokita.
Szczególnie serdecznie Przewodniczący P. Kazimierz Makles i P. Ryszard Całus powitali wielką rodziną
emerytów, życząc na Nowy Rok dużo
zdrowia, spokoju, miłości i radości.
Aby wprowadzić prawdziwie podniosły świąteczny nastrój dwie młode
solistki Paulina Makles z Rzerzęczyc
(studentka II roku filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego) i Justyna Borowik (uczennica II klasy
Gimnazjum w Zawadzie) zaśpiewały kolędy. Następnie Ks. Proboszcz
przybliżył wszystkim cud Narodzenia Bożego Dzieciątka, poświęcił
opłatki i złożył życzenia – samych
przyjemnych chwil w Nowym Roku,
wiele siły, radości i Bożej Opieki
na każdy dzień.
I wtedy nastąpił najważniejszy
moment – dzielenie się opłatkiem.
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na ksylofonie grał Radosław Mysłek.
Towarzyszył im na fortepianie Mikołaj
Borkowski. Na koniec, jak zwykle przemówienia, życzenia proboszcza ks. T.
Dyjana i rozmowy przy stolikach, kawie i ciastach upieczonych przez członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Warto wspomnieć, że w 9-letniej
historii „spotkań pałacowych” gościli
u nas różni artyści: Stanisław Brzezina- Kałkus prowadzący własny teatr
„Stodoła” w Olsztynie koło Częstochowy, wspomniany już zespół wokalno
– instrumentalny rodziny Filipskich,
Janusz Nowański tenor z łodzi. Patrząc
teraz z perspektywy kilku lat na klimat
i wydarzenia związane z „Pałacem Nieznanice” mam nieodparte wrażenie, że
oto odradza się dziewiętnastowieczna
forma „salonu artystycznego”, którego współanimatorem jest właścicielka
pani Elżbieta Lubert i jej córki.
W zamierzeniu tego artykułu było
przedstawienie wszystkich dokonań
naszego Stowarzyszenia, ale okazało się, że nawet krótkie wspomnienie
o każdym z wydarzeń zajmie bardzo
dużo miejsce. Postaram się to uczynić
w drugiej części. «
To wzruszająca chwila, kiedy nawet
obcy sobie na co dzień ludzie jednoczą się, ze wzruszeniem składają sobie najlepsze życzenia.
Głos zabrali także goście: P. Wanda Kusztal, P. Barbara Dominia, P.
Leszek Janik, życząc wszystkim samych szczęśliwych chwil, zdrowia
i radości. Oby te wszystkie dobre życzenia nam się spełniły.
Pani Prezes Banku P. Barbara Dominiak przekazała na konto związku
2 000,00 zł.
Panie z Zarządu Okręgu podkreśliły bardzo dobrą i prężną pracę
w naszym Oddziale Rejonowym.
Zastępca przewodniczącego O.R.
P. Grażyna Jurczyńska odczytała list
od Honorowego Prezesa naszej organizacji P. Bronisławy Pikos, skierowany do członków Oddziału Rejonowego, którego życzenia brzmiały:
„Z wielką radością przyjęłam zaproszenie na „Spotkanie Opłatkowe”. Serdecznie za nie dziękuję, ale ze względu
na stan zdrowia nie mogę się z wami spotkać, ale moje myśli ciągle do was biegną.
Dzieląc się opłatkiem życzę wszystkim
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dużo zdrowia, szczęścia miłości, życzliwości, spełnionych marzeń.
Niech Jezus błogosławi Waszym planom, niech wspiera wszystkich swoimi łaskami, dodaje sił w każdym dniu Waszego
życia.
Mam zadzieje, że nasz Oddział będzie się rozwijał a wszyscy jego członkowie będą ze sobą wesoło i serdecznie spędzać wolny czas.
Z poważaniem Honorowy Prezes
Bronisława Pokos”
Po odczytanych życzeniach nasze
młode artystki znów uprzyjemniły
nam czas swoim śpiewem, a potem
nastapił moment odznaczenia zasłużonych dla Związku osób. Byli to:
P. Jerzy Topolski – Złota Odznaka
Honorowa, P. Eugeniusz Jamrozik –
Złota Odznaka Honorowa, P. Leszek włożyli również Państwo MazuroZa sprawne i wzorowe zorganiJanik – Duża Odznaka Honorowa, P. wie, P. Jerzy Topolski, P. Eugeniusz zowanie spotkania dla tak licznej
Zdzisława Bugaj – Dyplom Uznania. Jamrozik, P. Jacek Jaksender, P. Anna grupy emerytów, należą się ogromne
Odznaczenia zostały przyznane przez Ciupa, P. Halina Kotas, Pani Zdzi- podziękowania i słowa uznania dla
Zarząd Główny P.Z.E.R i I w War- sława Bugaj. Szybką i sprawną obsłu- Członków Zarządu Oddziału Rejoszawie, a wręczone przez przedstawi- gę w szatni zapewniła nam P. Wanda nowego PZERiI w Kłomnicach: P.
cieli Zarządu Okręgu i Rejonu. Toast Pomorska.
Kazimierzowi Maklesowi, P. Ryszarsmacznym szampanem zakończył
Dzięki zaangażowaniu wszystkich dowi Całusowi, P. Stefanii Pruciak, P.
część oficjalną i zaczęła się zabawa spotkanie to należy zaliczyć do uda- Irenie Bardzel, P. Grażynie Jurczyńogólna. Przygrywała nam orkiestra nych. Stoły były pięknie udekorowa- skiej, P. Marii Kołodziejczyk i tym
w osobach: P. Kazimierza i Marka ne, nie brakowało owoców, słodyczy. wszystkim którzy zaangażowali się
Zająców. Stare sentymentalne melo- Zawsze można było skorzystać z go- w przygotowania. Dziękujemy!!! «
die z lat naszej młodości wprowadzi- rącej herbaty czy kawy. Chyba nikt
ły wesoły, swobodny nastrój. Parkiet nie wyszedł stąd smutny czy głodny.
szybko zapełnił się a z każdym kolejnym tańcem przybywało nam werwy,
Planowane uroczystości, wycieczki i wczasy
a ubywało lat….
W przerwie P. Irena Bardzel –
Sekretarz naszego O.R. przedstaOR PZERiI w Kłomnicach na 2012 r.
wiła propozycje wycieczek, imprez
Proponowane imprezy		termin realizacji
i turnusów wypoczynkowych na rok
Spotkanie „opłatkowe”		7 stycznia
2012. Na uwagę zasługiwał także
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet		8 marca
skecz w wykonaniu naszych członkiń:
Wycieczka autokarowa do Cieszyna		II dekada marca
P. Marii Adanus, P. Ireny Bardzel, i P.
Spotkanie wiosenne rekreacyjne 		1 maja
Grażyny Jurczyńskiej pt. „Kredyt dla
Turnus wypoczynkowy Zakopane		20-30 czerwiec
powodzian”. Panie nadzwyczaj trafWycieczka: kopalnia „Wujek”, Bobolice		II dekada lipca
nie przedstawiły i oceniły sytuację
Wycieczka: Kamień Śląski, Góra św. Anny		I dekada sierpnia
wielu ludzi w Polsce po powodzi, peWycieczka: Kleszczów, Ostrowy		I dekada września
rypetie na drodze zdobywania pomoTurnus wypoczynkowy: Świnoujście		25.09. – 05.10.
cy finansowej. Ukazane w satyryczny
Dzień Seniora		II połowa października
sposób pomysły bohaterów scenki
wywoływały salwy śmiechu i gorące
Oprócz wymienionych wyżej imprez planujemy organizowanie wyjazdów
brawa.
W przerwach między tańcami był do kina, teatru, operetkę – w zależności od repertuaru; dwie wycieczki rowerowe,
czas na poczęstunek. Smaczne ciasta spotkania z ciekawymi osobami. Serdecznie zapraszamy członków OR do udziału
i bigos przygotowały nam Z-ca prze- w proponowanych imprezach.
Prezydium Zarządu Oddziału
wodniczącego O.R. P. Stefania Pruciak i P. Janina Michoń, a pomagały
im przez cały czas Panie z Rzerzęczyc i Kłomnic. Wielki wkład pracy
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Sprawozdanie
Henryk Przech
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zanowni Państwo, uwzględniając jawność w życiu publicznym
czuję się w obowiązku przedstawienia sprawozdania z działalności Oddziału Rejonowego PZE,R
i I w Kłomnicach za okres czterech
lat, jako przewodniczący Zarządu.
Kierując działalnością Zarządu i jego
Prezydium starałem się realizować
założone w statucie cele i służyć
członkom. Wymiernym osiągnięciem
OR wraz z kołami w Pławnie i Ciężkowicach jest rozrost organizacyjny
i ilość różnorodnych przedsięwzięć.
W okresie 4 lat wstąpiło do Związku
w OR ponad 200 członków. W każdym roku kontynuowano organizowanie uroczystych spotkań połączonych
z występami, posiłkiem i zabawą taneczną, które cieszyły się dużym powodzeniem. Liczba członków biorących
udział często przekraczała 120 osób.
Byliśmy zaszczycani obecnością gości: władze samorządowe, władze Oddziału Okręgowego Związku, władze
BS w Kłomnicach i inni zacni goście.
Każdy rok rozpoczynał się spotkaniem
opłatkowo-noworocznym z przełamaniem się opłatkiem i życzeniami,
wspólnym śpiewaniu kolęd a przede
wszystkim zabawą taneczną. Na spotkania te był zapraszany ks. Proboszcz,
który przewodniczył tej uroczystości.
Zdarzyło się również, że na spotkanie
z okazji Dnia kobiet przybył na moje
zaproszenie Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup wraz z ks. Proboszczem, który tego dnia wizytował naszą parafię.
Spotkanie to pozostało w pamięci zebranych jako ważne i miłe. Ks. Arcybiskup udzielił nam błogosławieństwa.
Do tradycji należą również uroczyste
spotkania z zabawą taneczną, w tym
Dnia Seniora.
Organizowane były wycieczki krajoznawczo-turystyczne - średnio 6
w każdym roku, w których udział brało
około 50 osób a nawet więcej (dotyczy
tylko Kłomnic). Wszystkie wycieczki
odbywały się w wynajmowanym autobusem. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również wyjazdy, głównie
do Teatru Wielkiego w Łodzi na operetki i opery. Organizowano również

