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Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, któ-
re w tradycji chrześcijańskiej symbolizują zwy-

cięstwo życia nad śmiercią i są okresem powszechnej 
radości. Budząca się do życia przyroda, pojawiające 
się pierwsze rośliny i kwiaty, wiosenny śpiew ptaków, 
zakładających swe gniazda, w których za chwilę poja-
wią się jajka – zwiastuny nowego życia. Chyba wła-
śnie dlatego te wiosenne święta są takie optymistyczne 
i wesołe, bo jeśli nawet zamiast pięknej pogody, będzie 
śnieg i deszcz to i tak wszyscy wiemy, że wiosna tuż, 

tuż. Wiosna to także czas powszechnych porządków w naszych obejściach. Z roku 
na rok przybywa nam w gminie przepięknie zagospodarowanych podwórek i ogród-
ków przydomowych. Pamiętajmy także o uporządkowaniu tych kawałków chodnika 
czy tez pobocza drogi, które znajdują się przed naszym domem. Jak zwykle i w tym 
roku specjalna zamiataczka przejedzie po naszych ulicach aby uprzątnąć pozostało-
ści po zimie. Jakby jej nie było, ale trochę piasku zostało wysypane na nasze drogi 
i trzeba go posprzątać, tym bardziej, że i w tym roku odbędzie się na drogach naszej 
gminy już VIII Kolarski Wyścig Wielkanocny. Tym razem kolarze pojadą w dniu 
13 kwietnia, a start i meta odbędą się w Rzerzęczycach. W Kłomnicach po prostu 
już nie mamy gdzie pomieścić ekip technicznych towarzyszących kolarzom. Jestem 
przekonany, że tak jak w minionych latach, tegoroczny wyścig też będzie sukcesem 
sportowym i organizacyjnym. Jeśli już poruszyłem tematykę sportową, to chciał-
bym wspomnieć o nowej ofercie edukacyjnej z jaką wystąpił Zespół Szkół w Kłom-
nicach. Od wielu już lat inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej w gminie 
i dlatego wzorem innych gmin i miast postanowiliśmy otworzyć klasy sportowe tj 
klasy gdzie oprócz normalnych zajęć, uczniowie mają poszerzony program z zajęć 
wychowania fizycznego, a w przyszłości po ukończeniu gimnazjum mają szanse 
dostać się do renomowanych Szkół Mistrzostwa Sportowego. O szczegóły rekruta-
cji do klasy IV szkoły podstawowej i do I klasy gimnazjum proszę pytać w Zespole 
Szkół w Kłomnicach.

	 Drodzy	czytelnicy!
 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu własnym i pracowników urzędu gminy 
życzę Wam zdrowych i wesołych dni świątecznych w gronie rodziny i przyjaciół 
a w „lany poniedziałek” mokrego „dyngusa”i smacznego jajka.

	 Miłe Panie! 
 Nie wiem czy ten numer gazety ukaże się przed Waszym Świętem czy też 
już po nim. Nie mniej jednak z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie życzenia zdrowia, 
szczęścia i uśmiechu na Waszych twarzach. Niech dobry los sprzyja Waszym co-
dziennym zamiarom a te długofalowe niech się spełnią w przyszłości

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adam Zając

 Szanowni Państwo	

Mieszkańcy Gminy Kłomnice z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
w imieniu własnym i Rady Gminy Kłomnice życzę Wam aby Święta Wiel-

kanocne przyniosły radość, spokój oraz wzajemną życzliwość. Spędzane w gronie 
rodziny i przyjaciół były czasem refleksji i odpoczynku. Życzę aby ten czas otuchy 
i nadziei, stał się źródłem wzmacniania ducha dla społeczności naszej Gminy.
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Działalność referatu spraw 
obywatelskich w 2007 roku 
zdominowały sprawy zwią-

zane z obowiązkową wymianą dowo-
dów osobistych.
 Chociaż ustawa z dnia 12 września 
2002 r, zmieniająca ustawę o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz 
ustawy o działalności gospodarczej 
obowiązywała już od 1 stycznia 2003 
r., to i tak znaczna część mieszkańców 
naszej gminy wymianę książeczkowe-
go dowodu osobistego odłożyła na rok 
2007. 
 W okresie od 2001 r. do końca 
2007r. wydano 11 428 nowych dowo-
dów osobistych, co i tak nie stanowi 
100%. 

W kolejnych latach wydano: 
2001 - 2003 - 2090 
2004 - 2005 - 3127
2006 - 1844
2007 - 4267
 Aby usprawnić obsługę petenta wy-
dłużono czas pracy referatu w ponie-
działki do godz. 18:30 i wprowadzono 
jedną w miesiącu sobotę pracującą.
 Podczas 18 wyjazdów do miejsc 
zamieszkania przyjęto 124 wnioski 
od osób chorych i niepełnosprawnych. 
 W trakcie sprawdzania wniosków 
wykryto wiele błędów i rozbieżności 
w danych osobowych.
 W związku z tym wydano 119 de-
cyzji na sprostowanie tych błędów.

Statystyka 2006 rok   2007 rok
Liczba mieszkańców gminy
    13 774 osoby  3 773 osoby 
Urodzenia 105    112 
Małżeństwa  82     88
Zgony  193   186
Obowiązujące opłaty skarbowe:
Opłata za dowód osobisty 30 zł
Odpis skrócony aktu urodzenia, mał-
żeństwa, zgonu 22 zł
Odpis zupełny aktu urodzenia, małżeń-
stwa, zgonu 33 zł
Opłata skarbowa za ślub 84 zł
Sprostowanie błędu pisarskiego w ak-
cie stanu cywilnego 39 zł
Zmiana imienia lub nazwiska 37zł
Zaświadczenie o zameldowaniu 17zł

Z życia referatu spraw obywatelskich
Danuta	Wójcik

Wkrótce minął trzy lata funk-
cjonowania Schroniska dla 
Zwierząt „AS” w Jamro-

zowiźnie. To odpowiedni czas na kil-
ka podsumowań i refleksji.
 W bieżącym roku schronisko „AS” 
zapewnia opiekę bezdomnym zwie-
rzętom z terenu Gminy Kłomnice oraz 
świadczy usługi na podstawie umów 
zawartych z gminami: Mykanów, Po-
czesna, Olsztyn, Gidle, Rędziny, Kru-
szyna i Koniecpol.
 W dniu, w którym pisze te słowa, 
tj. 29.02.2008, w schronisku przebywa 
217 psów i 21 kotów. Nie bez powodu 
użyłem właśnie takiego słowa „przeby-
wa”, gdyż w mojej świadomości i prze-
konaniu dla każdego zwierzęcia pobyt 
w schronisku to tylko smutna alterna-
tywa. Tu zwierzę może liczyć na co-
dzienny posiłek, co dzień posprzątany 
kojec czy budę, ulgę w chorobie lub 
cierpieniu i dobre traktowanie przez 
personel. Na pewno lepsza to alter-
natywa niż głód i ciągła poniewierka, 
jednak za cenę wolności, ograniczo-
nej do kilku metrów kwadratowych. 
Dlatego wysiłki nas wszystkich tj. 
pracowników schroniska, wolonta-
riuszy i ludzi dobrej woli, czyli tych, 

którym los zwierząt, choćby w moral-
nym jego aspekcie nie jest obojętny, 
zmierzają do tego, by pobyt zwierzęcia 
w schronisku był jak najkrótszy, by jak 
najszybciej znalazło ono nowy dom 
i odpowiedzialnego właściciela, czło-
wieka, który po raz drugi nie zgotuje 
mu takiego losu.
 Tu odrobinę statystyki…
W roku 2005 nowego pana i dom zna-
lazły 52 zwierzęta. W roku 2006 była 
to liczba 78, a w minionym 2007 była 
to już liczba 190 adoptowanych zwie-
rząt. Jak to możliwe? To w dużej mie-
rze zasługa Internetu i ofiarnej pracy 
wolontariuszki- pani Martyny Bato-
rek. To mieszkanka Częstochowy, 
która poświęca swój czas i pieniądze, 
by przyjechać do schroniska, zrobić 
kilka fotografii naszym podopiecznym 
i korzystając z różnych portali interne-
towych znaleźć im nowy, lepszy dom. 
Często dzięki ludzkiej życzliwości or-
ganizuje nawet transport tym „szczę-
śliwcom” i to w odległe zakątki kraju. 
W ten sposób „nasze” psy trafiły m.in. 
do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, 
a nawet Białegostoku i proszę mi wie-
rzyć, często o adopcji nie decydował 
ani wiek, wielkość, wygląd, ani cechy 

charakteru zwierzęcia. 
 Liczba udanych adopcji, wzrasta-
jąca z każdym rokiem cieszy-martwi 
z kolei fakt, że ilość porzuconych zwie-
rząt wcale nie maleje. Te minione trzy 
lata to blisko 700 (bo tyle psów w tym 
czasie znalazło się w schronisku) nie-
opowiedzianych, smutnych, a często 
tragicznych historii istot, które się 
nie skarżą, jedynie w oczach mają wy-
pisaną nadzieję na lepsze jutro, a nieraz 
niestety strach. 
 Ty tez możesz im pomóc Drogi 
Czytelniku… Jeśli chcesz stać się po-
siadaczem psa lub kota, odwiedź naszą 
stronę internetową www.schronisko.
klomnice.pl, weź dowód osobisty, dla 
psa obrożę i smycz, a dla kota odpo-
wiedni transporter lub torbę, kilkana-
ście złotych i przyjedź do schroniska. 
W ten sposób zmienisz na lepsze nie-
jedno psie lub kocie życie, a pomożesz 
przetrwać wielu innym. Możesz rów-
nież pomóc,wpłacając dowolną kwotę 
na konto schroniska: Bank Spółdziel-
czy Kłomnice 18 8264 0002 2001 0000 

Schronisko dla zwierząt „AS”
Dariusz Kaczmarek
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 Zgłoszenia dotyczące bezpańskich 
psów należy dokonywać w Urzędzie 
Gminy Kłomnice u Pana Adama Śli-
wakowskiego osobiście lub telefonicz-

nie 0343281122, podając swoje nazwi-
sko, adres, opis psa i miejsce w którym 
ostatnio przebywał.
 Dane te są konieczne do weryfikacji 
zgłoszenia. Na zgłoszenia anonimowe 

schronisko nie reaguje.
Pamiętaj! Nie każdy biegnący ulicą 
pies to pies bezpański, często to pies 
Twojego sąsiada.

Z	dniem 3 marca 2008 roku od-
działy regionalne Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa rozpoczynają przyjmo-
wanie wniosków o przyznanie pomo-
cy w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”.
 Wniosek może złożyć osoba, która 
spełnia wymagania określone rozpo-
rządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 października 2007 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finanso-
wej w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz., 
1443 z późn. zm.)
 W roku 2008, w okresie do dnia 30 
czerwca, o przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się wyłącznie osoby, które na-
były gospodarstwo rolne i rozpoczęły 
prowadzenie działalności rolniczej 
nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy. O pomoc 
w tym okresie mogą ubiegać się także 
wnioskodawcy, których małżonkowie 
rozpoczęli prowadzenie działalności 
rolniczej nie wcześniej niż 14 miesięcy 
przed złożeniem przez wnioskodawcę 
wniosku o pomoc. Jeżeli warunki nie-
zbędne do uzyskania pomocy spełniają 
oboje małżonkowie, pomoc przyznaje 
się tylko jednemu z nich. 
 Wniosek należy sporządzić na for-
mularzu, który w wersji elektronicz-
nej jest dostępny na stronach interne-
towych ARiMR oraz MRiRW (www.
minrol.gov.pl), a w formie wydruku 
-w biurach powiatowych i oddziałach 
regionalnych Agencji. Formularz za-
wiera wykaz dokumentów, które po-
winny być dołączone do wniosku. Na-
leży zwrócić uwagę, że plan rozwoju 
gospodarstwa powinien być załączony 
zarówno w formie wydruku jak i na no-
śniku elektronicznym (dyskietka 3,5’, 

płyta CD).
 Wypełniony i podpisany wniosek 
wraz z załącznikami należy złożyć 
osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę, listem poleconym lub pocztą ku-
rierską do dyrektora oddziału regional-
nego Agencji właściwego ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa. Je-
śli gospodarstwo leży na obszarze wię-
cej niż jednego województwa, za wo-
jewództwo, w którym jest położone 
gospodarstwo, uznaje się to, w którym 
jest położona największa część użyt-
ków rolnych wchodzących w skład 
tego gospodarstwa.
 Wnioski o przyznanie pomocy zło-
żone w roku 2008, w okresie do dnia 30 
czerwca, w tym samym dniu, rozpatru-
je się zgodnie z kolejnością odpowia-
dającą dniu rozpoczęcia prowadzenia 
działalności rolniczej przez wniosko-
dawcę. Decyzje w sprawie przyznania 
pomocy są wydawane w terminie 120 
dni od dnia złożenia wniosku.
 Termin składania wniosków o przy-
znanie pomocy w danym roku realiza-
cji PROW 2007-2013 upływa z koń-
cem dnia roboczego następującego 
po dniu podania do publicznej wiado-
mości na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl informacji określającej, 
że zapotrzebowanie na środki finanso-
we wynikające z już złożonych wnio-
sków w danym oddziale regionalnym 
ARiMR osiągnęło co najmniej 120% 
dostępnych środków w danym woje-
wództwie.

 Termin składania wniosku i zmian 
do wniosku o przyznanie płatności 
w 2008 roku.

 W 2008 roku na jednym formularzu 
wniosku o przyznanie płatności rolnicy 
mogą ubiegać się o przyznanie nastę-
pujących rodzajów płatności:
1) jednolitą płatność obszarową (JPO);
2) krajowe uzupełniające płatności ob-
szarowe (UPO), w tym: 

• płatność do grupy upraw podstawo-
wych,
• płatność do powierzchni uprawy 
chmielu, zadeklarowanej przez rolni-
ka we wniosku o przyznanie płatności 
do gruntów rolnych na dany rok,
• płatność do powierzchni uprawy 
chmielu, do której rolnikowi przyznano 
płatność uzupełniającą do powierzchni 
uprawy chmielu za 2006 rok,
• płatność do powierzchni roślin 
przeznaczonych na paszę, uprawia-
nych na trwałych użytkach zielonych 
(płatności zwierzęce);
3) płatność do upraw roślin energetycz-
nych;
4) oddzielną płatność z tytułu owoców 
i warzyw (płatność do pomidorów); 
5) przejściowe płatności z tytułu owo-
ców miękkich;
6) płatność cukrową;
 Wnioski o przyznanie płatności 
na rok 2008, rolnicy mogą składać 
w biurach powiatowych ARiMR, wła-
ściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę wnioskodawcy 
oraz za pośrednictwem poczty, w ter-
minie od 15 marca do 15 maja 2008 r. 
Dopuszczalne jest złożenie wniosku 
w terminie 25 dni kalendarzowych 
po tym terminie, czyli do 9 czerwca 
2008 r., jednakże należna rolnikowi 
płatność będzie pomniejszana o 1% 
za każdy dzień roboczy opóźnienia. 
 Zmiany do złożonego wniosku 
o przyznanie płatności (za wyjątkiem 
płatności cukrowej) rolnicy będą mogli 
składać do 31 maja 2008 r. Dopusz-
czalne jest również złożenie zmiany 
do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., 
jednak zmiana ta spowoduje zmniej-
szenie o 1% za każdy dzień roboczy 
opóźnienia kwoty płatności odnoszącej 
się do powierzchni działek, dla których 
dokonano zmian lub powierzchni dzia-
łek dodanych. Jeżeli przed ww. termi-
nami ARiMR poinformowała rolnika 
o stwierdzonych nieprawidłowościach 

Wystartował „Młody Rolnik”
Adam Śliwakowski



we wniosku lub jeśli powiadomiła rol-
nika o zamiarze przeprowadzenia kon-
troli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni 
nieprawidłowości, zmiany do wniosku 
nie będą uwzględnione w odniesieniu 
do działek rolnych, w przypadku któ-
rych stwierdzono nieprawidłowości. 

