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Spotkanie ze złotymi medalistami
Igrzysk XIII Paraolimpiady
Panami: Dariuszem Flakiem i Andrzejem Zającem

Spotkanie opłatkowe

Spis treści

Drodzy Czytelnicy!

D

zisiejszy felieton będzie w zasadzie dotyczył, głównie mieszkańców miejscowości
położonych wzdłuż drogi krajowej 91 (DK 91) czyli miejscowości od Michałowa Rudnickiego poprzez Chorzenice, Witkowice, Kłomnice do Lipicz włącznie.
Wszyscy wiemy, że już od dawna jest planowana budowa autostrady wraz z obwodnicą
Częstochowy. Do tej pory mówiło się jednak, że będzie to odcinek drogi bezpłatnej, co pozwalało nam mieć nadzieję, że nasza DK 91 będzie drogą alternatywną dla autostrady
tylko w wypadku niespodziewanych zdarzeń. Ostatnie informacje prasowe i wypowiedzi przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) niestety przekreśliły nasze oczekiwania. Otóż okazuje się, że obwodnica Częstochowy będzie
drogą płatną a najbliższy zjazd z autostrady będzie dopiero w okolicy Piotrkowa. Takie
rozwiązanie spowoduję, że cały ruch samochodów w tym tzw.”Tirów” w kierunku Radomska i Koniecpola zostanie przeniesiony na DK 91.Do czego może doprowadzić taka
sytuacja , nie trudno sobie wyobrazić. Zakorkowane drogi zajęte przez niekończące się
kolumny samochodów w tym ciężarowych dla, których po prostu przestanie się opłacać
jazda płatnym odcinkiem autostrady. My, mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż
DK 91 wiemy co oznacza dla nas jakakolwiek awaria na DK1. Natężenie ruchu na DK 91
rośnie wówczas z minuty na minutę doprowadzając do paraliżu cały ruch lokalny. Dlatego
z niepokojem przyjmujemy wszelkie informacje wskazujące na to, iż nasza droga krajowa
nagle może się stać główną droga „ucieczki’ kierowców przed opłatami na DK 1. Rada
Gminy Kłomnice na ostatniej sesji wypracowała stanowisko w sprawie uwzględnienia
naszych racji, zanim będzie za późno. Proponujemy GDDKiA, aby przewidzieć budowę obwodnicy naszych miejscowości, bo jak na razie nikt nie chce uznać nas za stronę w postępowaniu autostradowym. Zdajemy sobie sprawę z kosztów takiej inwestycji
ale uważamy również, że mamy prawo do normalnego życia. Wystąpiliśmy do naszych
parlamentarzystów z prośbą o pomoc. Poinformowaliśmy o problemie zarówno GDDKiA
jak i ministerstwo infrastruktury licząc na poważne zainteresowanie naszym problemem.
Jak się teraz okazuje ten sam problem będzie dotyczył naszych sąsiadów – gminę Rędziny. Mamy nadzieję że nie będziemy musieli wzywać naszych mieszkańców do blokad
ruchu na DK 91, ale jeśli taka sytuacja zaistnieje to miejsce władz gminy będzie wśród
protestujących.
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Rada Gminy przyjęła Plany Odnowy
Adam Śliwakowski

W

dniu 12.02.2009 r. Podczas
obrad sesji Rady Gminy
w Kłomnicach, zatwierdzono plany odnowy miejscowości:
Kłomnice, Garnek, Zdrowa, Skrzydlów.
Przedmiotowe
dokumenty
sporządzono zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W pracę nad Planami Odnowy
Miejscowości włączyła się aktywnie
społeczność lokalna. Wszelkie zapisy
zawarte w planach odnowy wypłynęły od mieszkańców. Duże zaangażowanie wykazały także Rady Sołeckie
z poszczególnych miejscowości, dzięki
ich staraniom organizowano zebrania
wiejskie, na których konsultowano
zapisy planów, a w efekcie przyjęto
uchwałami zebrania wiejskiego opracowane Plany. Inicjatywa opracowywania dokumentów związana była z długo
oczekiwanym startem działania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” ,
które zostało uruchomione przez samorząd województwa śląskiego w dniu 11
lutego. W środkach masowego przekazu dużo się mówiło o wielkości środków, które zostaną przeznaczone na ten
cel. Faktycznie jednak w całym okresie
programowania 2007-2013, samorządy mają ograniczenie możliwości ilości składanych wniosków. Zakłada się,
że będzie to kilka wniosków z terenu

gminy. Ponadto jak powszechnie wiadomo składane wnioski są ściśle związane z procedurą konkursową i podlegają weryfikacji przez odpowiednią
komisje.
O przyznanie pomocy finansowej
w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi” mogą ubiegać się osoby prawne
takie jak: gminy, instytucje kultury, dla
których organizatorami są jednostki
samorządu terytorialnego, kościoły lub
inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego. Uzyskane wsparcie finansowe można będzie
przeznaczyć na szereg przedsięwzięć,
a w tym min.: inwestycje związane
z budową, przebudową, remontami lub
wyposażeniem obiektów pełniących
funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Wsparcie
będzie można uzyskać też na promocję obszarów wiejskich, w tym propagowanie i zachowanie dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki oraz
kultury, jak również na budowę remonty lub przebudowę infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecznokulturalnych. Środki będzie można
przeznaczyć także na zakup obiektów
charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym
budynków będących zabytkami, z prze-

znaczeniem na cele publiczne i odnawianie, eksponowanie lub konserwację
lokalnych pomników historycznych.
Pomoc będzie można przeznaczyć
także na inwestycje związane z zakupem budynków będących zabytkami
lub miejscami pamięci, jak i miejscem
kultywowania tradycji społeczności
lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” finansowane będzie ze środków PROW
2007 – 2013.

Kurs
chemizacyjny
Urząd Gminy w Kłomnicach i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie uprzejmie informują, iż w dniach 17-18 w Sali sesyjnej
Urzędu Gminy odbędzie się kurs chemizacyjny. Ilość miejsc jest ograniczona. Kurs jest odpłatny i kończy się
wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do zakupu i stosowania środków
chemicznych 1 i 2 klasy. Zaświadczenie jest ważne przez okres pięciu lat.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w kursie.

AKTUALNOŚCI Z PRAC RADY GMINY
Małgorzata Śliwakowska

W

dniu 12.02.2009 roku
o godz. 16:00 odbyła się
Sesja Rady Gminy Kłomnice. Sesja ta odbyła się w godzinach
popołudniowych między innymi dlatego, iż taki był wniosek mieszkańców Kłomnic z zebrania sołeckiego.
Jak mieszkańcy mówili, godziny popołudniowe pozwolą przybyć na sesję zainteresowanym mieszkańcom. Niestety
tłumów nie było.
Nowy rok i nowe inwestycje.
I tu uchwała Rady Gminy mówiąca o zaciągnięciu pożyczki w kwocie
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1000000,0 złotych z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Garnku wraz z termomodernizacją obiektu”.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 opiewa na kwotę
185000 złotych. Główne kierunki wydatkowania tej kwoty to:
-wspomaganie działalności instytucji
i stowarzyszeń, osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (forma realizacji to konkursy),

-zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
-udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
-prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałanie narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Rada Gminy Kłomnice ustaliła
najniższe wynagrodzenie zasadnicze
w pierwszej kategorii zaszeregowania

oraz uzgodniła w przedmiocie wartości jednego punktu, stanowiącego
podstawę do ustalenia wynagrodzenia
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu
terytorialnego w Gminie Kłomnice.
Odrębna uchwała w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice
,określa szczegółowe zasady gospodarowania nieruchomościami, wchodzącymi w skład gminnego zasobu
nieruchomości w zakresie nabywania,
zbywania, obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Kłomnice tworzy się z dniem 01.04.2009 r. jednostkę organizacyjną pod nazwą Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Gminie Kłomnice. Jak zapewnił p.
Wójt Adam Zając utworzenie tego zespołu nie zwiększy wydatków finansowych na ten cel.
Rada Gminy zatwierdziła cztery plany
odnowy miejscowości, które są odzwierciedleniem tego, co mieszkańcy
chcą zmienić w swej wiosce. Plany te
pisali i tworzyli społecznie mieszkańcy. I tak zatwierdzono:
- Plan Odnowy Miejscowości Zdrowa,
- Plan Odnowy Miejscowości Skrzydlów,
- Plan Odnowy Miejscowości Garnek,