dzów, w tym Posłów na Sejm RP i były
przyjmowane z aplauzem, nagradzane
oklaskami. Występy były nagrywane
kamerami różnych stacji telewizyjnych
a następnie transmitowane w swych
wyjazdy na ciekawy filmy i inne spekta- audycjach na kraj. Bardzo ważną sprakle. Realizowane były spotkania z cie- wą jest fakt, że w każdym zakątku nakawymi ludźmi tj. Posłanką na Sejm szej Ojczyzny ludzie usłyszeli o KłomRP, specjalistą rehabilitacji medycznej, nicach i gminie oraz o działającym
reżyserem filmowym, lekarką-diabe- Związku Emerytów. Sądzę że była to
tolog. Odbywały się spotkania rekre- bardzo dobra promocja Kłomnic i naacyjno- integracyjne i wiele innych np. szej gminy. W działalności związkowej
wycieczka rowerowa. Z budżetu OR członkowie mieli możliwość do wspólZwiązku dofinansowywane były nie- nej modlitwy na Mszach św. w intencji
które organizowane imprezy. Każdy żyjących i zmarłych matek, o zdrowie
członek będący mieszkańcem Gmi- i błogosławieństwo Boże dla członków
ny Kłomnice mógł korzystać z ulgi Związku i osób starszych jak również
w kosztach wycieczki do wysokości za dusze zmarłych członków. Zwiękwpłaconej składki członkowskiej. Pre- szono liczbę organizowanych turnuzydium przyznawało członkom będą- sów wypoczynkowych połączonych
cym w trudnej sytuacji materialnej lub z wycieczkami turystyczno - krajolosowej skromne zapomogi. Członko- znawczymi. W okresie czterech lat zorwie Prezydium przed Świętami Bo- ganizowano 11 turnusów, w których
żego Narodzenia odwiedzali chorych udział wzięło 628 osób. Zorganizowaczłonków wręczając im przygotowa- ne zostało biuro Zarządu OR Związku
ne paczki z słodyczami i owocami. z pomocą władz samorządowych gmiPewną nowością w naszej działalno- ny. Ponadto Wójt Gminy przekazał
ści było organizowanie przedsięwzięć Zarządowi używane meble i kompuadresowanych nie tylko do członków ter. Ze środków własnych zakupiliśmy
Związku. Wspólnie z GOK organi- niezbędny sprzęt na wyposażenie biura
zowane były dla wszystkich osób star- i inne potrzebne akcesoria. Zwiększyszych z terenu gminy „Gminne Dni ła się liczba pełnionych dyżurów przez
Seniorów”. Patronował tym uroczy- członków Prezydium. Biuro jest czynstościom Wójt Gminy Kłomnice. Przy ne w poniedziałki i czwartki każdego
szerszej współpracy tj.: GOK, GOPS, tygodnia, co znacznie ułatwia nawiązaZSz w Kłomnicach, BS, również pod nie kontaktu naszym członkom. Prace
patronatem Wójta Gminy udało się Prezydium i Zarządu prowadzone były
zorganizować piknik „Sprawni ina- systematycznie. Prezydium dokładało
czej wśród swoich”, na który zostały wielu starań aby wyróżniać zasłużoosobiście zaproszone osoby z niepeł- nych członków, osoby spoza Związku
nosprawnością z terenu gminy. Pre- oraz instytucje i organizacje poprzez
zydium Związku poprzez czynione składanie wniosków do władz naczelstarania pozyskało dodatkowe środki nych o przyznawanie dyplomów uznafinansowe z PFRON. Z wdzięcznością nia, honorowych odznak lub nadania
i uznaniem wyrażały się matki o wpro- godności honorowego przewodnicząwadzanych obchodach „ Dnia Matki”. cego jak również przyznawało nagrody
W czasie organizowanych wycieczek i tzw. nagrody jubileuszowe. W każdym
odwiedzane były miejsca pamięci na- roku organizowano łącznie z Kołami
rodowej. Podczas jednego z wyjaz- w Pławnie i Ciężkowicach średnio
dów do Warszawy zwiedziliśmy Mu- do 30 różnych przedsięwzięć. Podejzeum Powstanie Warszawskiego. mowanie ważnych decyzji odbywało
Kolejny wyjazd do Warszawy połączo- się w formie przyjmowanych uchwał,
ny z Zespołem Śpiewaczym „Klepisko” zgodnie z zaleceniami władz naczelnie ograniczył się do zwiedzenia i za- nych Związku. W okresie 4 lat działalpoznania się z pracami Sejmu RP. Ze- ności Prezydium i Zarząd podjęli pospół „Klepisko” mógł w pomieszcze- nad 30 uchwał. Wspomnę o obradach
niach sejmowych prezentować część Zarządu OR z dnia 10 października
swego dorobku artystycznego. Wystę- 2011. W obradach uczestniczyły zapropy zgromadziły licznie różnych wi- szone osoby a mianowicie: przewod-
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nicząca i skarbnik Zarządu Oddziału
Okręgowego w Częstochowie, przedstawiciele Zarządów Kół w Pławnie
i Ciężkowicach, przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej, kronikarz
oraz kierownicy (opiekunowie) grup
turnusów wypoczynkowych z 2011
roku. Zarząd rozpatrzył informacje
dotyczące przedstawionych rozliczeń
z czterech turnusów. W swym stanowisku do trzech turnusów tj. Zakopane,
Jaworzynka i Świnoujście Zarząd nie
przedstawił żadnych uwag i zastrzeżeń. Natomiast do czwartego turnusu
w Dańczowie stwierdzono, że kierownicy grup (opiekunowie) odstąpili samowolnie od określonego w uchwale
Zarządu rozliczenia otrzymanych gratyfikacji. Ponadto pozostawiono dla
RKR dokończenie zbadania i ustosunkowania się do przedłożonego w dniu
15 września rozliczenia. Nadmieniam,
że kierownik tego turnusu przedłożył
w tym dniu listę dokonanych zwrotów
po 48 zł. uczestnikom z wpłat za dziewiąty dzień (dobę) pobytu. Uczestnicy
zgodnie z przedstawioną ofertą winni
wpłacić za 8-dniowy turnus. Przyjęto
termin wieczorku tanecznego z okazji
Dnia Seniora tj. 22 wrzesień i informację o uroczystości „Gminnego Dnia
Seniora” w dniu 23 września. Ustalono
harmonogram przygotowań do uroczystości w dniu 22 września. Skarbnik Zarządu przedstawiła informację
dotyczącą realizacji budżetu za trzy

kwartały wraz z realizacją kwoty na realizację zadań publicznych otrzymaną
od samorządu gminnego w wyniku
ogłoszonego konkursu. W sprawach
organizacyjnych i bieżących Zarząd
podjął uchwałę o zwołaniu w styczniu
2012 roku Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów OR Związku. Przedstawiłem przygotowane na piśmie swoje
oświadczenia o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Zarządu i jego
Prezydium podając powody. Zarząd
powierzył tę funkcję z-cy przewodniczącego. Było to ostatnie posiedzenie
Zarządu, które prowadziłem zgodnie
z przyjętymi obowiązkami. Uzyskiwane wyniki działalności OR w Kłomnicach zawdzięczam również otrzymywanemu wsparciu i pomocy ze strony
władz samorządowych naszej gminy,
wielu instytucji i organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych- darczyńców.
Składam wszystkim serdeczne podziękowania a w szczególności: Panu
Wójtowi, Pani Prezes BS, Panu Dyrektorowi GOK, Panu Prezesowi OSP
i wszystkim bezimiennym, prywatnym
darczyńcom. Dziękuję za okazywaną
pomoc kierownictwu Urzędu Gminy,
pracownikom i stażystom. Dziękuję za
współpracę mandatariuszom i członkom, którzy chętnie włączali się do prac
na rzecz Związku. Oddzielnie chcę
podziękować Zarządowi Kół za ich
owocną działalność. Pragnę również