 Wymagania w zakresie zasad dobrej 
kultury rolnej przy zachowaniu wymo-
gów ochrony środowiska (normy).
Grunty rolne, na które rolnik ubiega 
się o przyznanie płatności muszą być 
utrzymywane w dobrej kulturze rolnej 
przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska (zgodnie z normami).
	
 Minimalne wymagania utrzymywa-
nia gruntów rolnych w dobrej kulturze 
rolnej (zgodnie z normami):
1) w przypadku gruntów ornych - 
jest prowadzona na nich uprawa roślin 
lub ugorowanie, przy czym pszenica, 
żyto, jęczmień i owies nie mogą być 
uprawiane na tej samej powierzchni 
w ramach działki ewidencyjnej dłużej 
niż 3 lata; ugorowanie ma miejsce wte-
dy, gdy grunt podlegał co najmniej raz 
w roku w terminie do 31 lipca kosze-
niu lub innym zabiegom uprawowym 
zapobiegającym występowaniu i roz-
przestrzenianiu się chwastów; 

2) w przypadku łąk i pastwisk okrywa 
roślinna jest koszona i usuwana co naj-
mniej raz w roku, w terminie do 31 lip-
ca, lub są na nich wypasane zwierzęta 
w okresie wegetacyjnym traw;
3) w przypadku gruntów ornych po-
łożonych na stokach o nachyleniu po-
wyżej 20° grunty te nie powinny być 
wykorzystywane pod uprawę roślin 
wymagających utrzymywania redlin 
wzdłuż stoku lub utrzymywane jako 
ugór czarny; 
4) w przypadku gruntów ornych po-
łożonych na stokach o nachyleniu 
powyżej 20° wykorzystywanych pod 
uprawę roślin wieloletnich powinna 
być utrzymywana okrywa roślinna lub 
ściółka w międzyrzędziach albo upra-
wa powinna być prowadzona metodą 
tarasową;
5) zabrania się wypalania gruntów rol-
nych; 
6) zabrania się wykonywania zabie-
gów uprawowych ciężkim sprzętem 
rolniczym w okresie wysycenia profilu 
glebowego wodą; 
7) grunty rolne, na których prowadzona 
jest uprawa lub są ugorowane, nie po-
winny być porośnięte drzewami i krze-
wami z wyjątkiem:
a) drzew i krzewów:
•  niepodlegających wycięciu zgod-

nie z przepisami o ochronie przyrody,
•  mających znaczenie dla ochrony 
wód i gleb,
•  niewpływających na prowadzoną 
na tych gruntach produkcję roślinną,
b) gruntów, na których prowadzone 
są plantacje wierzby (Salix sp.) wyko-
rzystywanej do wyplatania,
c) łąk i pastwisk oraz gruntów ornych 
położonych na stokach o nachyleniu 
powyżej 20%, które mogą być poro-
śnięte pojedynczymi drzewami i krze-
wami, o ile nie wpływają one na pro-
wadzoną na tych gruntach produkcję 
roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 
sztuk na hektar,
d) plantacji zagajników o krótkiej rota-
cji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywa-
nych na cele energetyczne;
8) do powierzchni gruntów rolnych, 
utrzymywanych zgodnie z normami 
zalicza się również oczka wodne o po-
wierzchni nie większej niż 100 m2;
9) plantacje zagajników drzew leśnych 
o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41), 
wykorzystywanych na cele energetycz-
ne, uznaje się za utrzymywane zgodnie 
z normami, jeżeli:
e) są utrzymywane w stanie nieza-
chwaszczonym,
f) ich zbiór następuje w cyklu maksy-
malnie czteroletnim.

4
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Zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych drogi w Polsce 
dzielą się na drogi publiczne 

i drogi wewnętrzne. 
 Ze względu na funkcjonalność 
i przynależność drogi publiczne dzielą 
się z kolei na:
- drogi krajowe (stanowią własność 
skarbu państwa)
- drogi wojewódzkie (stanowią wła-
sność samorządu województwa)
- drogi powiatowe (stanowią własność 
samorządu powiatu)
- drogi gminne (stanowią własność sa-
morządu gminy)
	 Drogami wewnętrznymi są drogi 
niezaliczone do żadnej z powyższej 
kategorii dróg publicznych, w szcze-
gólności drogi w osiedlach mieszka-
niowych, dojazdowe do gruntów rol-
nych i leśnych, dojazdowe do obiektów 
użytkowanych przez przedsiębiorców, 
place przed dworcami kolejowymi, au-
tobusowymi i portami oraz pętle auto-
busowe.
 Powszechnie pod pojęciem „drogi 
gminnej” rozumie się wszystkie dro-
gi, których właścicielem jest gmina. 
Zgodnie jednak z ustawą o drogach 
publicznych pod pojęciem drogi gmin-
nej należy rozumieć drogę, której wła-
ścicielem jest gmina, a jednocześnie 
posiada ona status drogi publicznej. 
O tym czy dana droga, będąca wła-
snością gminy, jest jednocześnie drogą 

publiczną decyduje m.in. Rada Gmi-
ny podejmując odpowiednią uchwałę. 
Dla dróg publicznych zastosowanie 
mają między innymi przepisy zawarte 
w ustawie o drogach publicznych oraz 
w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, 
dla dróg wewnętrznych przepisy te 
mają zastosowanie w bardzo ograni-
czonym zakresie.
 Przez teren Gminy Kłomnice prze-
biega jedna droga krajowa. Jest nią sta-
ra trasa Warszawa – Katowice. Zarząd-
cą tej drogi jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Katowicach (40-017 Katowice, ul. 
Myśliwska 5, tel. 0-32/258-62-81 do 5) 
oraz podległy Rejon w Częstochowie 
(42-200 Częstochowa, ul. Dmowskie-
go 3, tel. 0-34/325-10-68, 325-20-07).
 Na terenie naszej gminy nie ma 
żadnej drogi wojewódzkiej, przebiega 
natomiast szereg dróg powiatowych, 
o łącznej długości (na terenie Gminy 
Kłomnice) około 62,5 km i przebiegu 
jak niżej:
1. Borowno - Witkowice
2. Witkowice (część ul. Głównej, ul. 
Leśna) - Rzerzęczyce (ul. Witkowska)  
3. Kłomnice (ul. Dworcowa) – Rze-
rzęczyce  (ul. Kolejowa,  Skrzydlow-
ska) – Skrzydlów - Mokrzesz
4. Rzerzęczyce (ul. Wolności, Mstow-
ska) – Kuchary - Wancerzów
5. Mstów - Skrzydlów (ul. Główna) – 
Rzeki - Karczewice (ul. Częstochowska)

6. Kłomnice (ul. Bartkowicka) – Bart-
kowice (ul. Świerczewskiego) – Pacie-
rzów (ul. Częstochowska) - Karczewice 
(ul. Wolności)  - Garnek (ul. Główna) 
– Św. Anna
7. Kłomnice (ul. Gidelska) – Zawada 
(ul. Częstochowska) - Gidle
8. skrzyżowania z drogą krajową DK-
91 – Zberezka - Zawada (ul. Sobieskiego)
9. Zawada (ul. Kościuszki) – Konary  
(ul. Polna Szkolna) - Pacierzów (ul. 
Wolności)
10.  Gidle  -  Borowa  - Garnek (ul. Rol-
nicza)
11.  Garnek (ul. Południowa) -  Dąbek 
– Wola Mokrzeska
12. Kruszyna – Zdrowa (ul. Kruszyń-
ska, Strażacka, Kłomnicka) -  Kłomni-
ce (ul. Zdrowska)
13. Zdrowa -  Jacków – Pieńki Szcze-
pockie 
 Zarządcą dróg powiatowych 
jest Powiatowy Zarząd Dróg, 42-200 
Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, tel. 0-
32/322-92-22.
 W gminie Kłomnice, nie ma jeszcze 
uchwały, która nadałaby określonym dro-
gom status drogi publicznej, na ukończe-
niu jest przygotowywanie odpowiednich 
dokumentów. Przewiduje się, że łączna 
długość wszystkich dróg gminnych (pu-
blicznych) wynosić będzie około 120 
km z czego około 57 km o nawierzchni 
utwardzonej (asfalt itp.)

DROGI W GMINIE KŁOMNICE
Jacek Tittl

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłomnicach za 2007r

Barbara Mizera

Siedziba Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kłom-
nicach mieści się w budynku 

U.G. Kłomnice. Ośrodek zajmuje 4 
pomieszczenia znajdujące się na II  
piętrze. Ośrodkiem zarządza Kierow-
nik powoływany w drodze konkursu 
działający z upoważnienia Wójta 
Gminy Kłomnice. Ośrodek działa 
w oparciu o kilka ustaw. Są to: Usta-
wa Pomocy Społecznej z marca 2004r., 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, 
Ustawa o postępowaniu wobec dłuż-
ników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej, Ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, Ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii, oraz Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 
  W  roku 2007 w Ośrodku zatrud-
nionych było 13 osób. W grupie tej 
było 5 – ciu  pracowników socjalnych. 

2 etaty przypadły na świadczenia ro-
dzinne. Pozostałe 5 etatów to 2 opie-
kunki, 2 osoby z działu księgowości 
i 1 na umowę zastępstwa. Ośrodek 
Pomocy swoim działaniem obejmuje 
teren Gminy Kłomnice, tj, 31 wiosek 
o liczbie mieszkańców 13,773. Teren 
ten do końca 2007 r. obsługiwało 5 –
ciu pracowników socjalnych. Ośrodek 
pomocy udziela świadczeń  w ramach 
zadań własnych i zleconych. 
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Zadania własne to:
- zasiłki okresowe
- schronienie
- posiłek
- ubranie
- usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
usług specjalistycznych
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
na świadczenia zdrowotne
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia loso-
wego
- zasiłki celowe w formie biletu kredy-
towanego
- inne zasiłki celowe i w naturze
- sprawianie pogrzebu.
- pomoc na ekonomiczne usamodziel-
nienie,
- odpłatność gminy za pobyt mieszkań-
ca w DPS
Zadania zlecone gminom to:
- zasiłki stałe
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków 
związanych z klęską żywiołową.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
 W ramach zadań własnych i zle-
conych  w roku ubiegłym  przyznano 
świadczenia 740 osobom, z czego 207 
osób otrzymało świadczenia zlecone. 
533 osoby otrzymały świadczenia z za-
dań własnych. 

Krótka analiza przyznawanej pomo-
cy w roku 2007.

Zasiłki okresowe:

Z zasiłków okresowych skorzystało 
67 rodzin w liczbie świadczeń 278, 
na kwotę 54.067 zł o liczbie osób 
w rodzinach 208 w tym środki wła-
sne: 16,458, dotacja 37.609 zł. Główną 
przyczyną korzystania z pomocy było: 
bezrobocie - 59 osób, długotrwała cho-
roba - 3 osoby i niepełnosprawność - 5 
osób.

Schronienie:

Na terenie naszej gminy mamy 7 osób 
bezdomnych. Są to osoby nie posiada-
jące własnego dachu nad głową, któ-
rym w okresie zimowym gmina musi 
zapewnić schronienie. W tej dziedzinie 
współpracujemy z Ośrodkiem Interwen-
cji Kryzysowej w Mariance  Rędziń-
skiej, która po wydaniu przez Ośrodek 
decyzji, zapewnia osobom bezdomnym 
nocleg i gorący posiłek. Ze schronienia 
skorzystały osoby bezdomne, w ilości 
31 świadczeń. W 2007r. koszt pobytu 

tych osób to 9.995 zł.

Posiłek

W ramach Programu Rządowego „Po-
moc Państwa w zakresie dożywiania 
w szkołach i przedszkolach prowadzi-
my dożywianie uczniów i osób star-
szych samotnych. W czterech szkołach 
formą dożywiania jest gorący posiłek. 
W trzech - kanapki. Dożywianiem ob-
jętych jest 185 osób, w tym 178  dzieci. 
Liczba posiłków w roku 2007 to 26.984 
na kwotę 58.893 zł. z tego środki wła-
sne to kwota 15.540 zł. Oprócz tego 
w ramach tego programu istnieje moż-
liwość tzw. doposażenia punktu. Z  tej 
formy pomocy skorzystały 4 punkty 
wydające posiłek na kwotę  30.578 zł.

Usługi opiekuńcze 

Ze względu na starzenie się naszej 
społeczności lokalnej w ramach zadań 
własnych gmina nasza świadczy usługi 
opiekuńcze na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych. W roku ubie-
głym takimi usługami objętych było 
16 osób. Koszt tych usług to kwota 
75.108 zł. Jest to  koszt zatrudnienia 2 
opiekunek i  7 osób świadczących po-
moc na umowę zlecenie – pomoc są-
siedzka. Beneficjenci,  którym świad-
czone są usługi mogą na podstawie 
uchwały Rady Gminy być zwolnieni 
z opłat częściowych za ich świadcze-
nie. Jest to uzależnione od posiadanego 
przez nich dochodu.

Zasiłki celowe na pokrycie wydat-
ków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego .

W roku ubiegłym z tej formy pomocy 
skorzystały trzy rodziny. Były to ro-
dziny, które w wyniku pożaru straciły 
dach nad głową. Ośrodek z tego powo-
du przyznał pomoc w wysokości 3.700 
zł. Oprócz tej  pomocy zorganizowa-
liśmy zbiórkę pieniędzy na odbudowę 
domu w wysokości 15.600 zł. Do końca 
2007 r dwie z poszkodowanych rodzin 
mogły zamieszkać w swoich domach.

Sprawianie pogrzebu,

Pochówek to także zadanie własne gmi-
ny. Ośrodek dokonuje pochówku zgod-
nie z Uchwała Rady Gminy w przypad-
ku osób samotnych, nieposiadających 
swoich świadczeń. Koszt pochówku 
w roku 2007 to kwota 7,498zł. Spra-
wianie pogrzebu odbywa się zgodnie 
z wyznaniem zmarłego.

Zasiłki celowe 

Zasiłki celowe to kolejna forma pomo-
cy należąca do zadań własnych gminy, 
zgodnie z ustawą o pomocy społecz-
nej. Są to zasiłki tzw. jednorazowe. 
W roku ubiegłym z tej formy pomocy 
skorzystało 251 osób na łączną kwotę 
128.143 zł. 
Oprócz tych form pomocy udzielamy 
pomocy z zakresu poradnictwa specja-
listycznego i pracy socjalnej. W obec-
nej dobie kładzie się bardzo duży na-
cisk na pracę socjalną mającą na celu 
doprowadzenie klienta pomocy spo-
łecznej do usamodzielnienia. Pojawiają 
się nowe formy w postaci kontraktów 
socjalnych, będących formą narzędzi 
w ręku pracownika socjalnego.  

DPS 

Kolejną formą pomocy w ramach zadań 
własnych jest opłacanie domów pomo-
cy społecznej. Zmiana ustawy o pomo-
cy społecznej nałożyła ten obowiązek 
na samorządy. Ze względu na starzenie 
się społeczeństwa, osób oczekujących 
na domy pomocy przybywa. Tylko 
w roku ubiegłym opłacaliśmy  D.P.S. 
za siedmiu pensjonariuszy. Koszt po-
bytu tych osób to kwota 91.254 zł. 
Średni koszt pobytu jednego pensjona-
riusza to kwota ok. 2.000 tys. zł. Biorąc 
pod uwagę koszty, jest to ogromne ob-
ciążenie dla budżetów gmin. 
	