- Plan Odnowy Miejscowości Kłomnice.
Radni w formie uchwały zajęli stanowisko w sprawie modernizacji drogi krajowej nr.91 na terenie Gminy
Kłomnice. Oto fragment: ”Pragniemy
nadmienić, że odcinek drogi w miejscowości Kłomnice jest w tragicznym
stanie. Dotyczy to połączenia nowego
wiaduktu z remontowanym odcinkiem
od skrzyżowania z ulicą Dworcową
do skrzyżowania z ulicą Leśną oraz
odcinka od skrzyżowania z ulicą Strażacką do skrzyżowania z ulicami Bartkowicką i Księżą. Na wymienionych
odcinkach jest nierówna nawierzchnia
oraz nie ma chodników dla pieszych.
Bardzo ważnym problemem jest brak
chodników dla pieszych w miejscowościach Michałów Rudnicki, Chorzenice i Witkowice…Poważny problem
bezpieczeństwa stanowi brak sygnalizacji na przejściu dla pieszych w miejscowości Witkowice…Oczekujemy
przedstawienia konkretnego planu realizacji inwestycji na problematycznych odcinkach.”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zbigniew Modlasiński przedstawił sprawozdanie z pracy tej komisji
za rok 2008 oraz plan pracy na 2009
rok. Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
p. Małgorzata Śliwakowska zapoznała z pracą wszystkich stałych komisji
w 2008 roku.

Z KALENDARZA RADNYCH…
Przewodniczący Rady p. Jarosław Łapeta:
-10.01.2009r. udział w spotkaniu noworocznym straży z terenu naszej gminy
-31.01.2009 r. zebranie sprawozdawcze
OSP w Zdrowej
-07.02.2009r.patronat i udział w Turnieju Gier Komputerowych w Borownie
-13.02.2009r.udział w spotkaniu ‘’Sławni Kłomniczanie’’
-15.i 22.02.2009r.Turniej Piłki Halowej
OSP
-21.02.2009r.zebranie sprawozdawcze
OSPw Konarach
………………………………….
-23.01.2009r. radni p. Małgorzata Śliwakowska i p. Witold Bruś uczestniczyli w wieczornicy bożonarodzeniowej
w Zespole Szkół w Konarach
-06.02.2009r.radne p. Stanisława Majer
i p. Małgorzata Śliwakowska pracowały
w składzie komisji opiniującej podczas
otwarcia ofert w konkursie:”Rozwój
sportu i kultury fizycznej w sołectwach
Gminy Kłomnice w 2009 roku”.
-14.02.2009r. radna p. Małgorzata Śliwakowska zebranie sprawozdawcze
OSP w Klomnicach
-17.02.2009r. radni p. Małgorzata Śliwakowska i p. Wiesław Cieślak pracowali w komisji opiniującej wnioski złożone w ramach konkursu: „Stypendium
Wójta Gminy Kłomnice dla uczniów
szczególnie uzdolnionych”

Nowe regulacje prawne dotyczące
unieważniania dowodów osobistych
Anna Śliwakowska

W

związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 3 października 2008r o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2009r nastąpiły
zmiany dotyczące unieważniania dowodu osobistego. Zgodnie z art. 43 ust. 1 w/w ustawy dowód osobisty podlega
unieważnieniu:
•
•
•
•
•
•
•
•

z dniem zawiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu,
z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
z dniem zgonu posiadacza,
z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, zmiana adresu), które zamieszcza
się w dowodzie osobistym, w przypadku gdy osoba nie złożyła wniosku o jego wymianę,
w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
GAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa ul. Ks. J. Popieluszki 5
tel. 997, 034 369 12 55,
www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl
RADZI * OSTRZEGA * PROPONUJE
Oto kilka rad jak uchronić nasz dom, mieszkanie przed
kradzieżą.
O CZYM POWINNIŚMY WIEDZIEĆ ?
Zagrożenie ze strony włamywacza:
• zanim zdecyduje się na dokonanie kradzieży zdobywa wiedzę o zasobach mieszkania,
• stara się poznać usytuowanie i zabezpieczenie mieszkania, aby wybrać drogę wejścia do niego i technikę
otwarcia
• spróbuje ustalić codzienne zwyczaje domowników.
Nasze postępowanie:
• nigdy nie opowiadajmy: o tyni, co mamy w domu,
nie pokazujmy miejsc ukrycia gotówki;
• czy też kosztowności, przestrzegajmy przed takim
postępowaniem dzieci, postarajmy się zabezpieczyć
właściwie nasze mieszkanie, pomyślmy o dobrych
zamkach, wzmocnieniu drzwi i okien, założeniu wizjera, zapór łańcuchowych, domofonu, a nawet alarmu i ubepieczeniu domostwa
• obserwujmy swoje otoczenie, jeżeli spostrzeżemy
nienaturalną sytuację, poinformujmy o tym Policję,
• współdziałajmy z sąsiadami, podczas naszej. nieobecności poprośmy: ich aby zwracali uwagę na pojawiające sie obce osoby w otoczeniu naszego domu,
• zamykajmy drzwi zawsze bez względu na to, czy wychodzimy tylko na chwilę, czy też na dłużej, w przypadku utraty kluczy. wymieńmy chociaż jeden zamek
• stwarzajmy wrażenie, że nie jesteśmy w domu sami.
TO NAM POMOŻE!
Gdy nastąpi kradzież z włamaniem do Twojego
mieszkania nie rób porządków. Nie sprzątaj i nie staraj się przeglądać rzeczy celem stwierdzenia co zginęło. Zanotuj wcześniej szczegóły cennych przedmiotów. Skataloguj swoje kosztowności. Zadzwoń
na: Policję tel. 997,
PAMĘTAJMY, OKAZJA CZYNI ZŁODZIEJA!!!
W związku z występującymi na terenie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przypadkami kradzieży
mienia, gdzie sprawcy podając się za pracowników przychodni zdrowia i oferując przeprowadzenie badań wchodzą do mieszkań głównie osób starszych i wykorzystując
ich nieuwagę dokonują kradzieży pieniędzy lub kosztownej biżuterii Komisariat Policji w Klomnicach ostrzega
i radzi aby:
• nie wpuszczać do mieszkania i domu osób nieznanych
• zachować czujność w ramach pomocy sąsiedzkiej
• niezwłocznie informować Policję o wszelkich osobach
podejrzanych i kręcących się po miejscowościach bez wyraźnego celu.
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Warto wiedzieć
więcej i dokładniej
Jan Miarzyński - członek Zarządu Powiatu

W

poprzednim wydaniu
„Gazety
Kłomnickiej”,
w artykule pt.: „Budżet marzeń – realny czy wirtualny”
autorstwa Jana Milca, pojawił się zarzut, iż w budżecie
powiatu częstochowskiego
na rok 2009 przewidziano
zbyt niskie, bo „niespełna 10-procentowe” nakłady na inwestycje drogowe
w gminie Kłomnice. Zarzut
ten jest moim zdaniem (a także zdaniem radnych koalicyjnych) bezpodstawny, niesprawiedliwy i krzywdzący dla
władz powiatu.
Aby nie być gołosłownym
wyjaśniam: w powiecie częstochowskim jest 16 gmin,
a długość dróg powiatowych
w naszej gminie w stosunku do ogółu w powiecie wynosi 10.5 %, czyli podobnie
do wskaźnika inwestycyjnego
na gminie Kłomnice.
Autor
wspomnianego
na wstępie artykułu doskonale
wie, że o wysokości inwestycji na drogach powiatowych
w poszczególnych gminach
decydują, oprócz tzw. algorytmu (wyliczanej co rok kwoty
przypadającej na 1 km drogi)
dwa zasadnicze elementy:
- po pierwsze: porozumienie
z ubiegłego roku podpisane
przez 34 samorządy (gminy,
miasta i powiaty) w Subregionie Północnym Województwa
Śląskiego. Pierwsze ramy tego
porozumienia zostały opracowane jeszcze w 2006 roku,
za rządów starosty Mieczysława Chudzika. Warto dodać,
że wtedy w zaplanowanych
zadaniach drogowych nie było
żadnego dotyczącego gminy
Kłomnice. Dopiero w tej kadencji wprowadzono do Regionalnego Programu Opera-