nadmienić, że jako członek Zarządu
Oddziału Okręgowego w Częstochowie starałem się być aktywnym. Odważałem się składać propozycje i wnioski
w sprawie zmian niektórych przepisów
w celu większego zdemokratyzowania
działającego dziesiątki lat Związku.
Aktywność swoją odnotowuję raczej
jako narażanie się osobom starającym
się utrzymać status quo. Wiem również, że moje kierowanie działalnością
OR Związku nie wszystkim mandatariuszom i członkom podobało się.
Choć dalej uważam, że wszyscy członkowie winni mieć jednakowe prawa.
Starałem się tak gospodarować pieniędzmi z budżetu związkowego aby
nie dopuścić do tzw. „przejadania tych
pieniędzy przez mandatariuszy”. Osobiście rezygnowałem z części przyznawanych mi przez Prezydium Zarządu
OO gratyfikacji prowadząc racjonalnie
i oszczędnie wydatki.
Niekiedy w rozmowach z członkami niektórzy przypominali mi „że jeszcze się taki nie narodził...” Znam ocenę swojej działalności wypowiedzianą
przez Przewodniczącą Zarządu Oddziału Okręgowego, ewentualną ocenę
pozostawiam członkom wg uznania.
Przepraszam, jeśli kogoś czymś uraziłem. Składam wszystkim osobom,
którymi dane mi było współdziałać
życzenia: zdrowia, wszelkiego dobra
i pomyślności w 2012 roku. Szczęść
Boże. «

Spotkanie Noworoczne Strażaków
Jarosław Łapeta

W

dniu 14 stycznia 2012
w nowo wyremontowanej
świetlicy OSP Chorzenice odbyło się spotkanie noworoczne
strażaków z gminy Kłomnice. Wieloletnia tradycja spotkań noworocznych
poprzedzona została roboczym posiedzeniem Zarządu Gminnego, które
odbyło się w świetlicy Domu Dziecka
w Chorzenicach. Zarząd na swoim posiedzeniu przedstawił sprawozdanie ze
swojej działalności podsumowując rok
2011, który był okresem zebrań sprawozdawczo-wyborczych zakończonych
Zjazdem Gminnym w dniu 12 czerwca
oraz Zjazdem Powiatowym w dniu 10
grudnia. Ponadto miniony rok to wiele
12

zakupów nowego sprzętu dofinansowaniem oraz ogromny budżet z przeznaczeniem na OSP w Gminie Kłomnice.
Warto tu wspomnieć o nowej remizie
dla OSP Garnek w Karczewicach, oraz
nowym samochodzie bojowym dla
OSP Rzerzęczyce. Tak duże nakłady
to potrzeba przepisów oraz dynamicznego postępu technicznego i wyzwań
stojących przed strażakami Ochotnikami. Warto nadmienić że dotychczas
kolejne lata dają mocne sprawdziany
gotowości naszych jednostek, od roku
2007 corocznie mamy do czynienia
z różnymi akcjami ciągłymi takimi jak
trąby powietrzne, powodzie, oblodzenia oraz rozległe pożary lasów i nie-

użytków. Ponadto jednostki włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego stale uczestniczą w ratowaniu ofiar zdarzeń drogowych. Podsumowano też działalność prewencyjną
i edukacyjną w tym organizację współzawodnictwa sportowego drużyn OSP
oraz eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym
nasi reprezentanci dotarli do szczebla
wojewódzkiego zajmując czwarte miejsce w województwie w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych. W spotkaniu
uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach brygadiera Jarosława
Piotrowskiego Zastępcy Komendanta
Miejskiego PSP w Częstochowie oraz

Sławomira Galasińskiego Kapelana
strażaków Archidiecezji Częstochowskiej.
Po zakończeniu roboczych obrad
członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej udali się do Remizy OSP Chorzenice gdzie czekała ponad 100 osobowa rzesza przedstawicieli jednostek
oraz Orkiestra Dęta OSP Kłomnice.
Wśród strażaków byli również przedstawiciele Rady Gminy Kłomnice.
Dla wszystkich zebranych zaproszeni
goście złożyli życzenia noworoczne
a orkiestra dęta zagrała koncert noworoczny prezentując swoje umiejętności,
które to z każdym rokiem są coraz lepsze.
Tradycja spotkań zainicjowana prawie 10 lat temu mocno zakorzeniła się
w kalendarzu strażackich imprez. Jest
wyrazem siły i mobilności naszych jednostek w którą niektórzy mieszkańcy
czasami raczą wątpić. Niemniej jednak lepiej widzieć strażaka w galowym
mundurze podczas uroczystości niż
oczekiwać na jego pomoc w mundurze bojowym, bo wtedy jest to jedno-

znaczne z zaistniałą tragedią. Najważniejszym życzeniem przekazywanym
strażakom jest jak najmniejsza ilość
wyjazdów do zdarzeń, a kiedy one już
mają miejsce to żeby ze wszystkich
akcji wracało tylu strażaków ilu ich
wyjechało. Każdy wyjazd to ogromne
ryzyko utraty zdrowia i życia. Nigdy
nie wiadomo co strażacy przyjeżdżają-

cy do akcji zastaną na miejscu zdarzenia. Dlatego przed każdą próbą krytyki
w kierunku strażaków ochotników należy się głębiej zastanowić mając świadomość że pomoc potrzebna od nich
nie jest codziennością natomiast jak już
jest potrzebna wiąże się niejednokrotnie z tragediami ludzi i ich mienia. «

Konkurs plastyczny
Barbara Stępień

T

radycją w Szkole Podstawowej w Kłomnicach stało się
uczestnictwo najmłodszych
uczniów w konkursie plastycznym
„Kosz pełen zdrowia”.
Celem konkursu jest popularyzacja
zdrowego trybu życia, m. in. właściwego odżywiania, dbałości o zdrowie
dzieci i młodzieży, a także rozwijanie
talentów artystycznych. Szkoła, organizując konkurs „Kosz pełen zdrowia”,
ma również na myśli patrona naszej
szkoły Grzegorza Piramowicza, który
ogromną wagę w edukacji przywiązywał do sprawności fizycznej młodego
człowieka. Konkurs plastyczny poprzedziły pogadanki o zdrowym odżywianiu się i wzmianki o Grzegorzu
Piramowiczu, który był inicjatorem
wychowania fizycznego w szkołach.
Poprzez udział w konkursie dzieci
poznały wiele nazw owoców i warzyw
oraz zasady bezpiecznego ich spożycia. Uczniowie brali udział w dyskusji
na temat aktywności ruchowej, różnych formach wypoczynku i aktywnym

spędzaniu czasu wolnego. Ważnym
elementem była rozmowa nauczyciela
z dziećmi o konieczności zachowania
higieny w domu i w szkole oraz dostrzeganiu potrzeb zdrowotnych rodziny i środowiska.
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Konkurs odbył się w listopadzie
2011r. Organizatorki konkursu - Barbara Stępień i Bożena Chrząstek, zebrały wiele ciekawych prac plastycznych
uczniów. Laureaci zostali wyróżnieni
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. «
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Tradycja wizyt w Domu Spokojnej Starości
Dorota Rokicka-Anklewicz