Zasiłki stałe 

Jest to zadanie zlecone. Zasiłek stały 
wypłacany jest z tyt. niepełnosprawno-
ści lub wieku poprodukcyjnego. Pełna 
wysokość zasiłku stałego w przypadku 
osoby bez własnego źródła dochodu 
to kwota 444 zł. W roku ubiegłym  wy-
płacono zasiłki stałe dla 70–ciu osób 
na kwotę 251.118 zł.

Oprócz tego w ramach zadań zleconych  
pomagamy także rodzinom w wyni-
ku klęski żywiołowej. Jest to pomoc 
bardzo różna. Ubiegłoroczna trąba 
powietrzna w której ucierpiało 137 ro-
dzin była ciężką pracą dla wielu osób. 
Na tereny po przejściu trąby z ośrodka 
pomocy oddelegowanych było 2 pra-
cowników socjalnych. Dzięki Dyrek-
torowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Częstochowie do pomocy 
dołączyło jeszcze trzech pracowników. 
Tylko nasz ośrodek wydał  579 decyzji 

›
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na łączną kwotę 6.746.513 zł. Cztery 
budynki odbudowywano od podstaw.
 Rok ubiegły to także współpra-
ca z Bankiem Żywności i obsługa 
tzw. Programu PEAD, W ramach 
tego programu rozdaliśmy 41 977 
kg żywności dla 497 rodzin. Najgor-
szym mankamentem przy tego typu 
pomocy jest brak pomieszczenia dla 
takich celów. Ze względu na fakt ,że 
jest to żywność pomieszczenie  oprócz 
normalnych standardów powinno być 
wyposażone w chłodnie.
 Oprócz zadań z pomocy społecznej 
prowadzimy dział świadczeń rodzin-
nych. Dział ten obsługiwany jest przez 
2 pracowników. W każdym nowym 
okresie zasiłkowym czyli w miesiącach 
lipiec, sierpień, wrzesień wspomagamy 
się pracą stażystów.
 Zasiłki rodzinne pobierają 1004 oso-
by. Liczba wydanych decyzji to 1447. 
Liczba dzieci na które przyznano 
świadczenia to 1576. Kwota wypłaco-
nych zasiłków rodzinnych to 2.727.775 
zł. Oprócz zasiłków rodzinnych wypła-
camy zaliczkę alimentacyjną. Powyż-

szą pobiera 58 osób. Liczba wydanych 
decyzji to 113. Kwota wypłaconej za-
liczki to 254.280 zł.
 W ramach pomocy społecznej po-
dejmujemy próby uruchomienia Środo-
wiskowego Domu Pomocy Społecznej 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi. Taki dom chcemy stworzyć 
w miejscowości Konary, w budynku 
po strażnicy. Jest to zadanie całkowicie 
finansowane z budżetu państwa, ale do-
piero po jego utworzeniu. Na dzień dzi-
siejszy mamy wykonaną ekspertyzę 
budynku. Obecnie staramy się o pozy-
skanie środków na ten cel. Zadanie to 
jest bardzo ważne, gdyż na terenie na-
szej gminy mamy osoby z zaburzeniami 
psychicznym  w wieku od 18 do 40 lat  
w ilości ponad 30 osób. Dużym uła-
twieniem byłby planowany hotel dla 12 
osób. Mielibyśmy rozwiązany problem 
osób bezdomnych, które są także w gru-
pie osób z zaburzeniami psychicznymi.
 Praca nasza to także organizowa-
nie paczek mikołajkowych na święta. 
W roku ubiegłym postanowiliśmy dzie-
ciakom z najuboższych rodzin zorga-

nizować „mikołajki” w teatrze. Dzieci 
w liczbie 87 pojechały na bajkę „ Jaś 
i Małgosia” Po spektaklu miały wrę-
czane paczki. Było coś dla ciała i duszy. 
Wzorem lat ubiegłych wspólnie z ko-
misją rozwiązywania problemów alko-
holowych zorganizowaliśmy kolonie 
letnie. Z tej formy pomocy skorzystało 
24 dzieci. Oprócz tego wysłaliśmy 16 
dzieci na kolonie z kuratorium Oświa-
ty. Praca ośrodka pomocy to współpraca 
z szeregiem instytucji tj.: sądy, prokura-
tury, policja, kuratorzy, szkoły, urzędy 
pracy i różnego rodzaju organizacje po-
zarządowe. Współpracując z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Częstochowie 
w roku ubiegłym 30 osób bezrobotnych 
wykonywało prace społeczno użytecz-
ne. Bardzo ważnym problemem, który 
narasta w naszej społeczności to alko-
holizm, który jako choroba zaczyna się 
już wśród nastolatków. Przybywa osób 
nadużywających i brak jest odpowied-
nich narzędzi do jego likwidacji. Powin-
niśmy iść w kierunku profilaktyki, aby 
temu zapobiec.

Informacja dotycząca działań z zakresu odbudowy budynków mieszkalnych 
i gospodarczych po trąbie powietrznej w gminie Kłomnice na dzień 31.12.2007r.

Budynki mieszkalne Budynki gospodarcze

Uszkodzone
Odbudowane i wy-

remontowane
Pozostało	

do odbudowy
Uszkodzone

Odbudowane 
i wyremonto-

wane

Pozostało	
 do odbudowy

126 125 1 142 64  61

Udział Gminy 105 Udział Gminy 47

Skrzydlów

 21  16  -  21  15  5

Adamów

 65  64  -  81  32 	39

Huby

 40  25 	1  40  17  17

Środki:
 - przyznane z budżet państwa    -5.287,300 zł
 - od darczyńców i Urząd Marsz.   -2.140,276 zł
         Ogółem:  ---------------
             7.427,300 zł

Wykorzystano na dzień 31.12.2008rt. kwotę 2.102.000 zł
W całości odbudowano 4 budynki 
Eternit: 
 usunięto z 42 posesji w tym: z 16 budynków mieszkalnych 
i 19 gospodarczych oraz 7 tzw luzów.

Kontenery mieszkalne:
zamówiono 29 kontenerów mieszkalnych w tym 2 na biuro 
obsługi inspektorów budowlanych. 
Zasiłki celowe:
137 rodzin otrzymało łącznie 579 świadczeń 6.746,513 zł, 
w tym na gospodarcze: 1.114.344 zł

Nie planuje się zwrotów udzielonych transz. Przyznane 
środki rozliczone są w 90 –ciu %. 
Nie planuje się zwrotów udzielonych zasiłków celowych. 



Fundacja „Pomóżmy Dzieciom 
Poznać Świat” z/s w Skrzydlo-
wie	zgodnie	z	umowami	podpi-

sanymi w grudniu 2007r. otrzymała 
od Fundacji PZU cztery dotacje słu-
żące realizacji projektu „Odbuduj-
my dziecięcy spokój”. 
Były to następujące kwoty:
- 24 356,08 zł - z przeznaczeniem 
na wyposażenie w nagłośnienie Ze-
społu Szkół im. K. Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie,

- 90 591,42 zł - z przeznaczeniem 
na dofinansowanie budowy boiska 
wielofunkcyjnego na terenie Zespo-
łu Szkół im. K. Makuszyńskiego w   
Skrzydlowie
- 24 318,26 zł - na wykonanie pla-
cu zabaw i wypoczynku przy Zespole 
Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzy-
dlowie,
- 23 600 zł - na wyposażenie klaso-
pracowni fizyczno-chemicznej w Ze-
spole Szkół im. K. Makuszyńskiego 

w Skrzydlowie.
Ponadto, dzięki w/w fundacji na konto 
Urzędu Gminy fundusz prewencyjny 
PZU Warszawa przeznaczył kwotę 125 
tys. zł na remont sali gimnastycznej 
i pracowni fizyczno-chemicznej.
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz 
inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują

VI EDYCJĘ
OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Cel Konkursu:

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy gospodarstw rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających 
osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad

Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełniają for-
mularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2008 roku do najbliższej Placówki 
Terenowej lub OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich pla-
cówkach KRUS.

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

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

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Regulamin Konkursu do wglądu w siedzibie OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5, pokój 24,25  tel. 034 3653292 
OR KRUS w Częstochowie – Grzyb  Tomasz 

Sprawozdanie	z	projektu	
 „Odbudujmy dziecięcy spokój”

Jeśli chcesz, aby również dzięki Tobie uśmiech gościł na twarzach wielu polskich dzieci, dla których los nie był łaskawy 
to przekaż 1% podatku na konto naszej fundacji. W tym celu wystarczy w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podać 
nazwę: Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” oraz jej numer KRS: 0000159741.
W tym roku środki przeznaczone zostaną na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłomnice
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su, w pamięci ludzkiej zatrą się pewne 
szczegóły akcji ratowniczej postano-
wiłem usystematyzować spostrzeżenia 
własne jak i ludzi związanych z prowa-
dzonymi działaniami. W tym miejscu 
nie pora na przedstawianie mojego wy-
kładu popartego materiałem zdjęciowym 
i filmowym ale muszę nieskromnie po-
wiedzieć, że spotkałem się z ogromnym 
zainteresowaniem obecnych na sali 
 Jest tradycją takich konwentów, 
że w pierwszym dniu po południu 
odbywa się turniej subregionów, a 
jest ich cztery, w piłkę siatkową. Do tej 
pory niepokonani byli samorządowcy 
z naszego – północnego subregionu. 
Jednakże w ubiegłym roku straciliśmy 
tytuł i w tym roku przyszła pora na re-
wanż. Na hali sportowej w Kłomnicach 
po kilku godzinach sportowej walki 
przedstawiciele subregionu północnego 
odzyskali tytuł. Turniej odbywał się pod 
patronatem byłego premiera a obecnie 
euro- deputowanego pana Jerzego Bu-
ska, a finałowy mecz sędziował wielo-
krotny reprezentant Polski w siatkówce 
pan Senator Andrzej Szewiński. Wie-
czorem podczas uroczystej kolacji nasze 
eksportowe zespoły tj. Klepisko i Kłom-
nickie Płomyczki , zaprezentowały go-
ściom swoje możliwości taneczno-wo-
kalne. Jak zawsze nasi artyści spotkali 
się z ogromnym aplauzem ze strony 
gości, Wiem też, że zespoły otrzymały 
propozycję występów w różnych miej-
scach regionu.
 W dniu 22 lutego gospodarzami kon-
wentu była gmina Mykanów. W czasie 
zajęć przedpołudniowych mieliśmy 
okazję spotkania się z euro-deputowa-
nym panem Jerzym Buzkiem, który 
przedstawił nam istotne sprawy związa-
ne z rolą Euro-parlamentu i jego wpły-
wu na życie naszego kraju. Pan poseł 
wręczył również uczestnikom wczoraj-
szego turnieju stosowne okolicznościo-
we nagrody. Następnie odbyło się spo-
tkanie z byłym trenerem reprezentacji 
Polski w piłce nożnej panem Antonim 
Piechniczkiem, aktualnie również Sena-
torem RP. Pan senator przedstawił nam 
sprawy związane z organizacją Euro -
2012 w Polsce, a szczególnie działania 
jakie są podejmowane przez wszystkich 
związanych ze Stadionem Śląskim, 
aby mecz otwarcia mistrzostw odbył 
się właśnie w Chorzowie. Wszystkie 
względy, w tym również ekonomiczne 
przemawiają za takim rozwiązaniem, 

jednakże rozgrywki polityczne pro-
wadzone na najwyższych szczeblach 
władz piłkarskich i nie tylko tam, mogą 
doprowadzić do fiaska ten pomysł. Pan 
Piechniczek apelował do nas, samorzą-
dowców abyśmy włączyli się w kampa-
nię promocyjną na rzecz Stadionu Ślą-
skiego. 
 W dalszej części przedpołudnio-
wego spotkania mieliśmy możliwość 
wymiany poglądów na temat zasad 
opłat za oświetlenia uliczne a właści-
wie na temat różnic w stanowiskach 
Enionu i Regionalnej Izby Obrachun-
kowej (RIO) w kwestii opłat tzw eks-
ploatacyjnych. Otóż Enion wystawia 
gminom osobną fakturę za dostarczaną 
energię i drugą za eksploatację urządzeń 
oświetleniowych. RIO nie kwestionuje 
opłat za dostarczaną gminom energię 
natomiast nie godzi się, aby gminy pła-
ciły za remonty, eksploatację urządzeń 
oświetleniowych ponieważ jest to ma-
jątek Zakładu Energetycznego. Brak 
wspólnego stanowiska, stawia gminy, 
gdzie prawie wszystkie oprawy oświe-
tleniowe są własnością ZE w niecieka-
wej sytuacji. Jeśli nie podpiszą umo-
wy eksploatacyjnej to ZE odetnie prąd 
do urządzeń oświetleniowych, a jeśli 
gminy taka umowę podpiszą to RIO za-
rzuci im niezgodną z prawem gospodar-
kę finansową. Do chwili obecnej sprawa 
nie została ostatecznie rozstrzygnięta. 
 Po południu w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mykanowie goście wysłu-
chali koncertu orkiestry dętej z Mykano-
wa, która należy do najlepszych w Pol-
sce. Po kolacji zdecydowana większość 
członków konwentu rozjechała się 
do swoich domów.
 Kiedy wraz z wójtem z Mykanowa 
zdecydowaliśmy się zaprosić wójtów, 
burmistrzów i prezydentów ze śląskich 
miast i gmin mieliśmy na względzie 
promocję naszych gmin na Śląsku, 
bo do tej pory wszystkie takie spotkania 
odbywały się poza naszym subregio-
nem. Okazało się, że dla wielu naszych 
gości był to bardzo ciekawy i poucza-
jący konwent. Otrzymaliśmy bardzo 
wiele wyrazów uznania i propozycji 
wzajemnej współpracy i wymiany kul-
turalnej i sportowej. Miałem również 
okazję osobiście podziękować tym wło-
darzom gmin i miast, które przekazały 
pomoc dla rodzin dotkniętych trąbą po-
wietrzną. 