cyjnego zadanie: modernizacja
drogi Pacierzów - Konary - Zawada - Zberezka - DK-91.
- po drugie: udział finansowy gminy w tych wydatkach. Ogólna zasada przyjęta
w tej kadencji stanowi o tym,
że w inwestycjach drogowych
(w tym RPO) połowę udziału
własnego powiatu pokrywa
gmina, na terenie której realizowane jest zadanie. Innymi
słowy - jeżeli gmina deklaruje
pomoc finansową dla powiatu w określonej wysokości,
to powiat współuczestniczy
w zadaniu wykładając taką
samą kwotę. I tak w budżecie
powiatu na 2009 rok nasza
gmina, zgodnie ze swoimi deklaracjami, ma zaplanowane
wydatki w kwocie 1,35 mln zł
na współfinansowanie zadań
na drogach powiatu, a wspomniana przez pana Milca gmina Mykanów - ponad 4 mln zł,
czyli trzykrotnie więcej. I stąd
wynika różnica w zaplanowanych wydatkach pomiędzy naszą gminą, a gmina Mykanów,
na terenie której będą realizowane dwa zadania z RPO,
przebudowa mostu i jedna
„schetynówka” czyli inwestycja finansowana z Narodowego Programu Dróg Lokalnych.
W tym miejscu należy dodać,
że powiat zamierza wystąpić do tego programu m.in.
z wnioskiem o 50-procentową
dotację na zadanie drogowe
Bartkowice – Garnek – Święta
Anna, który (przy udziale finansowym gminy Kłomnice)
przewidziany jest do realizacji
w 2010 r.
Plany są ważne, ale najlepiej istniejący stan odzwierciedlają fakty. A te są następujące:
* w pierwszych latach tej kadencji (2007-2008) na drogi

powiatowe w gminie Kłomnice wydatkowano 4,5 mln zł, co daje nam
drugie miejsce w powiecie (więcej wydano jedynie w gminie Blachownia).
We wspomnianej gminie Mykanów
wydano jedynie 2,4 mln zł. Należy pamiętać o tym, że udział gminy Kłomnice w tych zadaniach wynosił 617 tys.
zł. Warto zauważyć, ze z budżetu gminy Mykanów wydano więcej, bo 800
tys. zł. W tej sytuacji rodzi się pytanie,
czy nie jest nadużyciem „wyrywkowe”
porównywanie inwestycji w dwóch
gminach, bez objaśnień, z czego wynikają różnice?
* W latach 2007-2008 na drogach po-

wiatowych w naszej gminie wykonano
12,5 km nakładek (Karczewice, Garnek
4,4 km, Skrzydlów - 3 km, Pacierzów
- 2 km, Zawada - 1,8 km, Rzerzęczyce
- Niwki 1,3 km) oraz 3 km chodnika
w Skrzydlowie. W Garnku zbudowano, a w Skrzydlowie wyremontowano
most.
Co do realności budżetu - na tym etapie nie warto na ten temat polemizować
- ani w odniesieniu do budżetu powiatu, ani w odniesieniu do budżetu innego samorządu. Jednak należy wiedzieć,
że obowiązkiem gminy, czy powiatu
jest bezwzględne umieszczanie w budżecie kwot i zadań, na które samorząd

stara się pozyskać środki zewnętrzne.
Nasuwa się z tego wniosek że, wśród
planowanych w powiecie na 2009 rok
inwestycji drogowych nie ma żadnego
„wirtualnego” zadania.
Podsumowując: zanim zaczniemy
rościć do czegoś lub kogoś pretensje,
warto wcześniej dobrze poznać fakty.
Informacja przekazywana mieszkańcom gminy powinna być pełna i wiarygodna. Prawem opozycji jest krytyka
działań koalicji, ale krytyka konstruktywna, i takiej krytyki sobie i wszystkim innym życzę.

SŁAWNI KŁOMNICZANIE

Dariusz Flak – mistrz sportu
Jan Milc

D

rugim w cyklu „Sławni
Kłomniczanie” było spotkanie ze sławnym sportowcem,
złotym medalistą Igrzysk XIII Paraolimpiady, wielokrotnym Mistrzem
Polski w kolarstwie szosowym p.Dariuszem Flakiem. W spotkaniu wziął
także udział p.Andrzej Zając znakomity sportowiec, z którym Dariusz Flak
wspólnie zdobywał największe światowe sukcesy sportowe.
W zapełnionej, głównie młodzieżą
sali sesyjnej w dniu 13 lutego mieszkańcy Kłomnic i okolicy gościli jednego z najznamienitszych sportowców
polskich ostatniego dziesięciolecia,
mieszkańca Zawady – p.Dariusza Flaka. Bohatera spotkania i jego kolegę
przywitał Wójt Gminy – p.Adam Zając
podkreślając więzi jakie znakomitego
Gościa wiążą z gminą Kłomnice. Spotkanie przy „kawiarnianym stoliku”
prowadził Jan Milc. Chociaż w pierwszych chwilach dawało się wyczuwać
lekkie napięcie i nieznaczną sztywność, to już po kilku minutach atmosfera stawała się coraz bardziej swobodna. Okazało się także, że nasi Goście są
nie tylko wielkimi sportowcami, ale też
znakomitymi gawędziarzami. Z dużą
swobodą opowiadali o swoim życiu
i karierze sportowej. Z opowieści mistrza Darka mogliśmy dowiedzieć się
tego jak bardzo chciał być sportowcem
i o nieco skomplikowanych drogach
dochodzenia do największych sportoGAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009

wych sukcesów.
- Od dwudziestu lat jestem związany
z gminą Kłomnice i czuję się tu jakbym
urodził się na tym terenie. Jednak rzeczywistość jest nieco inna. Urodziłem
się bowiem w Koziegłowach i tam spędziłem najmłodsze lata. Tam też postanowiłem zostać sportowcem. Skromna
oferta dyscyplin sportowych uprawianych w niewielkich klubach wiejskich
i małomiasteczkowych zmuszała niejako do uprawiania tej dyscypliny,
która w klubie „panowała”. Tak też
było w Koziegłowach, gdzie w jedynym klubie sportowym KS „Błękitni”,
„panowało” kolarstwo i gdzie jako na-

stolatek rozpocząłem pierwsze treningi
pod opieką Andrzeja Chmurzewskiego.
Kiedy doszedłem do takiego stopnia wytrenowania, że mogłem z powodzeniem
rywalizować z czołowymi zawodnikami
w kraju, upomniała się o mnie armia.
Służba wojskowa niestety przerwała uprawianie kolarstwa – wspomina
p. Darek. – Po powrocie do „cywila”
miałem makabryczną nadwagę, która
mi okropnie przeszkadzała. Podejmowałem rozmaite próby zbicia wagi.
Zacząłem biegać, ale nie wytrzymywały stawy kolanowe, przerzuciłem się
na pływanie, jednak po kilku wizytach
na basenie dostałem nieprzyjemnego

›››
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› podrażnienia skóry. Poskładałem więc jak byłbym w swoim dotychczasowym CKKS „Kolejarz-Jura” w Częstochorower i zacząłem nim dość intensywnie
jeździć. W czasie tych przejażdżek spotkałem podobnych do mnie ludzi, m.in.
Tolka Wozowicza, Jurka Mizerę i innych, którzy zachęcili mnie do startu
w prawdziwych zawodach kolarskich.
Mój pierwszy start po ponownym podjęciu treningów odbył się w Koziegłowach na Mistrzostwach Polski Mastersów. Mimo, że nie zdobyłem tam
znaczącego miejsca, pozostałem w peletonie mastersów.
Wiele miejsca obaj znakomici
Goście poświęcili przygotowaniom
i udziałowi w Igrzyskach XIII Paraolimpiady w Pekinie.
- Nasze starty na Igrzyskach nastąpiły w 12 i 14 dniu naszego pobytu w Pekinie – wspomina
p. Andrzej. – Mieliśmy sporo
czasu, żeby dokładnie poznać
trasę wyścigu. Była to 13 kilometrowa pętla z kilkudziesięcioma ciasnymi zakrętami i kilometrowym, bardzo
wyczerpującym podjazdem.
Ponieważ w jeździe na czas
nie odegraliśmy istotnej roli
zajmując 10 miejsce, postanowiliśmy powalczyć w wyścigu
ze startu wspólnego. Wyścig
właściwie rozstrzygnął się
na pierwszych kilometrach
po starcie, kiedy to odjechaliśmy od peletonu. Mamy doskonale opanowaną technikę
jazdy po zakrętach i to był
nasz atut. Niestety gorzej było
na tym morderczym podjeździe, gdzie
solidnie męczyliśmy się. Ale ostatecznie na mecie byliśmy pierwsi z czego
obaj bardzo jesteśmy dumni.
Opowiadanie ilustrowane było krótkimi relacjami filmowymi przygotowanymi przez Roberta Juszczyka na bazie
materiałów archiwalnych ze zbiorów
własnych i Dariusza Flaka. W momencie relacji z dekoracji medalami na sali
rozległy się gromkie brawa.
Szczególne wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiła opowieść
o znakomitym pływaku chińskim, który nie mając obu rąk zdobył brązowy
medal na dystansie 50 m delfinem.
- Podczas pierwszych treningów z osobami niepełnosprawnymi nie zdawałem
sobie sprawy z wagi zadania, którego
się podjąłem. Traktowałem te zajęcia
6