W

Zespole Szkół w Rzerzęczycach już od 2000 roku
kultywowana jest tradycja spotkań z pensjonariuszkami
Domu Spokojnej Starości w Częstochowie. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunką
Dorotą Rokicką-Anklewicz dwa razy
w roku z okazji świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia odwiedzają
starsze panie. Tak naprawdę miejsce, do którego się udajemy to Zakład
Opiekuńczo – Leczniczy przy ulicy
Ogrodowej i prowadzony jest przez
Zgromadzenie Małych Sióstr NSM
„Honoratek”, jednak uczniowie wolą je
nazywać Domem Spokojnej Starości.
W placówce tej oprócz sióstr zakonnych pracują również osoby świeckie.
Starsze panie znajdują się tam z różnych przyczyn. Czasami są osobami samotnymi, nie ma kto się nimi zaopiekować, a czasami ich choroba jest tak
w zaawansowanym stadium, że rodzina
nie ma czasu i możliwości, żeby się nimi
w fachowy sposób. Uczniowie Zespołu
Szkół w Rzerzęczycach, którzy przez
dwanaście lat odwiedzają z opiekunką
pensjonariuszki Domu Spokojnej Starości za każdym potrafią się właściwie
zachować. Nie zdarzyło się, żeby zawiedli pokładane w nich zaufanie czy
zrobili coś nietaktownego. Wyjazd

do Częstochowy jest formą nagrody za
aktywną i sumienną pracę w Samorządzie Uczniowskim, chociaż chętnych
jest zawsze bardzo wielu. Za każdym
razem uczniowie wizytę w Domu
Spokojnej Starości traktują jak wizytę
u babci. Zresztą, również starsze panie
z utęsknieniem czekają na nas, żeby
porozmawiać, powspominać dawne
czasy, a nawet przytulić, ,przyszywane”
wnuki. Podczas tych spotkań uczniowie
wręczają paniom różne upominki związane z nadchodzącymi świętami. Są to
przeważnie kartki świąteczne z życzeniami świątecznymi, stroiki, palmy,
ozdobne baranki czy kurczaki. Należy
dodać, że wszystkie te upominki wykonywane są przez uczniów naszej szkoły
od klasy I szkoły podstawowej do klasy
III gimnazjum. Pensjonariuszki za każdym razem cieszą się z otrzymanego
prezentu, gdyż stanowi on namiastkę
nadchodzących świąt. Bardzo miły jest
fakt, że ,,babcie” czekają na nas, wiedzą już, gdzie znajdują się Rzerzęczyce i nauczyły się poprawnie wymawiać
nazwę naszej miejscowości. Należy też
nadmienić, że za każdym razem opiekuje się nami siostra Hanna, która zawsze znajdzie dla nas czas i pomoże
w zorganizowaniu spotkania. Uczniowie darzą ją szczególną sympatią, bo
mimo wielu obowiązków i pracy jest

Korneliada w Skrzydlowie
Alina Błaszczyk

Z

espół Szkół w Skrzydlowie od
2003 roku nosi dumnie imię
Kornela Makuszyńskiego –
pisarza, który ponad wszystko cenił
sobie dobroć i dziecięcą radość oraz
kochał sport.
13 stycznia uczciliśmy 128 rocznicę
urodzin naszego patrona, organizując
turniej sportowo – literacki pod hasłem
„Korneliada fair play 2012”. Sala gimnastyczna zamieniła się na dwie godziny w arenę sportową. Na trybunach
zasiedli kibice z licznymi gadżetami
i transparentami, na których widniały
14

hasła promujące ideę fair play: „Zasadę
fair play znają, ci co bez oszustwa grają”,
„Fair play gramy i kibicom pomagamy”,
„Bądź OK – kibicuj fair play”, „Grajmy wszyscy fair play, to zabawa będzie
OK.”. I rzeczywiście była. W turnieju
wzięły udział reprezentacje klas szkoły
podstawowej i gimnazjum podzielone
na trzy dziewięcioosobowe drużyny.
W konkurencjach sprawnościowych
rywalizowali przedstawiciele wszystkich klas. Zaangażowanie członków
drużyn w uzyskiwanie cennych punktów, wspierane gorącym dopingiem

miła, uśmiechnięta i stara się porozmawiać z każdym z nich. Nasze kontakty z Domem Spokojnej Starości są już
na tyle długie i przyjacielskie, że siostry
zakonne przygotowują dla uczniów
skromne śniadanie. Twierdzą, że dzieci należy nagradzać z dobre uczynki.
Mówią też, że mają nadzieję, że może
w przyszłości któraś z odwiedzających
dziewczynek zastąpi je w tej trudnej
pracy zakonnej. Są wdzięczne za to, że
przez tyle lat pamiętamy o starszych,
schorowanych paniach. Ważne również jest to, że dyrektor Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach mgr Ryszard Krok
w pełni popiera działania młodzieży
i żywo interesuje się dalszymi planami.
To właśnie dzięki jego zgodzie i aprobacie dyrektor Zakładu OpiekuńczoLeczniczego mgr Joannie Piekarskiej
wizyty te mogą być kontynuowane. Nasze kontakty są systematyczne i będziemy je nadal podtrzymywać. Uczniowie
już nie mogą doczekać się kolejnej wizyty w Domu Spokojnej Starości, żeby
złożyć życzenia świąteczne, wręczyć
drobne upominki i spotkać się z pensjonariuszkami. Będzie to kolejna okazja, żeby wnieść w ich życie promyk
radości, pokazać, że mimo upływu lat
starsze osoby nadal mają wiele do zaoferowania młodym ludziom. «
publiczności, było ogromne. Do rywalizacji fair play zagrzewała wszystkich piosenka Marka Torzewskiego
„Do przodu, Polsko!”, która stała się
już hymnem sportowym. Zawodnicy z pełnym poświęceniem kozłowali
piłki, oddawali skoki na piłkach rehabilitacyjnych, pokonywali slalom
między pachołkami i oddawali skoki
w dal. Wyniki części sportowej mogły
bowiem zaważyć w klasyfikacji generalnej. Poziom pierwszej części był bardzo wyrównany, choć na prowadzenie
wysunęła się przewagą dwóch punktów
drużyna numer II.
Część literacka obejmowała zadania z zakresu życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego. W skład drużyn weszli tym razem uczniowie klas

IV – VI oraz I – III gimnazjum. „Na
rozgrzewkę” każda grupa losowała pytania z przygotowanego zestawu. Nie
sprawiły one zawodnikom większych
problemów, chociaż niektóre z nich
wymagały szczegółowej wiedzy. Trudniej było z rozwiązaniem krzyżówki literackiej. Za to umiejętność rozpoznawania znanych powiedzeń i „złotych
myśli” pisarza wypadła bardzo dobrze.
O ostatecznym wyniku turnieju prze-

sądziła ostatnia tura pytań. Puchar
dyrektor szkoły w postaci statuetki
Koziołka Matołka, która jest znakiem
rozpoznawczym naszej Kornelówki,
wywalczyli członkowie drużyny II.
Sądzę, że ten dzień, atmosfera fair
play towarzysząca turniejowi oraz
wspólne śpiewanie piosenek, na długo
pozostanie w pamięci uczniów. Zwłaszcza, że wywalczony w zmaganiach turniejowych puchar, znajduje się w cen-

tralnym punkcie gabloty z trofeami
szkoły.
Na jednym z transparentów uczniowie umieścili napis: „Korneliada ważna
sprawa, fair play gra i zabawa”. Takie
właśnie było tegoroczne święto patrona
naszej szkoły - poety serc i słonecznych
uśmiechów. Życzymy wszystkim szkołom w gminie, aby ich obchody Dnia
Patrona były tak radosne i pełne wrażeń jak u nas w Skrzydlowie. «

Gminny konkurs Christmas Time
Joanna Suliga, Karolina Stanisz, Aneta Prokop

2

4 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół
w Kłomnicach odbył się gminny konkurs o nazwie Christmas
Time, którego organizatorami były p.
Karolina Stanisz, p. Aneta Prokop, p.
Joanna Suliga oraz p. Ewa Bąk. Była
to już czwarta edycja konkursu, który
w tym roku zmienił nieco swoją formułę. Jego uczestnicy - uczniowie klas
IV-VI szkół podstawowych z Garnka,
Rzerzęczyc, Kłomnic i Konar - poza talentem wokalnym i językowym, musieli
wykazać się umiejętnościami plastycznymi.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie mieli za

zadanie zaśpiewać w języku angielskim
wybraną piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej. W drugim etapie zawodnicy
rozwiązywali test leksykalny związany
z tematami: Christmas, New Year i Santa Claus. Trzeci etap polegał na wykonaniu pracy plastycznej, dowolną techniką,
na jeden z dwóch tematów: Zimowy sen
lub Świąteczne nastroje.
Jury w składzie: p. Agnieszka Kloczkowska, p. Anna Kusztal, p. Łukasz Stanisz oraz p. Krzysztof Jabłoński wyłoniło zwycięzców konkursu.
I miejsce - Katarzyna Chrząstek, Katarzyna Michoń, Dominika Pietraszewska (Zespół Szkół w Konarach; przygo-

towanie – p. Ewa Bąk)
II miejsce – Milena Kaczorowska, Dominika Dąbrowska, Tomasz Drożdż
(Zespół Szkół w Kłomnicach; przygotowanie – p. Aneta Prokop)
III miejsce – Paulina Chwałkowska,
Maria Utratna, Julia Boral
(Zespół Szkół w Kłomnicach; przygotowanie – p. Joanna Suliga)
Organizatorki konkursu pragną
podziękować wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali
się w organizację konkursu Christmas
Time. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy na kolejne edycje
konkursu. «