Jak wspominałem w poprzednim 
wydaniu Gazety w dniu 21 lutego 
byliśmy gospodarzami Konwen-

tu Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-
tów.	Przyjechali do nas włodarze z 90 
miast i gmin z województwa śląskiego, 
gościliśmy również I vice-wojewodę 
śląskiego i członka Zarządu Wojewódz-
twa (niestety wojewoda i marszałek 
nie dotarli do nas, ze względu na pilne 
sprawy służbowe), obecni byli członko-
wie Zarządu Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Gości naszych przyjęliśmy 
w odnowionej sali sesyjnej. Obradom 
przewodniczył burmistrz Pyskowic pan 
Wacław Kęska. Tematyka szkolenia 
obejmowała sprawy związane z podzia-
łem środków finansowych zwłaszcza 
tych, których nie dotyczą procedury 
konkursowe. My stoimy na stanowisku, 
że duże miasta powinny zrezygnować 
z pewnych dotacji na rzecz gmin i miast 
do 50000 mieszkańców ponieważ 
te mniejsze ośrodki nie mogą sięgać 
po wielomilionowe kwoty przeznaczone 
na rozwój dużych aglomeracji. Niestety 
w tej kwestii stanowiska obydwu stron 
są na razie rozbieżne. Obecni na spo-
tkaniu przedstawiciele wojewody i mar-
szałka województwa obiecali nam po-
parcie naszych dążeń.W dalszej części 
spotkania w godzinach przedpołudnio-
wych miałem wykład na temat zarzą-
dzania kryzysowego w małej i średniej 
gminie w obliczu klęski żywiołowej. 
Oczywiście temat szkolenia był ściśle 
związany ze zdarzeniami z 20 lipca 
ub.roku jakie miały miejsce w naszej 
gminie.Gości nie interesowały przepisy 
i zasady zarządzania gminą w stanach 
zagrożenia. Każdy z obecnych na spo-
tkaniu wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów, wielokrotnie brał udział w różnych 
szkoleniach związanych z zarządzaniem 
kryzysowym. Szefów samorządów inte-
resowały praktyczne aspekty podejmo-
wanych działań na terenach objętych 
klęską. Muszę tutaj dodać, że w czasie 
prowadzenia działań ratowniczych jak 
i potem w czasie odbudowy zniszczeń 
oprócz oficjalnej dokumentacji zdarzeń, 
prowadziłem notatki dotyczące spraw, 
o których nie ma mowy w przepisach. 
Mając świadomość, że z biegiem cza-

Po	konwencie
Adam Zając



W	ostatnich latach znacząco 
wzrosło zainteresowanie 
mieszkańców wsi spra-

wą scalania gruntów. Szczególnie 
widoczne jest to na Dolnym Śląsku 
gdzie gminy bardzo często finansu-
ją niektóre działania dotyczące pro-
cedury scaleniowej. Ponadto, co raz 
więcej samorządów zachęca miesz-
kańców do uczestniczenia w scaleniu. 
W niektórych miejscowościach gmi-
ny Kłomnice operacje takie zostały 
już przeprowadzone. Obecnie z inicja-
tywą przystąpienia do scalenia gruntów 
Sołectwa Kłomnice wystąpiła Rada 
Sołecka w składzie: Stanisław Matusz-
czak – Sołtys, Jan Miarzyński – Prze-
wodniczący Rady oraz członkowie: 
Małgorzta Śliwakowska, Mirosław 
Dumański, Wiesław Bąk i Piotr Jusz-
czyk oraz Radny Gminy Marek Ligoc-
ki. Inicjatywę tę poparli: Wójt Gminy – 
Adam Zając oraz Rradni Powiatu – Jan 
Milc i Adam Śliwakowski. Zasadności 
podjęcia tego tematu chyba nie po-
trzeba udowadniać. Jest bowiem fak-
tem, że wiele gruntów zostało przejęte 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
w zamian za renty i emerytury rolnicze. 
Wiele działek jest opuszczonych i ulega 
degradacji. W dalszym ciągu na terenie 
Kłomnic występuje tzw. „szachow-
nica” gruntów i znaczne ich rozdrob-
nienie. Nie zapobiegło temu zjawisku 
przeprowadzone ponad dwadzieścia 
lat temu szczątkowe scalenie na tym 
obszarze. Podstawowym warunkiem 
przystąpienie do scalenia jest uzyska-
nie zgody właścicieli gruntów na pod-
jęcie takich działań. Nie jest to sprawa 
łatwa, ale możliwa do zrealizowania. 
Udało się to w Rzerzęczycach, uda-
ło się w Skrzydlowie, to dlaczego ma 
nie udać się w Kłomnicach?! Obszar 
sołectwa Kłomnice mierzy ok. 1100 
hektarów, rozdzielonych w ponad 4000 
działek! Jak widać już z tego przykła-
du „rozpoznać” się w tym bogactwie 
wcale nie jest łatwo. Poza tym trzeba 
wiedzieć, że własnością Agencji Nie-

ruchomości Rolnych jest ponad 100 ha 
porozrzucanych w kilkuset działkach 
w różnych miejscach.
W dniu 19 lutego w Wojewódzkim 
Biurze Geodezji i Terenów Rolnych 
w Częstochowie odbyło się inaugura-
cyjne spotkanie w sprawie przygoto-
wania scalenia gruntów w obrębie wsi 
Kłomnice. Przewodniczyli mu Józef 
Chmiel – Dyrektor Biura oraz Urszula 
Olszewska – Bąk – Naczelnik Wydzia-
łu Geodezji w Starostwie Powiatowym 
w Częstochowie. W spotkaniu obok 
inicjatorów przedsięwzięcia uczest-
niczył również Bogusław Sokoliński 
– Dyrektor Gospodarstwa GS „SCh” 
Kodrąb w Bartkowicach. 
 Na wstępie dyrektor Biura przed-
stawił krótką statystykę dotyczącą 
powierzchni gospodarstw w Polsce 
i  niektórych krajach europejskich. 
W naszym kraju średnia wielkość go-
spodarstwa wynosi niewiele ponad 8 
ha. Natomiast w Niemczech to blisko 
18 ha, a w Wielkiej Brytanii aż 69 ha. 
Dla porównania w Województwie Ślą-
skim średnia powierzchnia gospodar-
stwa wynosi nieco ponad 2 hektary. 
Należy podkreślić, iż częstochowskie 
Biuro jako jedyne w Województwie 
Śląskim wykorzystało w całości pulę, 
którą przekazał Fundusz Gwarancji 
i Orientacji na przeprowadzenie sca-
lenia. Natomiast Powiat Częstochow-
ski jest w grupie samorządów, któ-
re wykorzystały najwięcej środków 
na scalenia. W minionych latach udało 
się przeprowadzić procedurę scale-
niową w Rzerzęczycach, Widzowie, 
Teklinowie, Lgocie, Dąbku i ostatnio 
w Skrzydlowie. Na lata 2007 – 2013 
Europejski Fundusz Rolny także za-
gwarantował środki na działania sca-
leniowe. Aby ubiegać się o te fundu-
sze kraje muszą przygotować program 
rozwoju obszarów wiejskich. Polska 
program taki przyjęła w 2007 roku. 
Z mocy prawa Wojewódzkie Biuro 
Geodezji koordynuje i wykonuje pra-
ce scaleniowe. Głównym beneficjen-

tem środków na dokonanie scalenia 
jest  Starosta Powiatu, do którego tra-
fiają wnioski mieszkańców przystę-
pujących do procedury scaleniowej. 
Wniosek taki można złożyć dopiero 
po oficjalnym ogłoszeniu ich nabo-
ru przez właściwego ministra. Przed 
przystąpieniem do scalenia Biuro musi 
przygotować podstawowy dokument 
jakim są jego założenia.  Najważniej-
szym czynnikiem, w obecnym czasie 
wielkiego zainteresowania scaleniami, 
jest jak najliczniejszy udział rolników 
w tej operacji. Wydaje się, że w sca-
leniu powinno wziąć udział minimum 
80% właścicieli gruntów. Jeżeli będzie 
w nim brać udział wspólnota grunto-
wa i będą powiększane gospodarstwa, 
i będą wykonywane prace melioracyjne, 
drogi i infrastruktura techniczna to ro-
sną szanse danego obiektu na scalenie. 
Jak już wspomnieliśmy postępowanie 
scaleniowe rozpoczyna Starosta, a wy-
konuje Wojewódzkie Biuro Geodezji,. 
Natomiast Marszałek Województwa 
czuwa nad całością przedsięwzięcia. 
Prace są wykonywane na koszt skar-
bu państwa i dofinansowane ze środ-
ków unijnych, krótko mówiąc rolnicy 
i gmina nie ponoszą żadnych kosztów. 
Większość decyzji dotyczących scale-
nia podejmowanych jest na zebraniach 
wiejskich, a organem odwoławczym 
jest Wojewoda. Aby sprawnie prze-
prowadzić scalenie powołuje się Radę 
Scaleniową, która może liczyć od 3 
do 12 członków. 
 Przeprowadzenie scalenia w sposób 
znakomity poprawi efektywność go-
spodarowania na roli. Znikną wąskie 
działeczki, na których nie można za-
stosować nowoczesnej mechanizacji. 
Ponadto utworzone zostaną kompleksy 
gruntów z możliwością przeznaczenia 
ich pod inwestycje i stworzenia no-
wych miejsc pracy.
 O postępie przygotowań będziemy 
informować w następnych wydaniach 
„GK”.
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DZIAŁANIA MIESZKAŃCÓW

Kłomnice w kolejce do scalenia 
gruntów

Piotr Juszczyk
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Pisząc ten artykuł, musimy 
cofnąć się w czasie do tra-
gicznych chwil, które miały 

miejsce 20 lipca 2007 roku, kie-
dy to przez 3 miejscowości naszej 
gminy przeszła trąba powietrzna. 
U jednych parę minut strachu, 
u drugich grozy i obraz spustoszeń, 
który na długo pozostanie w pamię-
ci mieszkańców. A później obecność 
mediów, relacje w środkach maso-
wego przekazu i wizyta ówczesnego 
premiera Jarosława Kaczyńskiego. 
Zaowocowała ona nie tylko medial-
nością gminy Kłomnice, ale również 
wymiernymi korzyściami dla po-
szkodowanych.
 Zupełnym zaskoczeniem był dla 
wszystkich, nieplanowany wcześniej, 
krótki pobyt premiera w Zespole 
Szkół im. Kornela Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie. W scenerii remon-
tu  i ogólnego rozgardiaszu spowo-
dowanego organizowaniem pomocy 
dla mieszkańców, odbyło się spo-
tkanie premiera z władzami powiatu 
częstochowskiego, gminy Kłomnice, 
dyrektorem i nauczycielami szkoły.
 Zestresowani zarówno rozmia-
rem nieszczęścia jak i osobą premie-
ra szybko ochłonęliśmy, ponieważ 
spokój, rozwaga i lekki uśmiech 
gościa wszystkich uspokoił. Życz-
liwość pana premiera ośmieliła dy-
rektor Lidię Burzyńską do wspo-
mnienia o naszej fundacji i pomocy, 
jakiej udzieliła ona poszkodowanym 
i ich dzieciom. To spowodowało, 
że Jarosław Kaczyński umożliwił 
nam pozyskanie kwoty około 300 
tys. złotych na statutowe cele funda-
cji. 
 Minęło ponad pół roku, gdy otrzy-
maliśmy wiadomość, iż podczas po-
bytu byłego już premiera w Często-
chowie odwiedzi on naszą szkołę. 
Bylibyśmy nieszczerzy, gdybyśmy 
stwierdzili, że nie było to olbrzymim 
wyróżnieniem dla naszej społeczno-

ści.
 Starannie przygotowaliśmy się 
do przyjęcia osoby, której decyzjom 
poszkodowani zawdzięczają odbudo-
wę swoich budynków, a dzieci lepsze 
warunki nauczania. 
 Niestety, premier Jarosław Ka-
czyński nie mógł z powodów oso-
bistych dojechać do Skrzydlowa. 
Uczniowie, nauczyciele i mieszkań-
cy mogli jednak gościć posła Szymo-
na Giżyńskiego, który reprezentował 
byłego premiera. Obecni byli także: 
starosta powiatu częstochowskiego 
Andrzej Kwapisz, sekretarz powiatu 
Leonard Krawczyń, członek zarządu 
Jan Miarzyński. Gminę Kłomnice 
reprezentowali: wójt Adam Zając, 
wicewójt Wanda Kusztal, radna Sta-
nisława Sioła, sołtys wsi Huby Te-
resa Hereźniak. Wśród zgromadzo-
nych nie zabrakło również kierownik 
GOPS -u Barbary Mizery. Posłowi 
Giżyńskiemu towarzyszyli: Grażyna 
Matyszczak - sekretarz okręgu czę-
stochowskiego PIS-u, Artur Warzo-
cha - pierwszy wicewojewoda ślą-
ski, wiceprzewodniczący sejmiku, 
dyrektor śląskiego Centrum Zdrowia 
Publicznego Ryszard Majer i wice-
przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ Solidarność w Częstochowie 
Janusz Jarek oraz członkowie Zarzą-
du Fundacji „ Pomóżmy Dzieciom 
Poznać Świat” oraz licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Hub, Adamowa 
i Skrzydlowa. 
 Spotkanie rozpoczęło się zgodnie 
z ceremoniałem szkolnym, a więc 
od zdania raportu pani dyrektor przez 
przewodniczącą szkoły. Podczas wy-
stąpień wszystkich osób dominowała 
radość z pokonania większości skut-
ków trąby powietrznej. 
 Czym była trąba, najlepiej od-
zwierciedlają słowa, które wypo-
wiedziała dyrektor Lidia Burzyńska 
podczas swojego wystąpienia:
 „Około 4 milionów lat temu, 

gdy na ziemi pojawił się człowiek, 
żył tylko i wyłącznie dzięki przyro-
dzie. W XXI wieku wydaje nam się, 
że zapanowaliśmy nad wszystkim: 
kosmosem, ziemią, przyrodą. Jed-
nak 20 lipca 2007 roku pokazał, kto 
we wszechświecie tak naprawdę ma 
władzę. Kataklizm, który nawiedził 
naszą małą ojczyznę wskazał w spo-
sób niekwestionowany, iż przyroda 
mimo upływu czasu nadal rządzi.” 
 Poseł Giżyński w imieniu premiera 
Kaczyńskiego podziękował staroście 
oraz wójtowi za sprawne przeprowa-
dzenie akcji zarówno bezpośrednio 
po zdarzeniu jak i w późniejszym 
czasie, bo tylko ich fachowość, od-
danie i całkowite poświęcenie się po-
szkodowanym mieszkańcom mogło 
przynieść tak dobre efekty.
 Wójt Gminy Kłomnice Adam 
Zając przedstawił dane statystyczne 
dotyczące rozmiaru szkód. Ilustra-
cją suchych faktów była prezenta-
cja multimedialna obrazująca stan 
po trąbie i obecny. Wójt nie szczę-
dził podziękowań zarówno dla ów-
czesnego premiera, jak również dla 
wielu imiennych i bezimiennych serc 
niosących pomoc. 
 Punktem kulminacyjnym spo-
tkania było wręczenie przez wójta 
pamiątkowej statuetki na ręce posła 
Giżyńskiego dla premiera Kaczyń-
skiego.
 Słowa podziękowania skierowa-
ła do premiera także prezes fundacji 
Dorota Tomczyk wraz z zarządem: 
p. Januszem Rutkowskim , p. Rena-
tą Kluźniak , p. Dorotą Franc. Wy-
miernym dowodem wdzięczności 
członków fundacji było nadanie pre-
mierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu 
tytułu „ Przyjaciela Fundacji” oraz 
statuetki symbolizującej jej logo.
 To spotkanie na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich obecnych.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

Serce za serce



Zarząd Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 

w Kłomnicach w związku z dużym 
zainteresowaniem i chęcią zrzesza-
nia się w Związku wielu osób infor-
muje:
Osoby przystępujące jako członkowie 
zwyczajni powinni złożyć deklarację 
o przystąpieniu do Związku oraz przed-
stawić dowód tożsamości, dokument, 
potwierdzający posiadanie uprawnień 
emerytalno – rentowych lub innych 
świadczeń socjalnych (legitymacja 
emeryta / rencisty, odcinek wypłaty 
emerytury/ renty, decyzja o przyznaniu 
świadczenia przedemerytalnego / eme-
rytury pomostowej itp) lub określa-
jącego stopień niesprawności / grupę 
inwalidzką (decyzja ZUS, KRUS lub 
innego organu usprawnionego do orze-
kania niesprawności). Niepracujący 
współmałżonek, nie posiadający w/w 
uprawnień może należeć do Związku 
po złożeniu oświadczenia, że nie po-
zostaje w zatrudnieniu. Ponadto osoby 
przystępujące do Związku powinny 

złożyć fotografię do legitymacji, uiścić 
wpisowe oraz składkę członkowską 
począwszy od miesiąca, w którym 
wstępują do Związku i opłatę za legi-
tymację członkowską. 
 Osoby przystępujące do Związku 
w charakterze członka wspierającego: 
- składają deklarację i wnoszą składkę 
członkowską 
- członkowie wspierający – osoby fi-
zyczne przedstawiają dowód tożsamo-
ści, oraz składają fotografię do legity-
macji.
 Deklaracje przystąpienia do Związ-
ku członków zwyczajnych i wspiera-
jących znajdują się u upoważnionego 
członka Prezydium Zarządu w biurze 
Związku tj. pokój na II piętrze bu-
dynku gminnego przy ul. Strażac-
kiej 18 w Kłomnicach. Biuro czynne 
jest w każdy poniedziałek i czwartek 
od godz. 10:00 do 12:00. 
 Ponadto pragniemy zainteresowa-
nych poinformować, że obecnie Za-
rząd organizuje turnusy wypoczynko-
we (wczasy) wycieczki krajoznawczo 
– turystyczne wspólne uroczystości 