środowisku. Zresztą atmosfera jaką
napotkałem wśród nowych kolegów
nie wskazywała na to, że znajduję się
pośród sportowców z rozmaitymi dysfunkcjami – snuje swoją opowieść p.
Darek. – Jednak po kilku spotkaniach
przyszły refleksje „PRZECIEŻ CI LUDZIE MUSZĄ POKONAĆ ZNACZNIE
WIĘCEJ PRZESZKÓD W DĄŻENIU
DO WYZNACZONEGO CELU”! Teraz, z perspektywy kilku lat wspólnego
uprawiania kolarstwa potrafię zupełnie inaczej patrzeć na otaczającą rzeczywistość. Człowiek nabiera dystansu
do tego co robi, jaśniej widzi sprawy
naprawdę ważne i takie, które nie mają
istotnego znaczenia w życiu, nabiera

szacunku dla zdrowia, które w danym
momencie posiada. Są to tak bardzo
silne doznania, że znacząco zmieniły
mój stosunek do życia.
W dalszej części spotkania nastąpiła seria pytań do znakomitych gości.
Po zaspokojeniu ciekawości pytających Wójt Gminy Adam Zając wręczył
p. Darkowi piękną statuetkę wykonaną przez artystę-plastyka Mariusza
Chrząstka specjalnie dla cyklu „Sławni
Kłomniczanie” życząc dalszych sukcesów sportowych, aż do zwycięstwa
na Igrzyskach XIV Paraolimpiady
– Londyn 2012. Natomiast p. Andrzej
Zając otrzymał z rąk przewodniczącego
Rady Gminy w Kłomnicach p. Jarosława Łapety specjalny list gratulacyjny.
Uczestniczący w spotkaniu członkowie władz zaprzyjaźnionego z gminą

wie pp Zygmunt Różański i Grzegorz
Gronkiewicz wręczyli naszym Gościom statuetki kolarza z życzeniami
dalszych sukcesów.
Dariusz Flak – urodził się w 1965 roku
w Koziegłowach. Tam rozpoczął naukę
i podjął treningi kolarskie w KS „Błękitni”. Po odbyciu służby wojskowej
powraca do kolarstwa jako amator
i podejmuje starty w kategorii masters.
Po kilku latach startów w wyścigach
masterów wspólnie z Robertem Marciniakiem sięga po mistrzostwo Polski
w jeździe parami (2003, 2004). W 2003
roku zdobywa Puchar Polski i zostaje II
wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. W 2004 roku
ponownie jest II wicemistrzem
świata w jeździe indywidualnej na czas, a także zwycięża
w challenge’u Polski. W 2005
roku zdobywa złoty medal
Mistrzostw Polski w wyścigu
ze startu wspólnego, ponadto
jest wicemistrzem w jeździe indywidualnej na czas i w jeździe
parami. W tymże roku podejmuje pierwsze treningi i straty
w tandemach z zawodnikami
niewidomymi i niedowidzącymi. Po krótkim okresie przygotowań wspólnie z Henrykiem
Groszkowskim zdobywa wicemistrzostwo Polski w wyścigu
na dystansie 4 km i brązowy medal w sprincie. W roku
2006 łączy starty indywidualne ze startami w tandemach. Rok ten
przynosi nowe sukcesy: mistrzostwo
Polski w jeździe indywidualnej na czas,
wicemistrzostwo Polski w jeździe parami, wicemistrzostwo Polski w wyścigu
ze startu wspólnego, a także brązowy
medal Otwartych Mistrzostw Niemiec
w tandemach i brązowy medal Mistrzostw Polski w tandemach. W 2007
roku podejmuje treningi z Andrzejem
Zającem i wspólnie przygotowują się
do eliminacji olimpijskich, zdobywając także w tym okresie złoty medal
w Otwartych Mistrzostwa Ameryki,
które odbyły się w Kolumbii. Największym sukcesem jest zdobycie złotego
medalu w szosowym wyścigu tandemów na Igrzyskach XIII Paraolimpiady – Pekin 2008.

Uwaga druhny i druhowie z pod znaku
krzyża harcerskiego!

W

związku z mającym się
odbyć spotkaniem pokoleń harcerskich ,z okazji
90 lecia ZHP w Kłomnicach, prosimy byłych członków drużyn harcerskich oraz sympatyków harcerstwa o potwierdzenie chęci swojego
udziału w tym spotkaniu. Prosimy
o podanie adresu i telefonu kontak-

towego, telefonicznie na nr 034 3297
558, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 14.30 (prosić o połączenie
z sekretariatem) do dnia 15 marca br.
Na podstawie tych zgłoszeń organizatorzy będą mogli wysłać zaproszenia
wraz ze szczegółowym programem.
Informujemy, że udział w tym spotkaniu jest bezpłatny. Gorąco zaprasza-

my wszystkich, którzy z sentymentem
wspominają chwile spędzone razem
na wspólnych biwakach, obozach, przy
ognisku .Przyjedźcie do nas, niech
znów zabrzmią słowa „Płonie ognisko
i szumią knieje…”
Komitet Organizacyjny Spotkania
Pokoleń ZHPW Kłomnicach

Przygotowania do obchodów 90-lecia
ZHP w Kłomnicach
phm Jędrzej Moderski

J

ak już informowaliśmy na łamach Gazety Kłomnickiej, spotkanie pokoleń harcerskich
związane z 90 rocznicą powstania
harcerstwa w Kłomnicach odbędzie
się w dniu 25 kwietnia tego roku. Patronat honorowy nad tą uroczystością przyjął wójt Adam Zając
Działa Komitet organizacyjny tej
imprezy. Odbyło się już kilka spotkań
na których przyjęto harmonogram prac,
które trzeba jeszcze wykonać. W komitecie organizacyjnym przydzielono
role i ustalono kto za co odpowiada.
Dzięki staraniom dh Jędrzeja Moderskiego udało się pozyskać nieocenione
materiały zdjęciowe i dokumenty ob-

razujące historie naszego harcerstwa.
W oparciu o te materiały zostanie przygotowana wystawa, która na pewno
będzie dla wielu z nas możliwością powrotu- chociażby we wspomnieniachdo czasów swojej młodości. Młodsi
wiekiem z ciekawością oglądać będą
zdjęcia swoich krewnych w harcerskich
mundurach .Listy, autografy, zdjęcia,
dokumenty z codziennego życia drużyny harcerskiej, w tym bezcenne dla
nas dokumenty i zdjęcia pozyskane
od syna pierwszego drużynowego dh
Wacława Foksa . Przekonamy się również, że już przed II wojna światową
istniała u nas drużyna żeńska harcerek.
Pan Krzysztof Wójcik przygotowuje

tekstowe opracowanie historii naszego harcerstwa. Jesteśmy w kontakcie
z byłymi harcerzami, którzy przebywają za granicą. Współpracuje z nami dh
hm Ryszard Jakubiak, który opracował
nam projekt graficzny tablicy pamiątkowej, jaka zostanie odsłonięta w dniu
uroczystości. Jesteśmy w kontakcie z Muzeum Harcerstwa Polskiego
w Warszawie, gdzie znajduje się nasz
pierwszy sztandar z 1919roku . Zapowiada się piękna uroczystość, połączenia historii z teraźniejszością, na którą
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
zaprasza wszystkich