XX Finał WOŚP w Kłomnicach
Jadwiga Kaczorowska

8

stycznia 2012 r. już po raz dwudziesty zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – absolutny
fenomen socjologiczny. Podobnie jak
w ubiegłych latach, w Polskę ruszyło
około 120 tysięcy wolontariuszy, aby
zbierać pieniądze dla chorych dzieci.
Jak podały media, do tej pory Fundacja
WOŚP zakupiła ponad 23 tysiące różnego typu urządzeń medycznych, które
znacząco wspomogły oddziały dziecięce
w całym kraju. Tegoroczny, jubileuszowy Finał odbył się pod hasłem: „Gramy
z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup
najnowocześniejszego sprzętu dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą”.
Już od 10 lat wolontariusze z Ze-

społu Szkół w Kłomnicach włączają się roku padnie kolejny rekord, ale musido tej wspaniałej akcji, zbierając pie- my poczekać jeszcze kilka tygodni, aż
niądze przed Kościołem Parafial- wszystkie pieniądze zostaną policzone.
nym w Kłomnicach (wcześniej zbiór- Wielkiej Orkiestrze Jurka Owsiaka od
ki odbywały się na terenie szkoły). lat pomagają media – a jest to ogromna
Finał w Kłomnicach organizuję wspól- siła. Wśród tegorocznych aukcji internenie z panią Dorotą Kotas – opiekunem towych znalazło się wiele interesujących
Szkolnego Koła Wolontariatu, poma- propozycji – można było wylicytować
gają nam także inni nauczyciele, którzy m.in. rajdowe porsche Adama Małysza,
pełnią dyżury w czasie zbiórki. Miesz- zaproszenie na mecz gwiazd NBA, bikańcy naszej parafii zdążyli się już przy- let na otwarcie meczu Euro 2012, bilet
zwyczaić, że zawsze w drugą niedzielę na mecz finałowy Euro 2012 w Kijowie,
stycznia rusza kolejny Finał i chętnie Złote Serduszko nr 200, a nawet tramsięgają do portfeli.
waj!
Wieczorem, około godziny 18.00,
Dziękujemy wszystkim mieszkańzawozimy nasze puszki do Sztabu com naszej gminy, którzy wzięli udział
WOŚP w Częstochowie, który trady- w tegorocznym Finale. Do zobaczenia
cyjnie organizuje na Placu Biegańskiego za rok! «
wielką imprezę plenerową z licznymi
atrakcjami. Mamy nadzieję, że w tym


GAZETA
KŁOMNICKA - styczeń / luty 2012

15

www.klomnice.pl

Po raz dwudziesty styczeń zakwitł majem
Róża Jurczyk

S

tyczeń udaje późny listopad.
Niebo zaciąga się chmurami,
strasząc deszczem.
Kto zdecyduje się wyjść z domu w
pogodę, w którą psa by nie wygonił?! Takie myśli kołatały się po głowach skrzydlowskich wolontariuszy WOŚP, którzy 8 stycznia wyruszyli z puszkami na
ulice Skrzydlowa Rzerzęczyc i Garnka.
Mimo iż nie było wielkich koncertów,
były gorące serca, panowała życzliwa,
pełna wzajemnego szacunku atmosfera.

Mieszkańcy tych trzech miejscowości nie zapomnieli słów Jana Pawła II
- „Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.”
Wszyscy chętni mogli w tym roku
przyłączyć się do zbiórki rzecz fundacji Jurka Owsiaka, która w tym roku
zbierała pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
wcześniaków oraz pomp insulinowych

dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Napełnione puszki zostały przewiezione do sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Częstochowie,
gdzie cały czas trwa przeliczanie zebranych sum.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podziękowania należą się wolontariuszom, darczyńcom, wszystkim,
którzy wspomogli XX finał WOŚP. «

Lemoniadowy Joe – podsumowanie projektu
Robert Kępa

S

towarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej zakończyło realizację
projektu „Lemoniadowy Joe”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu działały 2 świetlice
środowiskowe „Nasza Przystań” w Witkowicach i „Ochronka” w Garnku.
Dzięki dofinansowaniu projektu „Lemoniadowy Joe” możliwe było wsparcie
działalności świetlic środowiskowych
w Garnku i Witkowicach. Prowadzone
były zajęcia integracyjne i uzupełniające
dla dzieci i młodzieży pod okiem wychowawców. Dzieci mogły ciekawie spędzać
czas wolny, wspólnie się bawić i odrabiać
lekcje. Dodatkowo w ramach działalności
obu świetlic zorganizowano wycieczkę
autokarową do Krakowa i Bochni (Park
Wodny i Kopalnia Soli) oraz do kina
w Częstochowie. W wyjazdach wzięło
udział 90 dzieci.
Tradycyjnie działalności naszych
świetlic towarzyszą warsztaty muzyczne. Uczestnicy pod okiem instruktorów
poznawali podstawy gry na gitarze, keyboardzie oraz śpiewu. Nie brakowało też
młodych ludzi, którzy próbowali swoich sił w nauce gry na flecie i klarnecie.
Efektem warsztatów było prowadzenie
w każdej ze świetlic grupy muzycznej –
chórku, który prezentował swoje umiejętności podczas lokalnych uroczystości
i imprez plenerowych. W ramach pro16

jektu zaplanowano również ofertę dla
wychowanków obu świetlic – warsztaty
dotyczące wolontariatu.
Finałem działań świetlicowych
w 2011 roku było zorganizowanie
w świetlicach spotkań mikołajkowych,
podczas których 80 dzieci otrzymało
świąteczne paczki. Spotkanie z Mikołajem było okazją do prezentacji artystycznych dokonań podopiecznych świetlic.
Uzupełnieniem tej działalności były
różnorodne warsztaty rozwijające zainteresowania i pasje młodych ludzi. Nie
zabrakło warsztatów garncarskich prowadzonych w pracowni ceramicznej
Stodoła w Garnku. Zajęcia odbywały się
w okresie wakacji, a ich uczestnicy poznali tradycyjną metodę tworzenia ceramiki. W wakacje dzieci mogły skorzystać
z warsztatów budowy latawców, prowadzonych przez instruktora z Aeroklubu
Częstochowskiego. 25 uczestników poznało historię najstarszych przyrządów
latających, zasady budowania i puszczania latawców. Zwieńczeniem wakacji był
dzień, kiedy samodzielnie skonstruowane
latawce wzbiły się w niebo.
Po zakończeniu wakacji warsztaty
dalej towarzyszyły działaniom naszych
świetlic. Dzieci sprawdzały swoje plastyczne i aktorskie umiejętności podczas
warsztatów kukiełkowych. W zajęciach
wzięło udział 24 dzieci, które poznały
sposoby tworzenia kukiełek, opracowywania własnych scenariuszy spektakli
kukiełkowych i scenografii. Najwięcej
radości dawała jednak nauka ożywiania

kukiełek, poruszania kukiełką oraz gry
aktorskiej.
Dla miłośników kinematografii czekały warsztaty krótkometrażowego filmu
animowanego. Oferta tych warsztatów
trafiła w gusta zarówno najmłodszym
podopiecznym świetlic (pierwsze klasy
podstawówki) jak i młodzieży gimnazjalnej. W zajęciach wzięło udział 27 osób.
Uczestnicy wykorzystując temat bajki
„Czerwony Kapturek” mieli za zadanie
stworzyć własne postacie, scenariusz i nakręcić kilkuminutowy film animowany
metodą animacji poklatkowej. W ramach
warsztatów powstało 7 filmów animowanych, oryginalnych w swojej formie
i zawsze z pozytywnym i uniwersalnym
przekazem.
Dzięki dotacji możliwe było zorganizowanie w okresie 1-5 sierpnia 2011
r. wyjazdowych warsztatów kulturalnych
w Olsztynie koło Częstochowy. Warsztaty miały charakter 5-dniowego wyjazdu dla 40 uczestników w wieku 10-18
lat. W programie nie zabrakło wycieczek
krajoznawczych po Jurze oraz warsztatów kulturalnych m.in. z zakresu teatru,
muzyki, organizowania i prowadzenia
imprez kulturalnych.
Realizacja projektu wymagała dużego wysiłku i zaangażowania wielu osób.
Serdeczne podziękowania w imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej
kierujemy do osób, które prowadziły
warsztaty: Mariusz Wrona (warsztaty
latawcowe), Joanna Rodziewicz (warsz-

taty kukiełkowe), Justyna Kępa i Andrzej
Borkowski (warsztaty muzyczne), Anna
Baran i Jakub Konieczko (warsztaty filmu animowanego) oraz wychowawcom
w świetlicach Ewie Bodance-Zarychcie,
Katarzynie Nowak i Dorocie Majchrzak,
jak również osobom prowadzącym
warsztaty podczas wyjazdu do Olsztyna:
Tomaszowi Kozłowskiemu, Sebastiano-

wi Szymali, Tomaszowi Łągiewce, Stanisławowi „Brzezinie” Kałkusowi, w tym
osobom, które pomogły w organizacji
tego wyjazdu: Krzysztofowi Wójcikowi,
Agnieszce Borowieckiej, Aleksandrze
Kołaczkowskiej i Markowi Gajoskowi.
Budżet całego projektu wyniósł blisko
50 tysięcy złotych, z czego dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to