(np. Dzień Seniora, Opłatek, Dzień Ko-
biet) imprezy rekreacyjne i integracyj-
ne oraz inne formy miłego spędzania 
wolnego czasu. W przyszłości chcemy 
poszerzać naszą działalność o inne for-
my działalności. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich chętnych do wspólnej 
społecznej działalności. Nadmienia się, 
że deklaracja przystąpienia kandydata 
wymaga zatwierdzenia przez Prezy-
dium Zarządu Oddziału Rejonowego 
w Kłomnicach.
 Szanowni Państwo 
 Jeśli będzie taka potrzeba to utwo-
rzymy nowe koło naszego Związku na-
wet w każdym sołectwie gminy Kłom-
nice. Do utworzenia koła terenowego 
czy też Koła Środowiskowego Związ-
ku wymagane jest minimum 10 osób. 
Koła środowiskowe obejmują swoim 
zakresem działania byłych pracowni-
ków danego zakładu pracy lub byłych 
pracowników określonego zawodu bez 
względu na miejsca ich zamieszkania 
i są powołane na mocy uchwały Zarzą-
du Oddziału Rejonowego w Kłomni-
cach.
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Henryk	Przech

Szanowni Państwo- Emeryci, Renciści i Inwalidzi

Szanowni Państwo
Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego najlepsze życzenia dla czytelników Gazety Kłomnic-
kiej i członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów składa 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zarząd Związku w Kłomnicach

CO TAM PANIE … W POWIECIE.

Lidia Burzyńska laureatką Statuetki 
Starosty Częstochowskiego.

Jan Milc

Szesnastego lutego w szczelnie 
wypełnionej Sali Filharmonii 
Częstochowskiej, w obecności 

wielu znakomitości świata polityki, 
samorządowców i gości z powia-
tu śniatyńskiego na Ukrainie miała 
miejsce uroczystość wręczenia Sta-
tuetek Starosty Częstochowskie-
go za wybitnie zasługi dla powiatu 
za rok 2007. 
 Wśród nominowanych do tego 

wyróżnienia znaleźli się także przed-
stawiciele naszej gminy. W kategorii 
– oświata – nominację otrzymała pani 
Lidia Burzyńska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Skrzydlowie, natomiast w ka-
tegorii – kultura – Ludowy Zespół Pie-
śni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”. 
 Po prezentacji nominowanych, któ-
rą przeplatały występy artystyczne, na-
stąpiła „chwila prawdy”, czyli werdykt 
ostateczny. Miło nam zakomunikować, 

że pani Lidia Burzyńska została laure-
atką Statuetki w kategorii – oświata. 
Gratulujemy! 
 Właściwie, po lekturze rekomen-
dacji poszczególnych kandydatów 
do Statuetki w tej kategorii, nie mogło 
być innego werdyktu. 
 Niestety po raz kolejny „Kłomnic-
kie Płomyczki” musiały zadowolić 
się jedynie nominacją, gdyż Statuetkę 
otrzymał w tej kategorii Jerzy Szy-
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Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec

20 marca- czwartek, godzina 11.00
Sala widowiskowa GOK w Kłomni-
cach, to będzie uroczyste otwarcie wy-
stawy pokonkursowej prac amatorskich 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów z terenu naszej gminy – kolejnej 
XIX Edycji Konkursu na Najpiękniej-
szą Palmę Wielkanocną, Kraszankę 
i Pisankę. W tym dniu będą wręczane 
nagrody i dyplomy za najlepsze prace. 
Celem konkursu jest pielęgnowanie 
tradycji związanych z okresem wio-
sennym i wielkanocnym. Poszerzenie 
wiedzy dzieci i młodzieży na temat 
Zmartwychwstania Pańskiego i tradycji 
polskich. Konkurs ma charakter otwar-
ty. Obejmuje wykonanie palm wielka-
nocnych, kraszanek i pisanek. Wziąć 
udział mogą oprócz szkół podstawo-
wych i gimnazjów – osoby dorosłe, 

które szczególnie zachęcamy! Termin 
dostarczania prac upływa z dniem 15 
marca. Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu i z radością oczekujemy na Was 
w Kłomnicach, w GOK.

- Uprzejmie informujemy, że w tym 
roku sprzedażą aniołów, pochodzących 
z wystawy pokonkursowej – zajęły się 
dzieci z GOK, uczestniczące w akcji 
„Ferie 2008”. Podajemy do wiado-
mości: otrzymana kwota ze sprzedaży 
aniołów „Dzieci – Dzieciom” wynio-
sła – 247,50,- (tym samym zawiada-
miamy, że przypadająca w grudniu 
kolejna edycja konkursu – Pierniki 
i Mój Anioł zwiększyła swoją rangę 
na powiatową). Oczywiście, dzięki 
twórcom form – dzieciom i młodzieży! 
To po raz kolejny dzięki Wam, posta-

ramy się, tuż przed Niedzielą Palmo-
wą, choć do kilkorga dzieci z biednych 
rodzin dotrzeć z paczkami żywnościo-
wymi.

- W dniach 27 i 28 lutego nasi gminni 
recytatorzy brali udział w eliminacjach 
rejonowych Konkursu Recytatorskie-
go, zorganizowanego w Regionalnym 
Ośrodku Kultury w Częstochowie. 
Wyróżniał naszych recytatorów spo-
śród innych – dobrze dobrany reper-
tuar, wspaniała postawa, naturalność 
i prawdziwa ekspresja naszych dzieci 
i młodzieży. Oto oni: Piotr Szlęg –kl.I 
(SP Witkowice), zdobył wyróżnienie. 
Jakub Firka –kl.I Oddział Filialny Rze-
ki Wielkie, również został wyróżnio-
ny. Pojadą do Częstochowy w dniu 14 
marca odebrać dyplomy. Ładnie pre-

dłowski – Wójt Gminy Lelów. Dla nie-
wtajemniczonego w szczegóły widza, 
po zapoznaniu się z rekomendacjami 
opublikowanymi w towarzyszącym 
uroczystości folderze, nie powinno 
być i z pewnością nie było, takie roz-
strzygnięcie żadnym zaskoczeniem. 
Jeśli przeczytał jakie to miejsca i wy-
różnienia miał pan Szydłowski, Zespół 
„Borowianki” czy Zespół „Kościelan-
ki”, a „Kłomnickie Płomyczki” jedynie 
„występują”, „uczestniczą” i „prezen-
tują” to z pewnością zadecydowałby 
identycznie. To, że „…Płomyczki” 
mają w swoim dorobku kilka „Grand 
Prix” zdobytych na festiwalach kra-
jowych i zagranicznych, że są właści-
cielami licznych nagród publiczności, 
że wielokrotnie były ambasadorami 
kultury polskiej w kilkunastu krajach 
Europy nie znalazło się niestety w re-
komendacji. Takie zjawisko śmiało na-
zwać można „oszczędnym gospoda-
rowaniem prawdą”. No cóż, tak się 
zdarza… Nie oznacza to, że Statuetka 
nie należała się panu Jerzemu Szy-
dłowskiemu. Szczerze gratulujemy wy-
różnienia, a „… Płomyczki”? – może 
następnym razem…
 Należy poinformować, że Statuetki 
otrzymali także: w kategorii „sport” 
- Martyna Kisiel – zawodniczka KS 
„Dragon” w Janowie, członek ka-

dry narodowej 
w teakwon-do; 
w kategorii „sa-
m o r z ą d n o ś ć ” 
– Adam Mar-
kowski – Wójt 
Gminy Janów; 
w kategorii 
„przedsiębior-
czość” – Stani-
sław Bieńkow-
ski – właściciel 
P r zeds i ęb io r -
stwa Wielobran-
żowego „Elek-
tromechanika” 
w Koniecpo-
lu; w kategorii 
„zdrowie i opieka społeczna” – Tade-
usz Porada – Prezes Stowarzyszenia 
Ludzi Otwartych Serc „LOS” w Olsz-
tynie; w kategorii „inne szczególne 
osiągnięcia” – Ochotnicza Straż Pożar-
na w Cisiu.
 Ogólnie rzecz ujmując, była to uda-
na i sympatyczna uroczystość. Poza 
kilkoma lapsusami wszystko odbyło 
się całkiem poprawnie. Organizatorzy 
zaproponowali ciekawy i urozmaicony 
program artystyczny. Bardzo podobał 
się brawurowy występ „Kłomnickich 
Płomyczków” prezentujących tańce 
beskidzkie. Znakomity, jak zawsze, 

występ miała orkiestra dęta OSP z Ko-
nopisk. Wszyscy prezentujący się wy-
konawcy dali pokaz bardzo wysokich 
umiejętności. Szkoda, że publiczność 
nie dostosowała się do tego poziomu. 
Szczególnie żenujące było dość gre-
mialne opuszczanie miejsc i związany 
z tym hałas, podczas występu rewe-
lacyjnej żeńskiej orkiestry salonowej 
KWK „Staszic”. Niestety nie świadczy 
to najlepiej o poziomie kultury osobi-
stej sporej części naszej powiatowej 
elity społecznej, w końcu to właśnie 
elita (a może nie) została zaproszona 
na tę uroczystą galę. 

›››
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Już po raz piąty na Hali Sportowej w Kłomnicach 
odbędzie się Turniej Tańca Towarzyskiego. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia są Klub Tańca Towa-

rzyskiego „Styl” Kłomnice oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłomnicach. Wzorem lat ubiegłych turniej zostanie 
przeprowadzony w dwóch dniach tj. 29 – 30 marca 2008r.
A oto program  dwudniowych zawodów:

SOBOTA 29.03.2008r.

Blok dopołudniowy: 
	 Początek turnieju godz 9:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 8:00-9:00 
  Kategorie: 
  8-9 lat klasa F (kombinacja) 
  8-9 lat klasa E (kombinacja) 
  10-11 lat klasa C (ST, LA) 
  12-13 lat klasa C (ST, LA) 
Blok popołudniowy:
 Początek turnieju godz 12:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 11:00-12:00 
  Kategorie: 
  12-13 lat klasa B (ST, LA) 
  14-15 lat klasa C (ST, LA) 
  pow 15 lat klasa B (ST, LA) 

Koncert galowy: 
	 Początek turnieju godz 16:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 15:00-16:00 
  Kategorie: 
  (ST - wa,t,ww,q), (LA – s,ch,r,j)  – osobno w styl
  14-15 lat klasa B (ST, LA) 
  pow 15 lat klasa C (ST, LA) 
  pow 15 lat klasa A (ST, LA)

Niedziela 30.03.2008r. 

Blok dopołudniowy:
 Początek turnieju godz 9:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 8:00-9:00 
  Kategorie: 
  8-9 lat klasa D (kombinacja) 
  12-13 lat klasa D (kombinacja) 
  14-15 lat klasa D (kombinacja) 
  10-11 lat klasa D (kombinacja) 
Blok popołudniowy 
 Początek turnieju godz 12:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 11:00-12:00 
  Kategorie: 
  10-11 lat klasa E (kombinacja) 
  10-11 lat klasa F (kombinacja) 
  14-15 lat klasa E (kombinacja) 

V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
O Puchar Wójta Gminy Kłomnice

Leszek Janik

zentowały się i ciekawie interpretowa-
ły swoje teksty: Emilia Gała- SP Kłom-
nice i Klaudia Musiał – SP Garnek. 
W drugim dniu gimnazjalistki z Rze-
rzęczyc – Aleksandra Choryłek i Justy-
na Kalota ujęły publiczność dobrą re-
cytacją i świetnymi tekstami. Wszyscy 
wierzymy, prawda, drodzy czytelnicy, 
że pragnienie zdobycia większych suk-
cesów dla pozostałych – nadejdzie!

- w dniu 8 marca odbędzie się Koncert 
z udziałem aktorki i wokalistki Teatru 
częstochowskiego – Pauli Kwietniew-
skiej, u jej boku wystąpi znany pianista 
– Wojciech Pruszek. Koncert adreso-
wany jest do wszystkich Pań, choć mile 
widziani są, także Panowie.

- 9 marca, niedziela
Udział Zespołu Obrzędowego „Gru-
sza” z Rzerzęczyc. Wezmą udział, bar-
dziej jako - KGW w Prezentacji Stołu 
Wielkanocnego 2008 w Kochcicach.

- W najbliższym czasie udział naszych 

zespołów w festiwalach, przeglądach:
2 maja
Zespół Obrzędowy „Grusza” z Rzerzę-
czyc weźmie udział w Euro- Folklor, 
Jubileuszowym XV Międzynarodo-
wym Przeglądzie Zespołów Regional-
nych Złoty Kłos 2008. Miejsce – Am-
fiteatr w Zebrzydowicach Śląskich. 
Prezentować będą zwyczaj p.t. „Imie-
niny u Ignaca”.

Maj / czerwiec
-Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny 
„Klepisko” weźmie udział w XXIX 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych „Wici” w Górnoślą-
skim Parku Etnograficznym w Chorzo-
wie. Wystąpią w kategorii śpiewaczej 
oraz w kategorii soliści. 
-Zespół „Grusza” także wystąpi w w/w 
przeglądzie.
14 czerwca 
- Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki” wezmą udział w VI Ogól-
nopolskich Spotkaniach Tanecznych 
„Zatańcz z nami” w Częstochowie. 

Wystąpią w kategorii folklorystycznej.

1 czerwca 
-XIX Edycja Gminnego Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej oraz Festiwalu Disco 
Show.
Bierzcie się do pracy - nasze utalento-
wane dzieci i młodzież, bowiem laury 
najlepiej śpiewających i tańczących 
w naszej gminie – czekają na Was. 
Uchylę rąbka tajemnicy i napiszę, 
że podczas tej edycji dwoje jurorów 
to będą - dzieci, ktoś z Was na pewno! 
Spełniamy marzenia w Dniu Dziecka.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kłom-
nicach przyjmie do pracy w polu 
i na scenie, w okresie od maja do wrze-
śnia – Strachy Polne, które mówią…	
Wysokość od 1 m do 3 m, strój niezbyt 
ozdobny, ale za to powiewny. Regula-
min ukaże się w maju, rozstrzygnięcie 
konkursu we wrześniu. Wtedy to Stra-
chy Polne przemówią do nas.