Archeologiczne ciekawostki znad Warty – część III

Spóźniona rewolucja neolitu - pierwsze
rolnicze osady nad Wartą
Krzysztof Wójcik

P

odróżując dzisiaj po naszych
terenach z trudem możemy
się domyśleć jak tu było przed
3 – 4 tysiącami lat. Oto Łysa Góra,
miejsce obok Pacierzowa w gminie Kłomnice. Znaleziono tutaj ślady oryginalnej kultury z tamtego
okresu – Kultury Pucharów LejGAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009

kowatych. Kilkanaście kilometrów
na północ znajduje się miejscowość
Jamno w gminie Mykanów i podobne znaleziska. Dookoła gęsta puszcza
i tylko gdzieniegdzie egzystują grupy
ludzi tej kultury: Zdrowa, Michałów
Rudnicki koło Chorzenic, Widzów,
Chmielówka. Warto przyjrzeć się tej

zamierzchłej kulturze.
W szóstym tysiącleciu kończył się
na ziemiach polskich mezolit. Klimat
był dalej łagodny choć było bardziej sucho. Kraj porastały nieprzebyte puszcze, które zamieszkiwały od tysiącleci mezolityczne grupy ludzi. Wtedy
to z południa, tzn. znad Cisy i Dunaju,

›››
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› poprzez Bramę Morawską zaczęły na- gowej. Miała bowiem jeszcze jedną nia gładzonego, w przeciwieństwie
pływać do nas pierwsze grupy, które
prowadziły zupełnie inny tryb życia.
Nie stronili co prawda od polowań
i zbieractwa, ale główną podstawą
ich życia było rolnictwo – hodowla
zwierząt i uprawa roślin. Zajmowali
przede wszystkim najżyźniejsze tereny w dolinach rzek i lessowych równinach południowej Polski. Omijali więc
tereny, gdzie egzystowała miejscowa
ludność mezolityczna. Tak więc przez
ponad tysiąclecie grupy ludzi wiodące myśliwsko zbieracki sposób życia
egzystowali obok rolniczej ludności
neolitycznej nie przeszkadzając sobie
nawzajem.
Napływająca z południa falami
neolityczna ludność wytworzyła na terenach Polski południowej (i nie tylko) cały cykl kultur ceramiki wstę-
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cechę, nową w stosunku do mezolitu
– ludzie ci umieli lepić garnki. Od momentu opanowania techniki lepienia
i wypalania naczyń ceramicznych,
kolejne kultury zostawiają po sobie
charakterystyczne naczynia z równie
charakterystycznym zdobieniem. Archeolodzy, znajdując odłamki ceramiki (czasami jest to kilka fragmentów), potrafią na podstawie zdobienia
i kształtu datować i określać przynależność kulturową znaleziska. Rolnictwo było oczywiście jeszcze prymitywne. Uprawa roli miała charakter
„kopieniacki” przypominający dzisiejszą uprawę ogródka, tyle że prostymi
drewnianymi i krzemiennymi narzędziami. (krzemień wtedy szlifowano
i gładzono i dlatego niekiedy neolit
nazywany jest niekiedy epoką kamie-

do poprzedniej epoki kamienia łupanego.) Ten okres nie bez powodu
nazywany jest „rewolucją neolityczną”
gdyż powstanie i rozwój rolnictwa zapoczątkował nowy etap rozwoju społecznego człowieka. Po pierwsze – zaczął prowadzić „bardziej” osiadły tryb
życia, gdyż tego wymagało rolnictwo.
To umożliwiło tworzenie ceramiki,
zbyt kruchej na częste przeprowadzki
oraz bardziej trwałe budownictwo.
Taka działalność powinna zostawić znacznie więcej trwałych śladów
archeologicznych, Rzeczywiście, bogactwo znalezisk z neolitu jest duże
na obszarze Polski, tyle że nie na naszym terenie. W naszym zakolu Warty
nadal spokojnie egzystowała myśliwsko -zbieracka ludność postmezolityczna. Pierwsze ślady odmiennego
gospodarowania dotyczą okresu około
3 600 lat p.n.e.. Wytworzyła się wtedy
na rozległych terenach Polski kultura pucharów lejkowatych i trwała aż
do około 2300 r. p.n.e. Na czym polegała jej oryginalność? Przede wszystkim tworzyła ją miejscowa ludność
postmezolityczna. Myśliwi i zbieracze
po prostu nauczyli się od ludności rolniczej tego sposobu gospodarowania.
Nie tylko nauczyli, ale i udoskonalili.
Wprowadzili na przykład orkę sprzężajną, używając do tego celu wołów.
Mogli w ten sposób uprawiać cięższe
gleby. Rozwinęli również hodowlę szczególnie bydła rogatego. W wyposażenia pojawiły się również doskonałe
krzemienne siekierki służące do wyrębu lasu. Prowadzili gospodarkę wypaleniskową i dlatego po wyjałowieniu
gleby w jednym miejscu przenosili
się w drugie miejsce. To nie koniec
oryginalności. Groby tej kultury tzw.
kujawskie, miały wiele cech megalitycznych, tzn. zbudowane z dużych
kamieni (megalitów) z kromlechami,
korytarzami z ułożonych głazów, itp.
Świadczy to tym, że uczyli się również od ludów z Europy zachodniej,
gdzie kultury megalityczne kwitły
w tym czasie.
Jest jeszcze jedna rzecz warta odnotowania. W pozostałościach kultury
pucharów lejkowatych znaleźć można
elementy militarne, jak np. kamienne
topory bojowe. Ludność tej kultury
widocznie musiała się bronić.
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fot. Julia Detka

Nie wystarczy odciąć wnyk, Robert Detka odkręca stalową linkę
aby drzewo również mogło dalej żyć.

2

1 luty 2009 roku..
Robert Detka

Ś

wieży śnieg i mróz za oknem, to idealna pogoda by skutecznie
walczyć z kłusownictwem. Pozostawione w śniegu ślady pomagają dotrzeć do założonych wnyków, ich likwidacja uratuje wiele zwierząt przed śmiercią w męczarniach.
1. Odprawa członków Koła Łowieckiego „Cyranka” Sosnowiec. Na zdjęciu: Jerzy Sośniak, Eugeniusz Przybysz, Jacek Musiałek, Jerzy Żurek,
Rafał Pocian, Mieczysław Gągała, Zdzisław Badocha.
2. Myśliwi rozpoczynają penetrację terenu.
3. Myśliwi zjeżdżają z terenu na zbiórkę.
4. Ten bażant zginął na wnyku w okolicach Adamowa.
5. Lis mimo swojej inteligencji również pada ofiarą kłusowników, ten
w okolicach Michałowa Kłomnickiego.
6. Sarna złapana stalową pętlą za brzuch, konała kilka dni w Lesie
Skrzydlowskim.

3

4

Rafał Pocian prezentuje kilkadziesiąt zebranych tego dnia wnyków.
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fot. Robert Detka
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Zamierzenia organizowanych imprez
w roku 2009 dla członków Związku
Emerytów
Henryk Przech – Przewodniczący Zarządu

P

rezydium Zarządu Oddziału
Rejonowego PZERiI w Kłomnicach w swym planie pracy
wpisuje organizację różnych przedsięwzięć i imprez.
Chcemy za pomocą lokalnej „Gazety Kłomnickiej” poinformować
wszystkich zainteresowanych i zaprosić do korzystania poprzez Wasz
udział. Nasze informacje, zawiadomienia i ogłoszenia zawieszane na tablicach ogłoszeń są często przez ludzi
nam nieprzyjaznych i złośliwych zrywane i niszczone.
W Związku zrzeszają się nie tylko
emeryci, ale i renciści i osoby niepełnosprawne. Do tego stowarzyszenia
mogą wstępować nie tylko mieszkańcy
Kłomnic i Rzerzęczyc, ale ze wszystkich 23 sołectw naszej gminy Kłomnice. Wszystkich chętnych zapraszamy do biura Zarządu znajdującego
się w budynku gminnym przy ulicy
Strażackiej 18 w Kłomnicach, które
jest czynne w poniedziałki i czwartki
od godz. 10.00 do 12.00 (II piętro).
Zgodnie z długoletnią praktyką
w dniu 18 stycznia br. w sali OSP
Kłomnice odbyło się spotkanie opłatkowe i noworoczne połączone z wieczorem tanecznym wraz z koncertem
życzeń.
W styczniu i w lutym dokonywano
zapisów wraz z wpłatą zaliczki na dwa
turnusy wypoczynkowe (wczasy):
- 7- dniowe w Domu Wczasowym
„Świerk” w Zakopanem od 14 do 21
czerwca;
-10 – dniowe w Domu Wczasowym
„Posejdon” w Świnoujściu od 3 do 12
października.
Obecnie trwają zapisy na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet, które odbędzie się 7 marca
(sobota) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku gminnego przy ulicy Strażackiej 18 w Kłomnicach oraz
na wycieczkę na Litwę. Trasa wycieczki: Wilno – Troki – Soleczniki,
10