30 tysięcy złotych. Pozostałe środki poniesione w ramach finansowego wkładu
własnego stanowią wpłaty uczestników
wycieczek i wyjazdu do Olsztyna, środki parafii Garnek, środki własne naszego
Stowarzyszenia pochodzące z tytułu 1
% podatku oraz środki Urzędu Gminy
Kłomnice. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. «

Remont Ochronki ze środków unijnych
Robert Kępa

3

1 stycznia 2012 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
wniosek o płatność, będący rozliczeniem II etapu projektu „Przystosowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży „Ochronka” w Garnku dla
celów edukacyjnych, kulturalnych
i społecznych”. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W okresie wrzesień-grudzień 2011
r. zostały wykonane prace remontowe
polegający na termomodernizacji budynku świetlicy, wymianie poszycia
dachowego (blacha dachówkowa),
montażu okien w części poddaszowej,
remoncie piwnic, remoncie schodów
zewnętrznych od strony frontowej
budynku oraz montażu schodów sta-

lowych w tylniej części budynku. Całość inwestycji kosztowała 59534 zł
i 69 groszy z czego 47 627 zł (80%
całości inwestycji) zostało sfinansowane ze środków unijnych.
Przypomnijmy, że w ramach I etapu na przełomie 2009-2010 r. przeprowadzono remont i doposażono
świetlicę. W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono całą instalację
centralnego ogrzewania wraz z piecem CO. Dodatkowo wymieniono
okna i drzwi w budynku świetlicy.
Doposażono również świetlicę w meble i sprzęt, w tym zakupiono zestaw
mebli kuchennych, wieżę Hi-Fi, bongosy oraz keyboard. Koszt inwestycji
to 33 738 zł z czego 25 000 zł zostało
sfinansowane z dotacji unijnej w ramach PROW.
Realizacja obu etapów remontu
kosztowała blisko 100 tys. złotych,

z czego 80% została sfinansowana
ze środków unijnych. Dzięki temu
wsparciu stworzono miejsce dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Wyremontowany budynek daje
możliwość uczestniczenia dzieciom
w zajęciach świetlicowych, warsztatach muzycznych i artystycznych oraz
rozwijania swoich zainteresowań i talentów.
Ostatni remont wiąże się również z wniesieniem przez nasze Stowarzyszenie wkładu finansowego
w wysokości blisko 13 tysięcy złotych. Dlatego zwracamy się z apelem o wsparcie tego dzieła poprzez
przekazanie 1% podatku za rok 2011
na rzecz świetlicy w Garnku, wpisując w zeznaniu podatkowym numer
KRS 0000101177 z dopiskiem: Świetlica w Garnku. «

Sukces Oldbojów z Kłomnic
Adam Równiak

O

ldboje z Gminy Kłomnice
brali udział w Turnieju Halowym Oldbojów o Puchar
SHPU Świerklaniec, który odbył się
w dniu 21 stycznia na Hali Sportowej w Nakle Śląskim. W turnieju
udział brało 6 drużyn. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym,
gdzie jeden mecz trwał 2 x 10 minut.
Pierwszy mecz Oldboje z Kłomnic
rozegrali z drużyną Nowe Chechło
i odnieśli zwycięstwo 3:1 (Franc x
1, Pindych x 2). Kolejnym przeciwnikiem była drużyna Rozbarka Bytom, po ciężkim meczu Kłomnice
zwyciężyły 3:2 (Równiak x 3). Trzeci
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mecz Oldboje rozgrywali z Kozłową Górą i ten mecz również drużyna z Kłomnic wygrała w stosunku
3:1 dla Kłomnic (Pindych x 2, Franc
x 1). Kolejnym przeciwnikiem byli
organizatorzy imprezy czyli drużyna ze Świerklańca, po ciężkim boju
i zdobywając zwycięską bramkę
w końcówce meczu Kłomnice wygrały 2:1 (Pindych x 1, Franc x 1) i to
zwycięstwo sprawiło, że zwycięzcami turnieju została drużyna z Kłomnic. Ostatni mecz rozegrany został
z drużyną z Koniecpola i niestety
został przegrany przez nasz zespół
6:0. Na koniec kilka słów o bramkarzu z Kłomnic Pawle Kępie, który
okazał się bardzo twardym zawodnikiem, ponieważ w pierwszym meczu
rozciął czoło po starciu z przeciwnikiem, pomimo kontuzji grał do końca
z opatrunkiem na głowie kilkakrotnie
ratując zespół z Kłomnic od utraty

gola. Bardzo serdecznie dziękujemy
organizatorom za zaproszenie na ten
turnie oraz miłe przyjęcie.
Drużynę z Kłomnic reprezentowali:
Dariusz Chmielarski
Paweł Kępa
Zbigniew Świąć
Mariusz Waldon
Adam Równiak
Janusz Wisniewski
Andrzej Franc
Piotr Pindych

2. Świerklaniec – 12 pkt
3. Koniecpol – 9 pkt
4. Nowe Chechło – 6 pkt
5. Kozłowa Góra – 6 pkt
6. Rozbark Bytom – 0 pkt «

Wyniki poszczególnych meczów:
Kłomnice – Nowe Chechło – 3:1
Rozbark – Kłomnice – 2:3
Kłomnice – Kozłowa Góra – 3:1
Kłomnice – Świerklaniec – 2:1
Kłomnice Koniecpol – 0:6
Tabela końcowa:
1. Kłomnice – 12 pkt

Wywiad z siatkarzem Mariuszem Wackiem
Patrycja Jeż, Nikol Zasępa

D

nia 29 grudnia w zespole
szkół w Kłomnicach został
przeprowadzony
wywiad
z Mariuszem Wackiem, wychowankiem z Konar. Na zadawane pytania,
siatkarz chętnie udzielał odpowiedzi.
Patrycja Jeż: Od jak dawna trenujesz
piłkę siatkową?
Mariusz Wacek: Od października 2009
roku. Kiedy zacząłem trenować w Częstochowie trener zaproponował, żebym
się przeniósł do internatu i trenował
z chłopakami. Zgodziłem się i tak zaczęła się moja przygoda.
Nikol Zasępa: Dlaczego akurat wybrałeś siatkówkę?
M: Zawsze lubiłem sport, przez 2 lata
grałem w piłkę nożna, a później zacząłem trenować siatkówkę i spodobała mi
się ta dyscyplina. Przyszłe osiągnięcia
pokazały, że to jest to.
P: Czy masz inne zainteresowania
oprócz siatkówki?
M: Raczej nie, nie mam już na nie czasu. Wiadomo, na pewno sport i komputer.
N: Może jakaś inna dyscyplina sportu?
M: Nadal lubię pograć w piłkę nożną.
P: Jak wyglądają treningi i ile czasu
18

na nie poświęcasz?
M: Mamy pól godziny rozgrzewki, następnie akrobatyka, ćwiczenia siłowe,
potem odbijamy w dwójkach, trochę
techniki indywidualnie i jak czas pozwoli to jakieś fragmenty gry i na koniec zagrywka, przyjęcie. Tygodniowo
poświęcam na nie około 5 godzin. Dodać do tego mecze, to w sumie do 15
godzin.
N: Dlaczego sprawia Ci przyjemność
granie w piłkę siatkową?
M: Trudne pytanie. Po prostu lubię ten
sport, jest drużynowy, trzeba się zgrywać z chłopakami, poznaje się dużo
ciekawych osób.
P: Jesteś zadowolony ze swoich dotychczasowych osiągnięć?
M: Tak oczywiście. Jest ich parę, wiadomo mogło być lepiej, ale jak na ten
czas odkąd trenuję uważam za udane.
N: A jak długo masz zamiar działać,
jako siatkarz?
M: Myślę, że dopóki mi zdrowie pozwoli i na pewno wiąże przyszłość
z siatkówką.
P: Czy straciłeś kiedyś wiarę we własne
siły?
M: Czasem przychodzą takie chwile,
że się nie chce i brakuje wiary, motywa-

cji, bo jest bardzo ciężko.
N: W jaki sposób koncentrujesz się
przed ważnym meczem?
M: To już przychodzi na rozgrzewce,
gdy obserwujemy przeciwnika, to taka
motywacja nas nachodzi i wiemy, że
mamy to wygrać.
P: W jaki sposób lubisz wypoczywać?
M: Zazwyczaj w łóżku, przed telewizorem…
N: A jak wyglądały twoje pierwsze treningi? Czy już wtedy nie chciałeś zrezygnować?
M: Pierwsze treningi…. Na pewno nie
było łatwo, bo do tamtej pory grałem
tak amatorsko i pierwsze zawodowe
treningi były ciężkie, bo skupiliśmy się
na tym, co trener mówi, co trzeba zrobić dokładnie. Na początku było ciężko,
ale miałem duży zapał, by dorównać innym, by być lepszym od kolegów.
P: Jakie jest twoje największe marzenie?
M: Na pewno zagrać w seniorskiej reprezentacji.
N: A czy rodzina Cię wspiera, czy
wręcz przeciwnie?
M: Tak, wspiera mnie bardzo, tata najbardziej. Mama zawsze jest zadowolona z tego, co robie.