›
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W poprzedniej części  na-
szego cyklu dotarliśmy 
do	 Borowna	 i	 jego	 zabyt-

ków. Borowno znajduje się na terenie 
gminy Mykanów. Teraz wypadałoby 
udać się do Witkowic i Chorzenic, 
następnego miejsca związanego z ro-
dziną Reszków, już na terenie gminy 
Kłomnice. Jest jednak w okolicy wiele 
miejsc, które warto przy tej okazji zwie-
dzić. Proponujemy więc dalszy szlak 
poprowadzić alternatywnie w kierunku 
Kościelca drogą na Karolinę w Gminie 
Rędziny. Zanim jednak tam się udamy 
warto pamiętać o jeszcze jednym waż-
nym miejscu – hotelu i restauracji „Pa-
łac Nieznanice”. Miejscowość Niezna-
nice mijamy nieco z boku  jadąc drogą 
z Borowna do Witkowic. W dawnym 
pałacu  A. Wunsche i W. Kornhoffera 
z 1917 r znajduje się  wspomniany ho-
tel i restauracja , która wraz z parkiem 
stanowi obiekt zabytkowy. Hotel nale-
ży do Stowarzyszenia Hoteli Historycz-
nych. Miejscowość nie jest związana  
z Reszkami, jednakże pałac jest intere-
sującym obiektem. Warto wspomnieć 
również udział ostatniego właściciela 
W. Kornhoffera w ruchu oporu – był 
oficerem AK.
 Jak już wspomniałem, bocznymi 
drogami  udajemy się najpierw do Ka-
roliny a potem Kościelca w gminie Rę-
dziny. Droga ta jest stosunkowo prosta 
jednakże w środkowym odcinku to po-
lna dróżka często rozjeżdżona przez 
ciężki sprzęt. Przy głównej drodze 
na skrzyżowaniu na lewo jest widoczny 
okazały dwór Wereszczyńskich – dom 

rodzinny znanej malarki częstochow-
skiej Wandy Wereszczyńskiej. Obec-
nie jest tu przedszkole. Dwór datowany 
jest  na XVII wiek, tzn. jego najstarsze 
mury. Później był wielokrotnie prze-
budowany, aż uzyskał klasycystyczną 
formę. Ostatnimi właścicielami mająt-
ku w Kościelcu była rodzina Weresz-
czyńskich. Najsławniejszą mieszkanką 
dworu w Kościelcu była malarka Wan-
da Wereszczyńska (ur.20 czerwca 1910 
r). Zmuszona do opuszczenia domu 
rodzinnego w Kościelcu, w 1941 roku 
zamieszkała w Częstochowie i po woj-
nie aktywnie włączyła się w organizo-
wanie życia kulturalnego miasta. Była 
m.in. współorganizatorką częstochow-
skiej Szkoły Sztuk Pięknych ( obecnie 
Zespół Szkół Plastycznych im. Jac-
ka Malczewskiego). 
Jej grób, jak wspo-
minałem znajduje 
się na cmentarzu 
w Borownie. 
 Następny etap 
to Rudniki. Orga-
nizatorzy szlaku 
czynią starania, 
by można było 
przejechać przez 
teren  dawnego lot-
niska. Jego część 
z pasami startowy-
mi jest użytkowa-
na przez Aeroklub 
C z ę s t o c h o w s k i 
a pozostała część 
jest w rekach pry-
watnych. Przez 

tą drugą część przebiegała niegdyś 
droga  do tej pory zresztą przejezdna. 
Można  się dostać  do niej jadąc obok 
Aeroklubu od wschodniej strony lub 
też  udać się ulicą w kierunku Rudnik 
i skręcić w ulicę .... W ten sposób  do-
trzemy do Rudnik (przejazd kolejowy 
drogi prowadzącej z Marianki Rędziń-
skiej). Zaraz też widoczne są pozostało-
ści dawnych zakładów przemysłowych. 
Początki przemysłu chemicznego 
w Rudnikach datuje się na 1858 rok, 
kiedy to czynne były zakłady wapien-
ne:  założone przez Władysława Ka-
nigowskiego. To w nich wypalano 
kamień wapienny pozyskiwany na po-
bliskich polach, z których uzyskiwano 
wapno używane do budowy domów. 
Zostały wybudowane wapienniki piece 

15

Zapraszamy na...	
„Szlak Reszków – Muzyka i konie” - cz. II

Krzysztof Wójcik

Koncert galowy:
 Początek turnieju godz 16:30 
 Rejestracja par i próba parkietu 15:00-16:00 
  Kategorie:
  12-13 lat klasa E (kombinacja) 
  pow 15 lat klasa D (kombinacja) 
  pow 15 lat klasa E (kombinacja) 
  12-13 Lat klasa F (kombinacja) 

 W tym roku atrakcją sobotniego turnieju będzie pokaz 
tańców: disco dance/taniec dyskotekowy, street dance/hip-
hop, electric boogie, w wykonaniu wielokrotnego Mistrza 

Polski p. Zbigniewa Zasady wraz z grupą taneczną „EXTRE-
ME”. Ostatnimi osiągnięciami członków tej grupy jest zdo-
bycie tytułów Mistrzów Polski,  v-ce Mistrzów Europy oraz 
v-ce Mistrzów Świata (w konkurencjach street dance
show, electric boogie i disco dance).
 Na turnieju pokażą się także nasi rodzimi artyści tj: Lu-
dowy Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki”, Śpie-
waczy Zespół Folklorystyczny „Klepisko”.
 Zapraszając  na turniej liczymy jak zwykle na dobrą at-
mosferę, mając nadzieję na zapełnienie przez  Państwa try-
bun hali sportowej w Kłomnicach.

Rudnickie piece

›››



16

– do wypalania wapna – dwa ceglane 
27 – metrowe piece wapienne stoją 
do dziś przy Zakładach Chemicznych 
Rudniki. Stanowią symbol przeszło-
ści historii przemysłu wapienniczego. 
Obecnie własność cementowni – firma 
„Cemex”. Nieco dalej trafimy na wspo-
mniany nieczynny kamieniołom z jego 
atrakcją - jaskinią „Szmaragdową”. 
Na teren kamieniołomu niestety obec-
nie nie można wchodzić gdyż gro-
zi to wieloma niebezpieczeństwami 
i nie jest on przystosowany do zwie-
dzania przez indywidualnych turystów 
jednak być może uda się go kiedyś za-
gospodarować. Jest to element Szlaku 
Siedmiu Szkół.  Do tego miejsca może-
my dotrzeć również alternatywną trasą 
jadąc wprost do Aeroklubu ale wcze-
śniej skręcić w lewo i bocznymi ścież-
kami przez Rząsawy od zachodniej 
strony dotrzeć do Marianki Rędzińskiej  
a potem do wspomnianego przejazdu 
kolejowego w Rudnikach.. Z Rudnik 
wracamy do gminy Kłomnice do Cho-
rzenic najpierw kładką nad torami (na-
przeciw szkoły) i drogą lokalną w kie-
runku północnym. Dotrzeć możemy 
do szosy relacji Częstochowa – Ra-
domsko i jej skrajem dotrzeć do kaplicy 
w Chorzenicach.. Proponujemy jednak 
trasę polnymi i leśnymi drogami, które 
prowadzą  równolegle do wspomnianej 
szosy w tym samym kierunku..
 Chorzenice (5 km od Borowna). 
Przy ruchliwej trasie Kłomnice – Czę-
stochowa znajduje się kaplica p.w. Św. 
Stanisława B.M. z 1927 r wybudowana 
staraniem płk. A. Nieniewskiego jako 
votum za urodzenie się córki Haliny 
(urnę z jej prochami umieszczono nie-
dawno w ścianie kaplicy). Pułkownik 
Adam Nieniewski był zięciem Edwarda 
Reszke (ożenił się z jego córką Janiną 
już po jego śmierci. Janina była jedną 
ze spadkobierczyń majątku Jana Resz-
ke po śmierci jego jedynego syna.). Płk. 
Nieniewski był też oficerem Wojska 
Polskiego: był szefem sztabu u Gen. J. 
Hallera, brał udział w wojnie z bolsze-
wikami a szczególnie zasłużył się w Bi-
twie nad Niemnem we wrześniu 1920 
r. Przy ul. Głównej, zaczynającej się 
naprzeciw wspomnianej kaplicy, w od-
ległości  około 1 km, znajduje się daw-
ny pałacyk płk Adama Nieniewskiego 
(lata 20-te XX w) obecnie siedziba 
Domu Dziecka. Pałacyk został mocno 
już przebudowany w trakcie jego przy-

stosowania do funkcji Domu Dziecka 
i w trakcie jego eksploatacji, zachował 
jednak swój stylowy, modernistycz-
ny charakter. Oryginalnie, po obydwu 
stronach głównego korpusu budynku 
były tarasy na wysokości piętra. Rodzi-
na pułkownika Nieniewskiego musiała 
opuścić to miejsce na początku wojny 
i czasie okupacji była tu ponurej sławy 
siedziba żandarmerii. Mieszkańcy za-
pamiętali pałac jako miejsce kaźni wie-
lu Polaków. Otacza go rozległy, dość 
dobrze zachowany park. Na granicy 
parku dworskiego i terenu remizy OSP 
powstał plac zabaw dla dzieci. Prowa-
dzone są na tym placyku również im-
prezy w postaci festynów i koncertów 
na świeżym powietrzu.Warta obejrze-
nia jest kaplica mszalna w pobliskich 
Witkowicach z początku XX w.
 W dalszą drogę udajemy się 
do Mstowa odległego o około 9-10 
km. Z Chorzenic   wyjeżdżamy drogą 
za parkiem (żwirówka) do Witkowic, 
a potem w prawo w kierunku przejaz-
du kolejowego i Przybyłowa. Droga 
jest wygodna dla rowerów, miejscami 
utwardzoną żwirem. Za Przybyłowem 
opuszczamy gminę Kłomnice i wkra-
czamy na teren gminy Mstów.  Po dro-
dze przekraczamy lokalną szosę Ku-
chary – Konin i kontynuujemy jazdę aż 
zobaczymy przed sobą wieże mstow-
skiego klasztoru Kanoników Regular-
nych. Mijać jeszcze będziemy jeden 
z ocalałych bunkrów z czasów II wojny 
światowej. Mstów, dawne miasto, jest  
miejscowością z wielu walorach   kra-
joznawczych, z cennymi zabytkami jak 
wspomniany klasztor kanoników re-

gularnych (barok) w Mstowie, kaplica 
cmentarna z XV w, zabytkowy zespół 
stodół na wzgórzu od strony południo-
wo zachodniej. Napotkamy tu również 
piękne krajobrazy obiekty przyrodni-
cze: rzeka Warta, ostaniec Skała Miło-
sna, zalesione wzgórza. Miejscowość 
ta nie jest związana z Reszkami jed-
nakże stanowi punkt, z którego można 
robić wiele wycieczek, przebiega tędy 
Szlak Jury Wieluńskiej, Szlak Sied-
miu Szkół, i inne.  Ze Mstowa można 
udać się w górę rzeki malowniczym 
przełomem Warty aż do Częstochowy 
– Mirowa. Ze Mstowa można też za-
cząć spływ kajakowy Wartą, która ma 
w tej okolicy dziki i kręty przebieg. 
Istnieje też możliwość zrobienia trasy 
konnej od Ośrodka jeździeckiego “Pe-
gaz” w Częstochowie Mirowie wzdłuż 
Warty.
 Na terenie gminy Mstów  leżą, 
przy szosie Mstów – Garnek, Kłobu-
kowice. Dojechać tam możemy trasa-
mi o dużych walorach widokowych. 
Najprościej jechać szosą w kierunku 
Skrzydlowa. Organizatorzy szlaku 
proponują jednak trasę wzdłuż lewe-
go brzegu Warty. Ścieżką koło Urzędu 
Gminy docieramy do słynnej już Skały 
Miłości i dalej do niewielkiego zale-
wu za skalistym wzgórzem. Po drugiej 
stronie widoczna jest góra Chrapoń 
i porośnięte murawą zbocze wzgórza 
Wał. Dalej ścieżka prowadzi przez łąki  
(projektowany rezerwat przyrody Ta-
sarki) w kierunku Rajska. Docieramy 
w ten sposób do żwirowej a później 
asfaltowej drogi biegnącej nad Wartą 
do Kłobukowic. 

Dworek w Kościelcu

›
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Od kilkunastu lat zbieram róż-
nego rodzaju materiały zwią-
zane z historią Kłomnic. Być 

może kiedyś zostaną one wykorzystane 
do opracowania monografii miejsco-
wości, w której się urodziłem, zdoby-
łem podstawowe wykształcenie i anga-
żowałem się w ruchu młodzieżowym. 
Nie tak dawno natknąłem się na arty-
kuł Edwarda Chłopickiego „Często-
chowskie strony” wydrukowany w: 
„Tygodnik Ilustrowany” 1874 (tom 14 
nr. 345,346,347). Artykuł ma konstruk-
cję materiału dziennikarskiego o cha-
rakterze historyczno - etnograficznym. 
Sądzę, że zainteresuje on czytelników 
„Gazety Kłomnickiej”. Polecam więc 
wszystkim podróż w drugą połowę XIX 
wieku. 

Maciej Konrad Ziembiński

Oto przedruk w wersji oryginalnej. 
Uważnego czytelnika zdziwi zapewne 
pisownia niektórych wyrazów i archa-
iczna konstrukcja zdań. Postanowili-
śmy jednak nie dostosowywać tekstu 
do dzisiejszych form, choć niektóre 
sformułowania mogą okazać się trudne 
do zrozumienia. 
Dziękujemy p. Maciejowi K. Ziembiń-
skiemu za wyszukanie i podzielenie 
się z naszą gazetą tym arcyciekawym 
tekstem.

Red.