planowana na 21 do 24 maja br.
Plan dalszych planowanych imprez
przedstawia się następująco:
W końcu marca lub w pierwszej połowie kwietnia planowana jest wycieczka do Pszczyny i Cieszyna wraz
z przekroczeniem granicy i pobyt
w Czechach.
W dniu 1 maja na boisku sportowym
LZS „Pogoń” w Kłomnicach planowane jest spotkanie wiosenne rekreacyjno-integracyjne wraz z ogniskiem.
Na niedzielę w dniu 17 maja zaplanowany jest piknik „ Sprawni inaczej
ze swoimi” z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy.
Wystąpiliśmy
z
wnioskiem
do PCPR w Częstochowie o uzyskanie finansowego wsparcia na zorganizowanie tego pikniku. Sądzimy,
że w organizację tej ważnej imprezy
dla dzieci i osób niepełnosprawnych
włączą się różne instytucje, firmy
i inne osoby prawne jako darczyńcy
i sponsorzy.
W trzeciej dekadzie maja planowana jest wycieczka jednodniowa „
Zwiedzanie obiektów w Tarnowskich
Górach”, m. in. zabytkowej kopalni
rud srebronośnych, Sztolni Czarnego
Pstrąga, zabytkowych obiektów sakralnych oraz zwiedzanie miasta.
W drugiej dekadzie lipca planowana jest wycieczka w Góry Świętokrzyskie, do zwiedzania: Jaskinia Raj, zamek w Chęcinach, skansen w Tokarni,
Oblęgorek, Łysica, Świętokrzyski
Park Narodowy.
Na drugą dekadę sierpnia planowana jest jednodniowa wycieczka
do Kazimierza Dolnego, do zwiedzania: rynek, Góra Trzech Krzyży, zamek i baszta oraz zabytkowe świątynie, rejs statkiem i inne.
W końcu sierpnia zamierzamy
wziąć udział w uroczystościach z okazji 90. rocznicy I bitwy obronnej pod
Mokrą w gminie Miedźno, a w godzinach popołudniowych zorganizować

wypoczynek nad zalewem. Planujemy
jeszcze dwie wycieczki jednodniowe,
tj. w I dekadzie września zwiedzanie Zamku Książ koło Wałbrzycha
i zwiedzanie hitlerowskich budowli
podziemnych w Walimiu, natomiast
w III dekadzie września zwiedzanie
Niepokalanowa i Żelazowej Woli.
W dniu 7 listopada(sobota) planowana jest uroczystość gminna pod
honorowym patronatem Wójta Gminy
Kłomnice - Dzień Seniora. Organizatorami uroczystości, tak jak w roku
ubiegłym, będą: Związek Emerytów,
GOK w Kłomnicach i Zarząd OSP
w Kłomnicach. Uroczystość odbędzie się w Sali OSP w Kłomnicach.
Program uroczystości będzie podany
w „Gazecie Kłomnickiej” i za pomocą
ogłoszeń. Na uroczystość zapraszani
są przede wszystkim wszyscy ludzie
starsi z całej gminy oraz osoby, które
będą chciały wziąć udział. W następnym dniu, tj. 8 listopada (niedziela)
planowane jest odbycie składkowego
spotkania członków Związku- wieczór
taneczny wraz z koncertem życzeń.
Takie spotkania należą już do tradycji
Związku.
Ponadto
planujemy
wyjazdy
do kina i teatru na filmy, operetki,
opery, widowiska teatralne i inne.
O zapisach i terminach będziemy informować poprzez ogłoszenia.
Planujemy również zorganizowanie wycieczek rowerowych celem
zwiedzania najbliższej okolicy oraz
spędzanie wolnego czasu przy ognisku. Chcemy również zorganizować
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Liczymy i oczekujemy na pomoc
ze strony władz samorządowych, osób
prawnych i fizycznych oraz instytucji i innych stowarzyszeń. Składamy
wszystkim, którzy dotychczas nam
pomagają i wspierają, serdeczne podziękowania.

Spotkanie opłatkowe w PZERiI w Kłomnicach
Danuta Wilk
„Różne bywają wigilijne uczty:
obfite, radosne, ubogie, samotne…
najważniejsze, aby serce do Betlejem
odnalazło drogę;
aby jednej tylko gwiazdy blasku się
trzymało;
aby się otworzyła dusza na Aniołów.
Cieniutki opłatek w dłoni,
który nikogo nasycić nie zdołał,
roznieca tylko głód za Tym,
który z nieba przychodzi…
Wigilia to uczta dla ludzkiego serca”.

N

iech ten tekst będzie kwintesencją wieloletnich tradycji
spotkań opłatkowych. Każdego roku wyczekujemy tego szczególnego dnia, kiedy wszyscy zasiądą
przy wspólnym stole, podzielą się
opłatkiem oraz wspólnie zaśpiewają
kolędy.
W tym roku takie spotkanie miało
miejsce 18 stycznia 2009 r. i odbyło się
w sali OSP w Kłomnicach.
W imprezie zorganizowanej przez Zarząd oddziału PZERiI uczestniczyli
emeryci – członkowie Związku oraz
zaproszeni goście.
„Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu
i nikt z nimi słowa nie zamieni
i nie zaprosi do swego domu.
Weż do ręki biały opłatek
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu
niech się wszystkie serca rozweselą”.
Słowami tego pięknego i wzruszającego wiersza niezawodna p. Renatka Krawiec rozpoczęła spotkanie opłatkowe.
Uroczystą atmosferę podkreślał
świąteczny wystrój sali, choinki mieniące się kolorowymi światełkami, biel
obrusów na stołach, płonące świece
oraz sami zebrani: odświętni, wzruszeni, skupieni. Zastępca przew. ZERiI p.
Kazimierz Makles powitał wszystkich
zebranych emerytów oraz zaproszonych gości w imieniu własnym oraz
nieobecnego przew. Związku p. Henryka Przecha.
Na spotkaniu opłatkowym byli obecni:
- proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Mirosław Turoń,
- z- ca Wójta Gminy p. Wanda Kusztal,
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- skarbnik Gminy Kłomnice – Teresa
Woch
- koleżanki i koledzy z Kół Pławno
i Ciężkowice
Na wniosek p. w- ce przewod. K. Maklesa wszyscy zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłych członków
Związku. Następnie pani z-ca wójta
Wanda Kusztal w imieniu własnym
i p. Wójta Adama Zająca życzyła
zebranym sukcesów, radości i wszystkiego najlepszego na cały 2009 rok.
Ks. proboszcz M. Turoń podziękował
za zaproszenie na tę piękną i dostojną
uroczystość. Skierował do zebranych
emerytów serdeczne słowa, podkreślając jak piękna jest wspólnota ludzi, którzy przecież wiele przeżyli,
a potrafią i chcą wspólnie się spotykać i przeżywać piękne chwile. Nawet
w najtrudniejszych momentach trzeba
zawsze pamiętać, że z nami jest Bóg
aż do końca. Jest wielu dobrych ludzi
– mówił ksiądz proboszcz, którzy nas
wysłuchają i pomogą. Ks. Turoń życzył
wszystkim Bożego spokoju i tej ludzkiej, codziennej radości. Słowa naszego duchowego przewodnika są zawsze
balsamem na nasze cierpienia i i troski,
i przynoszą spokój sercu. Następnie
ksiądz proboszcz odmówił wspólnie
z zebranymi modlitwy oraz poświęcił
opłatki.
Pani Renatka Krawiec przedstawiła młodą wokalistkę Paulinę Makles,
w wykonaniu której usłyszeliśmy kolędy: „Cicha noc” oraz „Tobie Panie”.
Zebrani z wielkim wzruszeniem wysłuchali pięknego wykonania kolęd.
Kolejnym punktem programu był
występ zespołu seniorek „Jesienne nutki” pod kierownictwem pani Grażyny
Jurczyńskiej. Panie zaprezentowały
okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. A potem wszyscy odśpiewaliśmy piękną starą kolędę „Wśród
nocnej ciszy”. Panie rozdały opłatki
i nastąpiło wzajemne składanie życzeń.
Życzenia były bardzo serdeczne. Płynęły z serca do serca, a nie tylko z ust
do ust. Mam nadzieję, że połączyły
wielu skłóconych, że wielu zacietrzewionych wyciągnęło rękę do zgody,
że nikt nie czuł się samotny i niepo-