N: Rodzice mówią zawsze, ze nauka
powinna być na pierwszym miejscu.
Czy u Ciebie też tak było?
M: Tak było na początku. Chcieli bardzo żebym przykładał się do nauki,
a jak wiedzieli, że na pewno w przyszłości będę uprawiał sport, to chcieli
abym tylko utrzymał naukę na odpowiednim poziomie.
P: A w przyszłości zamierzasz grać jakoś zawodowo?
M: Tak, już o tym myślałem. Mam jeszcze przed sobą rok w liceum, a potem
zamierzam dołączyć do klubu pierwszoligowego.
P: A jakie jest twoje największe osiągniecie?
M: Na pewno dużym osiągnięciem
jest wygranie klubowych mistrzostw
Europy we Włoszech, ale ostatnio
zdobyliśmy z Reprezentacją do lat 17
II miejsce w mistrzostwach Europy
Wschodniej.

N: A co ci sprawia radość w życiu?
M: Granie z chłopakami w siatkówkę,
spotkania z przyjaciółmi.
P: Co robisz oprócz treningów, aby
utrzymać formę?
M: Na pewno w wolnym czasie biegam, chodzę na siłownie i tak spędzam
wolny czas.
P: Kto jest twoim idolem? Kogo starasz
się naśladować?
M: Moim idolem jest Piotrem Nowakowski. Gra na tej samej pozycji, co ja.
Staram się go naśladować.
N: Od czego zaczynasz dzień?
M: Dzień zaczynam od śniadania, potem mamy lekcje, przeplatane treningami.
P:Na co zawsze znajdziesz czas?
M: Na pewno na siatkówkę, czy jestem
zmęczony czy wypoczęty, zawsze są
chęci. Na rozmowę ze znajomymi także
znajdę czas.
N:Na jakiej pozycji grasz?

Gminna Liga Strzelecka

Klasyfikacja indywidualna – karabinek

Jarosław Poroszewski

W

dniach 22 i 29 stycznia
2012 r. przeprowadzono
dwie rundy Gminnej Ligi
Strzeleckiej. Kolejne zawody odbędą
się w marcu. Poniżej przedstawiono
wyniki klasyfikacji drużynowej oraz
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
Klasyfikacja drużynowa
1. Seniorzy			
2. Chorzenice			
3. Michałów Kł.			

1034
838
800

4. Witkowice			
5. Adamów			
6. Kłomnice			
7. Rzerzęczyce			

738
602
578
125

Klasyfikacja indywidualna karabinek
+ pistolet
1. Brzozowski Ryszard		
2. Matusiak Zdzisław		
3. Sambor Janusz		
4. Śliwakowski Tomasz		
5. Janik Marcin			
6. Zyzik Tomasz		

389
325
320
317
301
298

KOLARSTWO

To już dwunasty raz!
Jan Milc

T

o już pewne! W dniach 14 i 15
kwietnia 2012 roku (pierwsza
sobota i niedziela po Wielkanocy) w ramach XII Ogólnopolskiego
Wielkanocnego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
zostaną rozegrane zawody Pucharu
Polski w następujących konkuren-

cjach: kobiety - w kategoriach: elita,
juniorka, juniorka młodsza, młodziczka; mężczyźni - junior, junior młodszy,
młodzik.! Ta pucharowa impreza po raz
drugi będzie rozegrana w naszej gminie. Podobnie jak w roku ubiegłym będą
dwa dni kolarskich zmagań. W sobotę
14 kwietnia odbędzie się wyścig indy-
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M: Gram, jako środkowy. Ode mnie
zależy blok i oczywiście atak.
P:Co poradziłbyś najmłodszym zaczynającym zabawę z siatkówką?
M: Aby przykładali się do tego, co robią, bo jeśli na prawdę tego pragną, to
na pół gwizdka nie ma sensu. Na pewno muszą trafić na dobrych trenerów
i klub.
N: A na koniec może nam powiesz, jak
osiągnąłeś ten sukces, dzięki któremu
udzielasz nam wywiadu?
M: Zacząłem trenować, dobrze nam
szło w kategorii młodzików, byłem
na eliminacjach zwanych ‚Kampy’. Było
kilka etapów, przy każdym odrzucali po
kilka osób. Zostało nas 14- w tym i ja.
Cieszę się, że doszedłem tak daleko
i mam nadzieje, że będzie jeszcze lepiej.
P: Dziękujemy bardzo za udzielenie
nam tego wywiadu. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.  «

1. Brzozowski Ryszard		
2. Janik Marcin			
3. Zyzik Tomasz		
4. Śliwakowski Tomasz		
5. Franc Agnieszka		
6. Borkowski Jan		

195
177
171
168
166
164

Klasyfikacja indywidualna – pistolet
1. Brzozowski Ryszard		
2. Sambor Janusz		
3. Matusiak Zdzisław		
4. Śliwakowski Tomasz		
5. Matuszczak Stanisław
6. Zyzik Tomasz		

194
160
159
149
134
127

widualny na czas. Natomiast w niedzielę rozegrany zostanie klasyk, w którym
obok „pucharowiczów” wystartują także
„mastersi”! Znów w kolorowym peletonie kolarzy zobaczymy naszego Mistrza
Olimpijskiego z Pekinu w kategorii
„tandem’ Dariusza Flaka.
Jazda indywidualna na czas będzie
rozgrywana na trasie Kłomnice – Rzeki – Kłomnice. Natomiast w „klasyku”
kolarze pojadą tą samą trasą jak w roku
ubiegłym czyli: Kłomnice – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Rzeki – Kłomnice.
Ze względu na termin zawodów
zbiegający się – niestety – z inną, kilku19

›››

www.klomnice.pl
›

etapową imprezą kolarską nie będziemy
gościć kolarzy z pierwszego „garnituru”,
czyli elity. Jednak, to jest pewne!, kolarze
z młodszych roczników dostarczą nam
wielu niezapomnianych emocji. Bywało
w przeszłości, że juniorzy na naszych
trasach osiągali znacznie większe szybkości niż elita. W kategoriach młodzieżowych nie ma zimnych kalkulacji, tu
każdy daje to, na co go stać! I TO JEST
PIĘKNE!

Organizatorami tegorocznego wy- my szczegóły dotyczące zawodów oraz
ścigu są: Wójt Gminy Kłomnice, CKKS  organizację ruchu pojazdów w czasie
Kolejarz-Jura Częstochowa, GOK rozgrywania wyścigu.  «
Kłomnice, jednostki OSP z terenu gminy i Starostwo Powiatowe.
Poniżej prezentujemy schematyczne trasy przebiegu tegorocznego Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice.
W następnym wydaniu „GK” poda-

XII WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI
Schematyczne trasy objazdów w dniu 15 kwietnia 2012 r.

Schemat trasy jazdy indywidualnej
na czas w dniu 14 kwietnia 2012 r.
w ramach Pucharu Polski

20

„Szczera refleksja”
Krzysiek - alkoholik

C

ześć nieznajomy, tajemniczy
czytelniku. Niezliczoną ilość
razy zadawane miałem pytanie,
że tak szczerze i odważnie mówię o sobie, iż jestem ciągle trzeźwiejącym alkoholikiem. Jak to się stało, że zostałem
alkoholikiem, a teraz przemawia przeze mnie zdrowy rozsądek w trzeźwym,
realnym postanowieniu, w spojrzeniu
na trzeźwe życie? Chcąc zaspokoić twoją
ciekawość, co to jest choroba alkoholowa, alkoholik, dlaczego piłem i musiałem
pić, przedstawię ci w miarę sensowne
wyjaśnienia. Alkohol jest wynalazkiem
diabła i czarownicy. Czarodziejka podaje kielich słodkiego napoju, który jest
przepojony cudownością i mistycyzmem,
nadzmysłowego obcowania z Bogiem
i rozgrzeszeniem. Jednak diabeł kryje
się w lśniących kroplach zdradzieckiego,
oszukańczego napoju. Z każdym wypitym kielichem wprowadza on omotane
dusze na wyboistą drogę, prowadzącą
do choroby alkoholowej. Współczesna
nazwa choroby alkoholowej to zespół
uzależnienia od alkoholu. Jest to jedyna
ciężka choroba, w której pacjent nie walczy o pewne na ogół wyleczenie. Co więcej, stara się nawet ukryć chorobę przed
sobą samym.
Choroba alkoholowa prowadzi
do uzależnienia, które zaczyna się i rozwija podstępnie bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega ona na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych.
Jest to jedyna na świecie choroba, w której
matki i osoby kochające pacjenta, potrafią
przyczynić się do jego śmierci, tylko po
to, żeby „uchronić” ją od szyderstwa, a sie-