... Wsiadam do wagonu, a wymiesza-
ny w półdrzemiący tłum warszawskich 
podróżników, jadę ku Częstochowie.
Na drodze do stacyi Kłomnice, oprócz 
przebycia mostu pod Bobrami i prze-
mknienia obok kilku okolonych wsia-
mi osad, nie mamy nic do zanotowania. 
KŁOMNICE, gdzie kończy się nasz 

kolejowy z Radomska pod Kruszynę 
przeskok, jest to wieś złożona z para-
fialnego kościoła, dworu dziedzica, 
chałup włościańskich, paru oberż 
i stacyi kolei. Własność ta dawna Za-
łuskich, przy starannem dbałem o ład 
gospodarski zarządzie obecnego dzie-
dzica i przyjemne na podróżnym spra-
wia wrażenie. Zarówno sam dwór, jak 
i bieluchny, z girlandy drzew starych 
wyzierający kościół oraz dwie na koń-
cach osady zbudowane austerye (za-
jazd, karczma), dają jej pozór dostat-
ku, porządku i pewnego gustu. Stacya 
w Kłomincach, jakkolwiek nie liczy 
się do pierwszorzędnych, przez bliskie 
licznych dworów sąsiedztwo, jest bar-
dzo ożywioną. 
 Za wijącym się poza kościołem 
gościńcem widać nieopodal drugi 
dwór obywatelski, BARTKOWICE, 
którego młoda i niedawno ze stron 
ziemiańskich przybyła dziedziczka 
jest wnuczką sławnej niegdyś na całą 
Litwę magnatki, hrabiny z Morykonich 
Łopacińskiej. Matrona ta utrzymywała 
przed laty w Wilnie i w dobrach swych 
Kojranach znakomity, o wielkim roz-
głosie salon, który skupiał w sobie 
wszystko, co imię, dostatki i inteligen-
cja przedstawiały w kraju najwybit-
niejszego. Podróże tej miłującej nade 
wszystko wystawność i komfort damy, 
niemało zostawiły śladów po sobie i 
za granicą. Powiadają że przed laty 
kilkudziesięciu, kiedy raz szereg wy-
ładowanych paryzkiemi strojami po-
wozów wjeżdżał z nią do Drezna, król 
saski z balkonu pałacowego przypatry-
wał się z ciekawością temu świetnemu 
taborowi magnatki polskiej. Dzisiaj 
ze zmianą czasu i okoliczności, wnucz-
ka sławnej dziedziczki Krojan i saryj-

skiego na Białej-Rusi klucza, pędzi 
zapewne życie ciche i skromne w ma-
zowieckiej pod Częstochową wiosce, 
i nie w gwarze wielkiego świata, jak 
jej babka, ale w rodzinnym kółku, przy 
boku męża szuka właściwych uciech 
i mniej minujących szlacheckie mienie 
przyjemności.
 W Kłomnicach, obejrzawszy 
co było warte widzenia, udałem się 
do rekomendowanego mi jeszcze 
przed rozpoczęciem podróży zamoż-
nego kolonisty, dla zamówienia sobie 
koni i bryczki na dalszą drogę do Czę-
stochowy, Olsztyna oraz dwóch innych 
w Mirowie i Bobolicach starych zam-
ków. Umowa ta z włościaninem Grze-
gorzem Orlikiem dopełnia się łatwo 
i rychło, ale odjazd mój ze wsi tej ko-
ścielnej nieraz nastąpił. W sąsiadującej 
z siedzibą mojego kolonisty chałupie 
odbywało się wiejskie wesele, które, 
jako szukającego podobnych obrzędów 
i uroczystości podróżnika, zaintereso-
wało mię od razu i zatrzymało aż do na-
stępnego ranka w kłomnickiej wiosce. 
W towarzystwie uprzejmego i wielce 
mną zajętego Grzegorza, udałem się 
niezwłocznie na weselne gody. Opisać 
jak mnie tam przyjmowano, zaprasza-
no i ugaszczano, jak rozweselona trun-
kiem i uroczystością obrzędu młodzież 
wywijała dziarsko i szybko, a starsi 
na ławkach pod obwieszonemi w obra-
zy ścianami brząkali kieliszkami i ga-
worzyli hałaśliwie - nie widzę koniecz-
nej potrzeby, bo strona ta podobnych 
obchodów wszędzie jest jednakowa 
i każdemu dobrze znaną. Spiszę tu tyl-
ko w krótkości przebieg całodziennych 
ceremonij, a mianowicie treść odśpie-
wanych pieśni, cechujących się zwykle 
zupełną lub częściową, przywiązaną 

Z HISTORII ZIEMI KŁOMNICKIEJ

Jak to w XIX wieku było…

 Był tu majątek z klucza Jana Resz-
ke złożony z neorenesansowego pałacu 
(zbudowanego w manierze romantycz-
nej w XIX w.), zabytkowego spichle-
rza z XVII w. i parku, z którego zostały 
tylko resztki. Na wspólnej posesji znaj-
duje się  niedokończona budowa ośrod-
ka szkoleniowego, rozpoczęta jeszcze 
gdy terenem administrował ZMW. 
Całość usytuowana jest na szczycie 

wysokiego zbocza opadającego stro-
mo ku Warcie przez co sprzed pałacu 
można podziwiać piękny widok otwie-
rający się ku południowi na krajobraz 
doliny Warty i jurajskich wzgórz dalej. 
Sprzed pałacu (obecnie własność pry-
watna) możemy z powrotem zjechać 
nad Wartę i do mostu, gdzie po drugiej 
stronie  znajduje się daszek i stoliki dla 
turystów. W tym miejscu korzystać 

z niego mogą zarówno rowerzyści jak 
i kajakarze, którzy mają tu wygodną 
„plażę”.
 W następnym odcinku przedstawię 
dalszą drogę naszego szlaku, a następ-
nym etapem wycieczki będzie Skrzy-
dlów.

›››
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do okolicy, odrębnością.
 Zaczynamy od opisania wyboru 
i odjazdu do kościoła. Rano sprowadza-
ją drużbowie do domu panny młodej 
poważniejszych ze wsi sąsiadów, oraz 
mających wieźć do kościoła chłopców, 
i wszyscy razem na częstunek udają 
się do gospodarskiej komory. Swącha  
(swatka) wówczas z druhnami, w obec-
ności częstujących mężczyzn, kręci się 
w kółko i takie odśpiewuje pieśni:

Siedziała Kasia na białym kamieniu, 
Rozpuściła warkocz po prawym ramieniu,
 - O mój warkoczu złocisty,
Jedwabną wstęgą byłeś plecisty,
Po raz ostatni jeszcze cię czeszę
I do ślubu z tobą spieszę!. ..
Pobłogosław - że mi Jezusie,
Już ukochaną opuszczam mamusię:
Pobłogosław - że nam, Maryjo,
śliczny kwiatuszku lilio!. .. 

Tu śpiewaczki zwracają się do wszyst-
kich obecnych:

A są ci tu, są ci tu ludzie na świecie, 
Niech pobłogosławi mię do ślubu przecie!

Następnie druhny trzykrotnie okręcają 
pannę młodą po izbie śpiewając:

Obróć się z nami trzy razy dokoła, 
Bo teraz pojedziesz z nami do kościoła 
stańże, Kasieńko, u prożek

Upadnij że tateńkom do nóżek:
Stańże, Kasieńko, u prożek 
Upadnij że braciszkom do nóżek:
Stańże, Kasieńko, u prożek 
Wszystkim ludziom padnij że do nóżek!. 
..	
W tem miejscu wyprowadzają pannę 
młodą na podwórko i odjeżdżają do ko-
ścioła. W kościele do ołtarza prowadzą, 
jak zwykle druhny pannę, a drużbowie 
kawalera. Za powrotem do domu, pań-
stwo młodzi posilą się na osobności 
w komorze, a drużbowie z kapelą przy-
chodzą pod okno i śpiewają:

Deputaci przyjechali z wojny,
I prosili o nocleg spokojny,
I poprosili o gospodę schludną
I prosili o Kasieńkę cudną.
- Chłopcze mój, chłopcze mój, mówi-
łem ci wczora, 
Przywiedź tu Kasieńkę z wieczora.

- Panie mój, panie mój, trudno jej tu dostać,
Trzeba po nią, trzeba po nią sto huza-
rów posłać.
Niechaj by jedni z mateczką gadali,
A drudzy córkę dla się namawiali.
Nasza mateczko, kajeś córkę działa?
Niechajby przyszła, gości powitała
- Czyście nie widzieli jej tam w polu, 
w polu?
Wybiera pszeniczkę z kąkolu, z kąkolu.
- Tak, myśmy widzieli na główeczce 
wianek
I myśleli sobie, że krakowski zamek. .. 
i t.d.

Po odśpiewaniu tej przeplecionej dy-
alogami dość długiej pieśni, gospoda-
rze wynoszą na ulicę traktament (tu 
poczęstunek) i zapraszają drużbów 
do chałupy. Cała drużyna wchodzi 
i śpiewają znowu:

O wianeczku z trojga ziela,
Chowałam cię do wesela:

Mój wianeczku z barwineczku,
Chowałam cię w skrzynię nowe
Ale mi cię chłopcy włożyli na głowę.
 Potem następuje znana w całym kraju 
erotyczna pieśń „O chmielu, chmie-
lu.” Przed posadzeniem panny młodej 
na poduszkę, dla dopełnienia oczepin, 
śpiewają znowu:

A do jamy, moja myszko, do jamy,
A wynieśże ten czepeczek z kwiatami!
W koło izba, w koło izba i opak piec,
Nie umiała nasza Kochana chleba 
upiec:
Jedną kukiełeczkę upiekła, 
i zaraz z nią na poduszkę uciekła!. ..

Sadzą oblubienicę na poduszkę.

Gdybyś była uciekła,
Uciekłabyś była, 
Aleś ty się oglądała,
Boś mu rada była.
Na Ukrainie,
Na dobrym winie
Ulubiłaś sobie męża
Takiego złego,
Kordelasnego
Istnego węża.
Siedzi jak mruk,
Patrzy jak kruk,
A rozdął się jak sowa itd.

Tu już zdejmują wianek i kwiaty z gło-

wy panny młodej i śpiewają ponurym 
głosem:

A już to precz, już to precz
Ciśnij wstążki na gałązki, wdziej czepiec!
- Nie będę ja w tym czepcu chodziła,
Bo się będę ojca, matki wstydziła!
- A wynijdź - że, wynijdź - że, matko, 
z komory, 
Będziemy zdejmować wianeczek z tej głowy:
- Przeżegnajcież mą główkę do trzeciego 
razu, 
Bo już nie ujrzecie wianeczka ni razu.
Matka zalana łzami, żegna swe dzie-
cię, wynosi czepek z komory i wkłada 
jej na głowę: swachy śpiewają wtedy 
pieśń znaną, choć w każdej niemal 
miejscowości zmienianą:

O schodźcie się, sąsiadowie, schodźcie się, 
Pannie młodej na czepiec złóżcie się, itd.

Po oczepinach jeszcze tańczą i śpiewa-
ją czas długi, poczem następują nowe 
ugoszczenia i śród rozmaitych tańców 
i śpiewów uczta się kończy. Zwykle 
zakresem takiego wesela bywają trzy-
dniowe hulanki, ale w tej miejscowości, 
którą opisujemy, najczęściej wszystko 
się kończy jednodniową biesiadą.
 Złote promienie wschodzącego 
słońca oświeciły już na dobre wnętrze 
rozbrzmiewającej ucztą weselną wie-
śniaczej chałupy, kiedym ja, nakarmio-
ny do syta dźwiękami kapeli, śpiewem 
swach i hołubcami raźnych tancerzy, 
opuścił, po dopełnieniu aktu ocze-
pin, uprzejmych gospodarzy i wrócił 
do Grzegorza Orlika, w celu puszcze-
nia się, jego gotową od wczorajszego 
wieczora podwodą, w dalszą drogę.
W niespełna pół godziny potem, z szla-
checka przyrządzana a ciągniona przez 
parę tłustych kasztanków bryczka za-
jechała przed próg chałupy i zwinny 
jej woźnica, usadowiwszy mię w wa-
sążku jak można było najlepiej, po-
mknął szybko ku leżącej o wiorst kilka 
dalej KRUSZYNIE.

„CZĘSTOCHOWSKIE STRONY”
Edward Chłopicki

Przedruk:
„TYGODNIK ILUSTROWANY”

1874 rok, tom 14 nr 345,346,347.

Prosimy o kontakt autorów filmu WSK TEAM KARCZEWICE oraz Trąba Powietrzna o kontakt pod numerem 034 
3281122 (wewn 112).

›
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W	połowie stycznia, gdy zapa-
dał już zmrok, na mostek 
w Bartkowicach wyszła 

nutria. Rzeczkę Widzówkę płynącą 
pod drogą tak samo jak staw i bagienko 
obok, skuł rzadki w tym roku dziesię-
ciostopniowy mróz. Nutria (Myocastor 
Coypus)według Encyklopedii Britanni-
ca, jest to gryzoń pochodzący z Amery-
ki Południowej, żyje w płytkich norach 
wzdłuż rzek i stawów. Dobrze pływa 
i nurkuje. Jest roślinożercą. Krótko 
mówiąc, wielki szczur (do 1 m. dług. 
8 kg wagi). W latach 70-80 ubiegłego 
wieku, nutrie były powszechnie hodo-
wane w Polsce, zarówno na mięso jak 
i na futra. Dziś rzadko można spotkać 
czapki, płaszcze czy kurtki uszyte z tych 
zwierząt ale dwadzieścia, trzydzieści 
lat temu były naprawdę powszechne. 
Do dziś wspominam pyszne kabano-
sy z mięsa nutrii, a były to czasy gdy 
szynkę wieprzową kupowało się kilo-
gramami, gdyż w sklepie tylko bywała. 
Uciekinierzy z przydomowych ferm, 
doskonale się w Polsce czują mimo 
że cytowana już Britannica podaje 
że zdziczałe okazy w naszym kra-
ju nie przeżywają zimy. W Warcie 
pojawiają się np. żółwie czerwono-
lice i piranie pochodzące również 
z Ameryki Południowej. Prawdzi-
wą plagą dla rodzimych gatunków 
są norki amerykańskie oraz jenoty. 
Według świadków, za zniknięcie 
stadka kaczek z podwórka, za-
mieszkałej w Lipiczu Pani Skarb-
nik Gminy, odpowiadają właśnie 
jenoty. O ile te zwierzęta stosunkowo 
łatwo zaobserwować, to norka amery-
kańska z powodu półwodnego i skry-
tego trybu życia jest rzadko widywana. 
Oba te gatunki (uciekinierzy z hodow-
li lub celowych zasiedleń zza naszej 
wschodniej granicy) są powszechne 
w Polsce, a że nie mają praktycznie 
naturalnych wrogów żyje im się coraz 
lepiej i zasiedlają ciągle nowe tereny. 
Norki i jenoty przesuwają swój obszar 

posiadania ze wschodu na zachód, a 
z zachodu zasiedla nasz kraj szop pracz. 
Do Niemiec przywieźli go amerykań-
scy żołnierze, traktując jak maskotki. 
Jest to pocieszny z wyglądu zwierzak, 
o pręgowanym ogonie, masce na pysku 
w stylu Zorro oraz charakterystycz-
nym sposobie jedzenia (pokarm moczy 
w wodzie co wgląda jakby prał). Szopy 
doskonale łażą po drzewach, pływają, 
są wszystkożerne i nie specjalnie boją 
się ludzi. Pojawienie się w środowisku 
tak wszechstronnego drapieżnika po-
woduje że zanikają całe lokalne popu-
lacje ptaków czy ssaków. Te egzotycz-
ne zwierzęta coraz liczniej pojawiają 
się w naszej gminie. Może za ileś tam 
pokoleń uznamy je za gatunki ro-
dzime jak np. sarny. Sarny 
pochodzą z południa Eu-
ropy a niektórzy 
twierdzą 

że z Afryki. 
W biologii tych 
zwierząt ist-
nieje cha-
raktery-
styczne 
p r z y -

stosowanie do klimatu umiarkowanej 
strefy klimatycznej. Po rui (od połowy 
lipca do połowy sierpnia) młode ro-
dzą się po 22-24 tygodniach rozwoju, 
a ciąża trwa około czterdziestu - skąd 
ta różnica? Występuje tu tzw. ciąża 
przedłużona. Po początkowym okre-
sie rozwoju płód w czasie najgorszych 
warunków bytowych (w Polsce zima 
i mała baza pokarmowa) przestaje się 
rozwijać a wznawia rozwój na wiosnę. 
Na południu Europy zarówno ciąża jak 
i rozwój płodu trwa tyle samo 22-24 
tygodnie i jest to dowód na przyby-
cie tych zwierząt właśnie z południa. 
A gdyby tak zastanowić się nad zają-
cem czy wiewiórką- o tym innym ra-

zem. 
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Obcokrajowcy w naszej gminie

Czyli jak jenot zjadł kaczki Pani 
Skarbnik z Urzędu Gminy

Robert	Detka



Zespół Szkół w Kłomnicach 
w roku szkolnym 2008/2009 
ogłasza nabór do klasy spor-

towej o specjalności piłka nożna dla 
chłopców i piłka siatkowa dla dziew-
cząt.
 Nabór będzie prowadzony do klasy 
IV szkoły podstawowej i klasy I gim-
nazjum. Kandydaci do klasy sportowej 
powinni posiadać: dobry stan zdrowia, 
potwierdzony zaświadczeniem lekar-
skim; pisemną zgodę rodziców (opie-
kunów prawnych); jak również będą 
uczestniczyć w testach sprawnościo-
wych.
 Nasza placówka posiada optymal-
ne warunki do nauki i jednoczesnego 
uprawiania sportu. W naszej szkole 
znajduje się nowoczesna baza sporto-
wa: hala sportowa o wymiarach 36x24 
m z zapleczem sanitarnym; boiska 
ze sztuczną nawierzchnią, kort teniso-
wy i tartanowa bieżnia o długości 60 m 
ze skocznią w dal.
 W klasie sportowej proponujemy: 4 
godziny zajęć wychowania fizycznego 
wg programu nauczania tego przed-

miotu i 6 godzin zajęć z piłki nożnej/
siatkowej (łącznie 10 godzin zajęć 
sportowych w cyklu tygodniowym). 
Pozostałe przedmioty realizowane 
będą zgodnie z programem kształcenia 
ogólnego. Program przewiduje rów-
nież uczestnictwo w zimowych i let-
nich obozach sportowych.
 Bardzo istotnym elementem, prze-
mawiającym za udziałem w zajęciach 
w klasie sportowej jest fakt, że zajęcia 
będą odbywały się w dobrych warun-
kach i pod okiem wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej. Nauka w tej klasie 
daje możliwość połączenia nauki z sys-
tematycznym treningiem oraz gwaran-
tuje ciągłość treningu przez cały rok 
szkolny.
 Codzienny udział w zajęciach tre-
ningowych to spory wysiłek dla mło-
dych organizmów, dlatego szkoła za-
pewnia dofinansowanie do posiłków 
regeneracyjnych. Szkoła oferuje rów-
nież dla uczniów klasy sportowej dofi-
nansowanie do stroju sportowego.
 Oprócz zajęć wynikających z roz-
kładu materiału przeznaczonego dla 

klasy sportowej uczniowie będą mogli 
skorzystać z bogatej oferty zajęć poza-
lekcyjnych: sportowych (karate, aero-
bik, koło strzeleckie) i kół zaintereso-
wań, np.: plastyczne, matematyczne, 
PTTK. Uczniowie mają również moż-
liwość działalności społecznej w dru-
żynie harcerskiej, kole wolontariatu 
oraz samorządzie uczniowskim. Szko-
ła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną: 
samodzielne pracownie przedmiotowe, 
pracownie komputerowe i językowa 
(w przygotowaniu), dobrze wyposażo-
na biblioteka i świetlica szkolna. Bez-
pieczeństwo uczniów zapewnia moni-
toring wizyjny.