trzebny, że narodzony Jezus narodził
się i we mnie i w Tobie i aby tam żył,
bo przecież takie jest przesłanie wieczoru wigilijnego, aby żadne ludzkie
serce nie cierpiało głodu.
Długo trwały piękne chwile składania życzeń. Potwierdziło się, ze jesteśmy jedną dużą rodziną i nikt nie chciał
nikogo pominąć w składaniu życzeń.
Kiedy już wszyscy zajęli miejsca za stołami p. Renatka Krawiec z p. Kazimierzem Maklesem a wraz z nimi wszyscy
zebrani wznieśli toast lampką szampana za pomyślność w nowym 2009 roku.
Prowadząca spotkanie przedstawiła
członków orkiestry pod kierownictwem Dariusza Wiewióry, która zaczęła przygrywać do tańca. Pierwsze pary
zaczęły krążyć po parkiecie w rytmie
walców, tang i innych tańców.
Spotkanie opłatkowe przygotowali
członkowie PZERiI z Rzerzęczyc przy
pomocy p. Jasi Michoń z Pacierzowa
i p. Steni Pruciak z Kłomnic. Organizacją imprezy kierował p. Kazimierz
Makles – z-ca przewodniczącego
RZERiI, któremu dzielnie pomagał pan
Ryszard Całus. Organizatorzy wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków, każdy punkt programu był starannie dopracowany i wykonany. Pan
Makles z serdecznym uśmiechem i pełnym naturalności zachowaniem godnie
pełnił rolę gospodarza spotkania. Panie przygotowały przepyszny bigos,
na paterach kusiły pyszne ciasta, były
też owoce, słodycze oraz napoje zimne
i gorące. Panie z Rzerzęczyc do końca
imprezy troszczyły się o gości, donosząc na bieżąco gorącą herbatę i kawę.
Należą im się serdeczne słowa uznania
za wysiłek, troskę i sprawną obsługę,
za co też podziękowała im w imieniu
Zarządu pani Grażyna Jurczyńska. Tak
więc impreza przebiegała w bardzo
miłej atmosferze. Były tańce parami,
kółeczka, węże i tym podobne. Były
rozmowy przy stołach, pogawędki
przyjacielskie, wspólne śpiewy popularnych i znanych piosenek. Od początku imprezy wśród zebranych krążył pan
Rysiu Całus z nieodłącznym aparatem
fotograficznym, utrwalając co ważniejsze i milsze momenty spotkania. Mam

›››
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› nadzieję, że niektóre z nich zobaczymy emerytów z naszego
na łamach „Gazety Kłomnickiej”.
Bardzo miłym akcentem w trakcie
spotkania był występ pani Todzi Szumlas, która pięknie, z uczuciem zaśpiewała piosenkę „Szczęście” z dedykacją dla swoich przyjaciół. Pani Todzia
wykonała też kilka pięknych wierszy,
które przy ogólnym nastroju radości
zmusiły do refleksji, że nic nie trwa
wiecznie: ani wielka radość, ani smutek, wszystko jest ulotne i przemija. I
w takim to refleksyjnym nastroju długo wyczekiwany i szczególny dzień
zakończył się.
Pozwolą Państwo, że swoją relację
zakończę słowami księdza proboszcza Mirosława Turonia skierowanymi
do uczestników spotkania opłatkowego: „ Szczęść Wam Boże”.
PS. Chciałam jeszcze Państwa poinformować o kolejnym wyjeździe grupy

Związku na operetkę
Emmericha Kalmana
„Księżniczka czardasza”. Wyjazd miał
miejsce 28XII 2008
roku, a miejscem
wydarzenia był Teatr Wielki w Łodzi.
Obejrzeliśmy przepiękne
widowisko
z pięknymi ariami,
brawurowo zatańczonymi
czardaszami,
strojami mieniącymi
się barwami tęczy.
Stosowna scenografia dopełniała bajkową całość. Widzowie z zapartym
tchem śledzili losy pięknej gwiazdy
variete’ Sylwii Varescu i zakochanego
w niej księcia Edwina.
Był to kolejny piękny wyjazd, ale
nie ostatni. Pan Henryk Przech- prze-

wodniczący Związku już myśli o następnej imprezie, może tym razem będzie to opera, np. „Carmen” Bizeta.
Mam nadzieję, że plan uda się zrealizować i będziemy mieli kolejny piękny
wyjazd.

Spotkanie z pisarką
Małgorzata Dziwińska, Aldona Chrząstek- nauczycielki Zespołu Szkół w Konarach

O

kres ferii to czas wypoczynku
i zabaw dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Nie wszyscy jednak
mają możliwości wyjechać na zorganizowane zimowiska. Dla tych,
którzy pozostają w swoim miejscu
zamieszkania nauczyciele z Zespołu
Szkół w Konarach przygotowali wiele atrakcyjnych zajęć i spotkań.
Codziennie w czasie ferii w szkole
odbywały się konkursy, zawody sportowe, warsztaty przedmiotowe. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców
wyjechali na lodowisko do Częstochowy oraz na basen do Radomska.
Bardzo atrakcyjne okazało się spotkanie w pierwszym tygodniu ferii.
Na zaproszenie nauczycielek: Małgorzaty Dziwińskiej i Aldony Chrząstek
odpowiedziała pani Małgorzata Plucińska- Sętowska.
Małgorzata Sętowska – pedagog, malarka i pisarka bajek dla dzieci. Maluje
i tworzy obrazy, spotyka się z dziećmi
podczas imprez kulturalnych w Częstochowie. Wychowała kilka pokoleń
artystów plastyków z AJD w Częstochowie.
Podczas spotkania z dziećmi w szkole w Konarach opowiadała jak powsta12

wały książki jej autorstwa, skąd czerpie pomysły do swoich bajek. Pokazała
rękopisy utworów, które do tej pory
wydała. Przedstawiła prace artystów
plastyków, którzy wykonali ilustracje
do jej książek. Dzieci z ogromnym
zapałem szukały tych ilustracji w bajkach pisarki. Sama autorka przeczytała
zebranym kilka ulubionych utworów.
Na pamiątkę spotkania każde dziecko
otrzymało egzemplarz nowego wydania,, Bajek z rękawa” z dedykacją pisarki.
W dalszej części zajęć pani Małgorzata uczestniczyła razem z dziećmi w warsztatach plastycznych. Pod
kierunkiem malarki uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat „W
krainie mrozu i lodu”. Zastosowały kilka technik plastycznych i z ogromnym
zapałem stworzyły piękne i ciekawe
ilustracje. Może kiedyś zainspirują one
autorkę do napisania bajek o tematyce zimowej. Na zakończenie warsztatów jury wybrało najładniejsze prace,
a wszyscy uczestnicy spotkania zostali
nagrodzeni drobnymi upominkami.
Pani Małgorzata Plucińska – Sętowska była pod ogromnym wrażeniem otwartych i miłych dzieci oraz at-

mosfery panującej w szkole. Obiecała,
że z ochotą jeszcze raz odwiedzi naszą
szkołę.
A oto krótki fragment twórczości
pisarki:
„Baju, baju …
w pewnym kraju…
Tak się bajki zaczynają. Lecz ta, którą
Wam opowiem, wydarzyła się
w dąbrowie… W głębokim, ciemnym
lesie, wśród dębów, grabów
i jesionów żyła rodzina niedźwiadków,
spokojnie i dostatnio. Nic
zresztą dziwnego, bo zarówno tata
niedźwiedź, jak i niedźwiedzica
matka, byli mądrzy i pracowici. Mieli
bardzo udane i grzeczne dzieci,
synka Mruczusia i córeczkę Pusię…”
Dalsze przygody małych misiów
oraz wielu innych sympatycznych bohaterów, młodzi czytelnicy poznają
sięgając po serię książeczek Pani Małgorzaty Plucińskiej- Sętowskiej pt.:
„Bajki do poduszki”,,, Bajki z szuflady”,,, Bajki z rękawa”.
Całe spotkanie w ZS w Konarach
upamiętniły wspólne zdjęcia z autorką.