bie od zakłopotania. Współmałżonkowie
bywają największymi nieszczęśnikami,
ponieważ uważają, że pomagają alkoholikowi nie ujawniając faktu jego choroby.
Alkoholizm wpływa na zachowanie
człowieka. Poczucie winy, wyrzuty sumienia i nienawiść do siebie samego są
wynikiem wewnętrznego spustoszenia.
Alkohol wywołuje nastrój przygnębienia.
Dwa pierwsze kieliszki dają większości
pijącym uczucie odprężenia, pozbycia się
wewnętrznych napięć. Alkoholik pije po
to, by mieć więcej entuzjazmu i uczucie
pewności, iż bardziej jest dowcipny od innych i bardziej utalentowany. Towarzyski
– pije, żeby dorównać kumplom.
Osoba, która zmienia się po wypiciu
alkoholu, zapewne już jest alkoholikiem
albo nim będzie. Każda istota ludzka,
która pije alkohol, może stać się alkoholikiem. Choroba ta atakuje wszystkich
bez wyjątku. Nie oszczędza młodych,
ani starych, bogatych ani biednych. Alkoholikiem może stać się każdy, kobieta
i mężczyzna, bez względu na wykształcenie, wiek i pozycję społeczną. Powszechność choroby ogarnia malarza, sekretarkę,
księdza, farmera, polityka, oficera armii,
lekarza i robotnika, uczonego, detektywa,
gospodynię domową, dziennikarza, aktora, sportowca, ucznia i emeryta.
Moje pierwsze życiowe spotkania
z alkoholem następowały w latach młodzieńczej kawalerki. Pójście na zabawę
taneczną i nie wypicie choćby butelki
wina uwłaczało honoru, powagi i godności młodego, zdrowego kawalera.
Każdego rodzaju awanse zawodowe
musiały być uczczone mocnym akcentem

Przekaż 1 % swojego podatku
w zeznaniu PIT

			
		

alkoholowym, by w życiu i pracy omijały
moją osobę porażki i przegrane. Rozmyślając nad faktem co straciłem, a co zyskałem pijąc alkohol, wiem tylko jedno
– żadnych zysków. Wchodząc w bliski
kontakt z alkoholem, przeżywaniu różnych uczuć, nie był on dla mnie pomocny,
lecz zgubny. Wszelkie problemy i różne
uczucia obierały ujemny skutek załatwianych spraw.
Narastające uzależnienie alkoholowe
doprowadzało do rozdrażnienia, irytacji,
zdenerwowania i żalenia się nad sobą
samym. Znikały uczucia radości, pogody ducha, miłości oraz życzliwości. Życie rodzinne nabierało szarego koloru
i pesymistycznego nastroju. Nadchodziły długie ciągi pijackie, aby ugasić swoje
pragnienie, by zniknął ogromny kac, typu
a’la smok wawelski. Po dobrym chlaniu
następował szybki bieg do sklepu, aby nie
spotkać spragnionych kolesi. Nareszcie
drzwi na klucz, nie ma mnie dla nikogo,
transporter piwa i sen.
Teraz po przebytej kuracji odwykowej
w swym powrocie do życia codziennego, jestem ciągle trzeźwiejącym alkoholikiem. Przyznając, iż jestem bezsilny
wobec alkoholu w celu trwania w dalszej
swej abstynencji i trzeźwości, kieruję się
zasadą teraźniejszości, uświadamiając sobie, co przeżyłem.
Uczęszczając na spotkania grup AA
(anonimowych alkoholików), biorąc
udział w mitingach, spotykam niesamowitych przyjaciół, czyli osoby, które
potrafią podnieść na duchu w trudnych
chwilach, umiejących wybaczyć popełnione głupstwa, podających pomocną
dłoń bezinteresownie, tolerancyjnych
i szczerych, zdolnych do poświęceń, cierpliwych i życzliwych.
To jest właśnie siła wspólnoty AA,
którą na co dzień się kieruję. «

KRS – 0000037904
oraz wpisz: 2634 Dariusz Tomaszewski
w rubryce - „informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1 %”
schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce,
PODZIĘKOWANIE:
W imieniu własnym dziękuję wszystkim za pomoc.

		

www.dzieciom.pl
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www.klomnice.pl
Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” istnieje już prawie 10 lat
Zarząd Fundacji

W

myśl
nazwy,
przede
wszystkim
pomagamy
dzieciom poznać świat
– dbamy, aby wszyscy uczniowie posiadali podręczniki i materiały szkolne, dlatego finansujemy je dla tych,
których rodzice są w trudnej sytuacji
finansowej. Dzięki fundacji nasi podopieczni mogą dosłownie poznawać
świat, poprzez udział w wyjazdach
i koloniach przez nas finansowanych.
Dbamy również o rozwój kulturalny
i fizyczny dzieci i młodzieży wiejskiej.
Organizujemy i finansujemy imprezy edukacyjne i kulturalne o zasięgu
gminnym m.in. „ Rajd na orientację
z Koziołkiem Matołkiem”, Festyn Rodzinny, a w ubiegłym roku I Gminny
Rajd Rowerowy.
Pomagamy dzieciom niepełno-

sprawnym – nie tylko z terenu naszej
gminy – dofinansowujemy ich rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu oraz
finansujemy zakup leków. Doposażamy
również szkoły w niezbędne pomoce
do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
Pozyskujemy również fundusze
składając wnioski na realizację różnych
projektów, m.in. dzięki nam przez dwa
lata na terenie wszystkich szkół gminy Kłomnice prowadzone były zajęcia
dodatkowe z przyrody, fizyki i chemii,
został zorganizowany Festiwal Nauki
i Targi Naukowe, a uczestnicy tych
projektów mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku
i do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.
Mamy nadzieję, że dzięki ludziom
dobrej będziemy mogli realizować wię-

cej takich działań.  

Szanowni Państwo,
Jesteśmy rodzicami dwuletniego synka
Grzesia, który przyszedł na świat z jedną
z najcięższych wad serca, HLHS – zespołem niedorozwoju lewego serca. Wada ta
wymaga 3-etapowej korekcji. Grześ zaraz po urodzeniu przeszedł pierwszą operację metodą Norwooda, która odbyła się
w ICZMP w Łodzi. Obecnie Grzesio ma
dwa lata i czeka na kolejną operację hemi-Fontana. Koszt operacji, która została
wyznaczona na koniec 2011 roku, wynosi
20 152,00 euro. Nas nie stać na sfinansowanie operacji, dlatego zwracamy się
do Wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc
Finansową w celu umożliwienia wyjazdu Grzesia na operację do Niemiec.
Z poważaniem
Agnieszka i Łukasz Załęccy

Darowizny prosimy przekazywać
na konto fundacji:
FUNDACJA
na
rzecz
dzieci
z wadami serca COR INFANTIS,
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 24.
BPN PARIBAS BANKO/LUBLIN
PL86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
(waluta PLN). Koniecznie z dopiskiem
GRZEGORZ ZAŁĘCKI
Możecie Państwo również pomóc
przekazując wpłaty z tytułu 1% podatku podając pełną nazwę OOP Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor
Infantis, KRS  0000290273, w informacjach szczegółowych dopisując imię
i nazwisko dziecka Grzegorz Załęcki.

Przekaż 1 % Swojego Podatku w zeznaniu PIT
KRS – 0000037904
oraz wpisz:

2767 Adrian i Krystian Kulińscy

w rubryce:
„informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%”
schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą
22

Jeśli los dzieci i młodzieży wiejskiej nie
jest TOBIE zupełnie obojętny,
wskaż w rozliczeniu podatkowym za
2011 rok naszą fundację – tj.
Fundację „ Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat”
Tym samym pomożesz NAM
finansować rehabilitację, edukację
i inne działania niezbędne
dla prawidłowego rozwoju dzieci
potrzebujących pomocy.
Nr KRS: 0000159741

Tylko 1 % podatku, a tak
wiele pożytku!

Za każdą okazaną pomoc
serdecznie dziękujemy.

Konkurs „Las jak świątynia”
las w poezji i fotografii
pod patronatem honorowym
Dyrektora RDLP Katowice
oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Gidle
Regulamin Konkursu
na stronie:

www.andrzejborkowski.eu

Serdecznie Zapraszamy!

Lemoniadowy Joe – podsumowanie projektu

Remont Ochronki ze środków unijnych

XX Finał WOŚP

Spotkanie Noworoczne
Strażaków