Termin składania podań 
– do 31 marca 2008r. 

w sekretariacie szkoły.

Kontakt:
Zespół Szkół w Kłomnicach,	

ul. Szkolna 1
tel.: 034 3 281 038

e-mail: zs_klomnice@o2.pl
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KLASA SPORTOWA W ZESPOLE 
SZKÓŁ W KŁOMNICACH

Agnieszka Fertacz, Sławomir Bekus

USŁUGI PROJEKTOWE,
 NADZORY BUDOWLANE,	

KOSZTORYSY,
 PORADY BUDOWLANE

mgr inż. Grzegorz Jureczka

ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Kłomnice

tel. 034 329 70 93, 
tel. kom. 0 604 34 62 73Wynajem Mikrobus 19 osób		

Przysięgi, wesela, wycieczki itp.
Tel. 602 133 930 

Korzystając z naszych usług dofinansowujesz szkolenie 
dzieci i młodzieży w naszym klubie.
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Rozmowa z p. Katarzyną Bar-
czyk – czołową zawodniczką 
Zawodowej Grupy Kolar-

skiej „Primus” Łódź i członkinią ka-
dry	narodowej.
Redakcja: Miło nam, że zgodziła się 
pani na rozmowę. Wiem, że ma pani 
bardzo napięty harmonogram zajęć 
i trudno jest spotkać panią w rodzin-
nej Zdrowej czy też w czasie treningu 
na drogach naszej gminy.
Katarzyna Barczyk: Mnie też 
jest miło, tym bardziej, że to właśnie 
„Gazeta Kłomnicka” bardzo intereso-
wała się moimi sportowymi postępa-
mi od samego początku, od momen-
tu pierwszych moich startów. Tak, 
to prawda ostatnie tygodnie miałam 
bardzo zajęte. Najpierw zgrupowanie, 
później intensywne treningi w klubie. 
Teraz mam kilka dni przerwy przed 
następnym zgrupowaniem i startami 
w zawodach. Przerwę postanowiłam 
wykorzystać na krótki pobyt z rodziną. 
Oczywiście codziennie trenuję przejeż-
dżając kilkadziesiąt kilometrów. Jed-
nak nie jest to trening tak intensywny 
jak na zgrupowaniach. 
Red.: Jakie plany ma pani i pani kole-
żanki na najbliższe miesiące?
K.B.: Planów mamy wiele. Jednak 
ja bardzo wiele uwagi poświęcam przy-
gotowaniom do eliminacji olimpijskich 
oraz mistrzostw świata i mistrzostw 
Europy. Zrobię wszystko, żeby zdo-
być minimum kwalifikacyjne i otrzy-
mać nominację olimpijską. To jest mój 
główny cel. Poza tym starty w Mi-
strzostwach Polski, Europy i świata. 
Bardzo też chciałabym wystartować 
w Wielkanocnym Wyścigu Kolarskim 
w Kłomnicach, który wygrałam w roku 
ubiegłym. Jednak nie wiem czy mój 
start w tym wyścigu będzie możliwy, 
gdyż w tym samym dniu jest wyścig 
kwalifikacyjny do olimpiady, a jak 
wspomniałam wcześniej bardzo chcia-
łabym zakwalifikować się na olimpia-
dę do Pekinu. 

Red.: Ubiegłoroczne 
sukcesy spowodowa-
ły, że została pani li-
derką zespołu. Proszę 
przybliżyć naszym 
czytelnikom grupę, 
w której pani trenuje.
K.B.: Jestem człon-
kinią Zawodowej 
Grupie Kolarskiej 
„Primus” Łódź. 
Jest to klub, w którym 
trenują wyłącznie 
kobiety. Moja gru-
pa składa się z sze-
ściu zawodniczek. 
W ubiegłym roku 
osiągnęłam najwięcej 
wartościowych wy-
ników, m.in. srebrny 
medal Mistrzostw 
Polski w jeździe in-
dywidualnej na czas, 
byłam jedenasta na Mistrzostwach Eu-
ropy w wyścigu ze startu wspólnego 
i zwyciężyłam w kilku mniej presti-
żowych zawodach. To spowodowało, 
że zostałam liderką grupy. Było to dla 
mnie duże zaskoczenie, ale też i wyróż-
nienie. Bycie liderem odbieram jako 
dodatkowe zobowiązania. Ja naprawdę 
czuję się odpowiedzialna za koleżanki, 
z którymi wspólnie startuję. Chcę być 
najlepsza w każdej dziedzinie, tej spor-
towej i tej czysto koleżeńskiej. 
Red.: Sądzę, że warto powiedzieć kilka 
zdań o pani całej karierze sportowej.
K.B.: Ach, nie jest ona aż tak bardzo 
ciekawa…
Red.:	…a jednak.
K.B.: Zaczynałam, jak wiele innych 
osób od szkółki kolarskiej prowadzo-
nej przy KKS „Kolejarz” w Często-
chowie. Było to w roku 2002. Moim 
pierwszym trenerem był p. Zygmunt 
Różański. Następnie szkółkę przejął 
KUKS „Jura” W tym klubie treno-
wałam do pełnoletniości. Osiągnęłam 
tu też najlepsze wyniki jako początku-

jący sportowiec. Krótko po połącze-
niu „Kolejarza” i „Jury” w jeden klub 
podpisałam kontrakt z moim obecnym 
klubem. Jestem też członkinią kolar-
skiej kadry narodowej kobiet. Dodam, 
że zdobyłam też brązowy medal Mi-
strzostw Polski w Kolarstwie Przeła-
jowym na rok 2008. Moim obecnym 
trenerem jest p. Andrzej Kołodziejczyk 
– wychowawca wielu znakomitości 
kolarskich w Polsce.
Red.: …a przyszłość?
K.B.: Przyszłość napisze życie… 
Oczywiście mam plany jak każdy mło-
dy człowiek, ale najpierw muszę wy-
korzystać swoje „pięć minut”.
Red.:	W imieniu redakcji i czytelników 
naszej gazety gratuluję pięknych osią-
gnięć i jednocześnie życzę pani wielu 
wspaniałych sukcesów oraz spełnienia 
wszystkich marzeń, nie tylko sporto-
wych, ale także tych osobistych. Dzię-
kuję za rozmowę.
	K.B: Dziękuję. 

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY

Chcę pojechać 
na olimpiadę!

Katarzyną Barczyk

Jan Milc



Już za trzy tygodnie w niedzielę 
13 kwietnia wystartuje kolej-
ny VIII Wielkanocny Wyścig 

Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Kłomnice. Prawdopodobnie do tego 
momentu nie ukaże się kolejny numer 
„GK”, toteż w tym wydaniu przekazu-
jemy Państwu już wszystkie, niezbędne 
informacje dotyczące dnia wyścigu.. 
Przypomnijmy, że głównymi organi-
zatorami imprezy są Gmina Kłomnice 
i CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa, 
zaś współorganizatorem, podobnie jak 
i w latach ubiegłych LKS „Orkan”, 
Starostwo Powiatowe, GOK Kłomnice 
i ULKS Witkowice, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomni-
ce i wszystkie jednostki OSP z terenu 
gminy. W zawodach zapowiedziały 
swój udział najlepsze zawodowe grupy 
kolarskie w Polsce. Będzie to wielkie 
święto sportu, a sportu kolarskiego 
szczególnie. Start i meta zlokalizowane 
zostały w Rzerzęczycach na ul. Skrzy-
dlowskiej, obok zespołu sportowego 
LKS „Orkan”. Parkingi dla samocho-
dów technicznych przygotowywane 
będą na ul. Sportowej oraz na terenie 
boiska piłkarskiego – poza płytą głów-

ną. Przewiduje się także, że samocho-
dy będzie można parkować w alei pro-
wadzącej w głąb parku. Również plac 
przy strażnicy przeznaczony zostanie 
pod parking. 
 Pętla po której będą ścigać się ko-
larze liczy niespełna 22 km, natomiast 
dystans wyścigu głównego wyniesie 
ok. 152 km. Kolarze wystartują w kie-
runku Skrzydlowa, następnie przejadą 
przez Rzeki, Karczewice, Pacierzów, 
Bartkowice, Kłomnice do Rzerzęczyc. 
W Kłomnicach zawodnicy pojadą ul. 
Sądową, Pocztową w kierunku dworca 
PKP i dalej ul. Dworcową do Rzerzę-
czyc. Trasa przejazdu przez Bartkowi-
ce poprowadzi ul ul. Świerczewskie-
go, Wąską i Wspólną... Podobnie jak 
w latach ubiegłych należy liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu kołowym. 
Będzie on na trasie przejazdu kolarzy 
mocno ograniczony, a możliwe, że cał-
kiem wstrzymany. Utrudnienia te na-
stąpią w godz. 11.30 – 17.30.
Dlatego też organizatorzy uprzejmie 
proszą wszystkich mieszkańców miej-
scowości przez które pojedzie wyścig, 
aby udali się do kościołów na Msze 
św. odprawiane w godzinach przedpo-

łudniowych i tym spo-
sobem uniknęli proble-
mów komunikacyjnych 
wynikających z ograni-
czenia ruchu kołowego. 
P r z y p o m i n a m y , 
że na czas trwania wy-
ścigu zostały zaplano-
wane objazdy, których 
schemat prezentujemy 
na następnej stronie.
 Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii 
oprócz nagród prze-
widzianych regulami-
nem otrzymają piękne 
statuetki wykonane 
przez artystę-rzeźbiarza	
p. Mariusza Chrząstka.
 Wyścig główny (kat. 
elita/orlik) rozegrany 
zostanie na dystansie 
152 km, co oznacza, 

że zawodnicy będą pokonywać wyzna-
czoną pętlę 7-krotnie, juniorzy pojadą 
na dystansie 87 km tj. 4 okrążenia, ju-
niorzy młodsi 3 okrążenia tj. 65,5 km, 
natomiast kobiety, młodzicy i juniorki 
młodsze pokonają niespełna 44 km, 
czyli dwa okrążenia. Najkrótszy dy-
stans będą mieć do pokonania młodzicz-
ki- 21,8 km (1 okrążenie). 
 Zachęcamy przedsiębiorców do za-
reklamowania swoich firm. Na wyścig 
przyjadą ekipy kolarskie i towarzyszą-
ce im osoby oraz ich sponsorzy z całej 
Polski, a także przedstawiciele prasy, 
radia i tv. Będzie to więc bardzo dobra 
okazja do szerokiego zaprezentowania 
przedsiębiorstw. Warunkiem umiesz-
czenia reklamy, podobnie jak w latach 
ubiegłych jest udział w sponsorowaniu 
wyścigu. Szczegółowych informacji 
w tym względzie udziela Dyr. GOK	
p. Leszek Janik. 
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VII OGÓLNOPOLSKI WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

Przygotowania nabierają przyspieszenia
Jan Milc

Program zawodów: 
9:00 – 13:00 Weryfikacja dokumentów	
  w biurze zawodów
(kat. Junior mł. Juniorka mł. i młodzicz-

ka do godz. 10:00, kat. Junior mł. Junior-
ka mł. i młodziczka do godz. 11:15) 

 11:20  Odprawa techniczna
 11:50  Otwarcie I części zawodów
 12:00  Start kat. Junior Młodszy
 12:05  Start kat. Młodzik
 12:10  Start kat. Juniorka Młodsza
 12:11  Start kat. Młodziczka
 12:52  Meta kat. Młodziczka
 13:18  Meta kat. Młodzik
 13:25  Meta kat. Juniorka Młodsza
 13:45  Meta kat. Junior Młodszy
 13:55  Uroczyste otwarcie wyścigu
 14:05  Start kat. Elita
 14:10  Start kat. Junior
 14:13  Start kat. Kobiety Open
 15:35  Meta Kat. Kobiet
 16:20  Meta kat. Junior
 17:25  Meta kat. Elita - Orlik 
 17:35  Uroczyste zakończenie	
   wyścigu, ogłoszenie	
   wyników wręczenie  nagród
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Po dłuższej przerwie mamy przyjem-
ność ponownie gościć na łamach na-
szej gazety panią Janinę Chrząstek 
i jej twórczość. 
Dziś prezentujemy wiersz poświęco-
ny kobietom, a napisany z okazji Dnia 
Kobiet. Niestety ten numer „GK” uka-
że się kilkanaście dni po święcie, nie-
mniej jednak sądzimy, że warto wiersz 
ten zamieścić. Oto on:

Red.

Kwiatek dla kobiety.

Kochany – dla mnie ten kwiatek?
Dziękuję, że pamiętasz
Nie tylko o Dniu Kobiet
Ale o wszystkich moich świętach.

To Ty najbardziej widzisz,
Że nie tylko jestem kobietą,
Ale żoną, matką, opiekunką
I że wcale nie jest mi lekko.

To ja na lewo i prawo
Głową muszę ruszać od rana,
Wtedy, gdy jestem z rodziną
I wtedy, gdy jestem sama.

Z rodziną, to jest wiadomo,
Wszystko na głowie kobiety.
Jednak, gdy jestem sama
Nie jest inaczej – niestety.

Więc za ten kwiatek dziękuję
I wszystkie kwiatki dla kobiet.
Jesteśmy wielkie, wspaniałe!
Każdy o nas to powie.

     Janina Chrząstek

„Spotkanie przy kominku”	
z artystą	
Marcinem Pospieszalskim

Małgosia Januszewska

Witamy ponownie!