Najpiękniejszy czas – czyli VI wieczór kolęd
i spotkanie opłatkowe w Pałacu w Nieznanicach
Andrzej Borkowski
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.01.br w pięknych wnętrzach
Nieznanickiego
Pałacu odbyło się kolejne
już VI spotkanie.
Kolejny raz organizatorzy, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach, Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego mogli liczyć na życzliwość
i gościnność pani Elżbiety, właścicielki pałacu, która z zapałem włączyła się
w organizację tegorocznego spotkania.
Wraz z gospodarzem miejsca, Panią Elżbietą Lubert powitania gości
i otwarcia dokonali: Dyrektor szkoły
p. Dorota Kowalik, ks. Tomasz Dyjan,
proboszcz parafii Witkowice oraz Andrzej Borkowski prezes stowarzyszenia. Na program artystyczny, ciekawy
i różnorodny składały się występy:
- „Współczesne Jasełka” – przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół im. Jana Kochanowskiego - pod
opieką p. Ewy Flaszki.
- „Wszystko się zaczyna” program
muzyczny zespołu „Arka ks. Marka”
- świetlica „Nasza Przystań”
- „Romeo i Julia” - przedstawienie uczniów Zespołu Szkół im. Jana
Kochanowskiego pod opieką p.
Ani Błaszczyk. Trzeba powiedzieć,

że to amatorskie przedstawienie, ale profesjonalnie przygotowane, dało widzom wiele rozrywki, co potwierdzały
częste salwy śmiechu.
Gwiazdą wieczoru był „Spacer z Jezusem” czyli koncert
zespołu rodziny Filipskich
z Częstochowy, w składzie: - tata
Andrzej - gitara akustyczna, mama
Anastazja – śpiew, syn Filip – bongosy i ksylofon, syn Kamil – gitara klasyczna, córka Faustynka – śpiew, oraz
przyjaciele: ks. Roman Dziembowski
- akordeon, oraz Marta i Darek Madejscy (śpiew i pianino).
Po części artystycznej nastąpił typowy
polski akcent tego okresu czyli: „wszyscy wszystkim ślą życzenia...” – opłatek z wprowadzeniem ks. Tomasza
Dyjana.
Na koniec „kawa, herbata… - porozmawiajmy przy stoliku” czyli dzielenie
się swoim dobrem poprzez rozmowy i skromny poczęstunek, który był
możliwy dzięki pani Elżbiecie i dzięki
wielu mieszkańcom, którzy przynieśli
swoje wypieki – serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy za obecność i życze-

nia przekazane podczas spotkania: Ks.
Piotrowi Krzemińskiemu, dziekanowi
i proboszczowi parafii Borowno, Janowi Miarzyńskiemu, członkowi zarządu,
wice – staroście powiatu Częstochowskiego, Róży Wiewióra, sekretarzowi
gminy Kłomnice, Marianowi Dziewońskiemu, prezesowi Stowarzyszenia
Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej
oraz Robertowi Kępie, pełnomocnikowi prezydenta do spraw organizacji
pozarządowych, jednocześnie prezesowi Stowarzyszenia Rodzin w Garnku.
Dziękujemy Teresie Woch, skarbnikowi gminy, przedstawicielom Rady
Gminy, radnym Stanisławie Majer oraz
Markowi Ligockiemu oraz sołtysom
jak i wszystkim uczestnikom, którzy
tworzyli niezapomniany klimat spotkania.

Nowy Kościół
Parafia p.w.Św.Stanisława B.M. w Witkowicach-Nieznanicach rozpoczyna w tym roku budowę kościoła wg zamieszczonego wyżej projektu.
Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt z ks.proboszczem w/w parafii. Dodatkowo podajemy nr konta, na które
chętnie przyjmiemy datki na budowę świątyni.
Społeczny Komitet Budowy Kościoła
przy Radzie Parafialnej

Nr konta:
Społeczny Komitet Budowy Kościoła
przy parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św Stanisława B.M.
w Witkowicach-Nieznanicach
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach
87 82640002 2000 00177845 0001

GAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009
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Niezwykła wieczornica w Zespole Szkół
w Konarach
Marta Sech, Patrycja Smolarek

N

asze święta obfitują w piękne
tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, o wielu
zapomniano, niektóre zaś przetrwały do dzisiaj i są pielęgnowane w polskich domach. Wzbogacają nasze
świąteczne przeżycia. W związku
z tym w Zespole Szkół w Konarach
zrodził się pomysł zorganizowania
wieczornicy poświęconej tradycjom
polskim.
23 stycznia już od rana wszyscy
gorączkowo przygotowywali się do tej
wielkiej uroczystości, w którą zaangażowani byli zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice. Po godzinie 16
sala gimnastyczna zaczęła wypełniać
się zaproszonymi gośćmi, by o godz.
17 obejrzeć przedstawienie, w którym
brało udział około 80 uczniów. Wśród
przybyłych nie zabrakło ważnych osobistości. Mogliśmy gościć: Wójta Gminy Kłomnice Pana Adama Zająca, Vice
Wójta Gminy Kłomnice Panią Wandę
Kusztal, Skarbnika Gminy Panią Eugenię Woch, Sekretarza Gminy Panią
Różę Wiewiórę, Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią Małgorzatę Śliwakowską, która jednocześnie pełni funkcję radnej gminy oraz radnego Pana
Witolda Brusia, sołtysa wsi Konary
Pana Jana Piecha i przewodniczącego
Rady Rodziców Pana Kazimierza Wilkoszewskiego. Nie zabrakło też miesz-
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kańców Konar, Pacierzowa oraz pobliskich miejscowości.
Już od samego wejścia na salę towarzyszył nam świąteczny nastrój.
Na widowni każdy stolik był pięknie
udekorowany białym obrusem, stroikiem i zapaloną świecą. Na kameralnie oświetlonej scenie oczom widzów
ukazało się wnętrze tradycyjnej izby
wiejskiej. Kaflowy piec, zabytkowy
kredens i łóżko, drewniany stół z krzesłami, kołowrotek, bujany fotel, kalendarz oraz święte obrazy. Wystrój
przypomniał nam o życiu poprzednich
pokoleń.
Uczennica gimnazjum rozpoczęła
wieczornicę słowami:
Drogie dzieci!
Starszych rady posłuchajcie,
Polskie tradycje dobrze poznajcie
Jak ważny jest adwent
Boże Narodzenie
Kim był Święty Mikołaj
I co się w tych dniach dzieje.
Te i inne obyczaje z wieczornicy tej
poznacie
A my mamy nadzieję
Że wszystko to zapamiętacie
I przekazywać innym będziecie po to,
By Święta były Świętami
A piękne polskie tradycje
Niezmienne pozostały
Choć słowa te skierowane były głównie
do dzieci, każdy mógł sobie je wziąć

do serca.
W świąteczny klimat wprowadzili nas
najmłodsi, którzy zaprezentowali się
w pięknych strojach śnieżynek i pastuszków. Poprzez taniec, wierszyki
i piosenki uczniowie zerówki ukazali
piękną wizję świąt widzianą oczami
dziecka. Mogliśmy też być świadkami występu zwyciężczyni pierwszego
miejsca w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Kłomnicach. W niesamowity sposób Patrycja Brondel wykonała wiersze Jana Brzechwy.
Motyw przewodni inscenizacji stanowiła wielopokoleniowa rodzina,
która zabrała nas w magiczną podróż
po polskich tradycjach. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od listopadowych
„Andrzejek”, poprzez obyczaje adwentowe, odwiedziny świętego Mikołaja,
Boże Narodzenie, aż do karnawału.
Uczennice w andrzejkowy wieczór wywróżyły sobie wymarzonych mężów,
rychły ślub a na koniec świętego Mikołaja. Niestety w trakcie przedstawienia spełniło się tylko jedno marzenie
dziewcząt, gdyż na scenie pojawił się
Mikołaj z pełnym workiem prezentów,
którymi obdarował członków rodziny.
Nie zapomniał również o upominku dla
widowni, wręczając im piękny podarunek taneczno-muzyczny. W ramach
tego prezentu zaproszeni gości mogli
obejrzeć występ Koła Artystycznego.
Uczniowie klas III-IV ubrani w ludowe stroje zaprezentowali nam kilka
staropolskich przyśpiewek i tańców.
Swój występ zakończyli efektownym
odtańczeniem poloneza. Razem z aktorami znów mogliśmy przeżyć wzruszającą wigilię, na której nie zabrakło
pachnącego sianka pod białym obrusem, dwunastu potraw, wolnego miejsca dla strudzonego gościa, pachnącej
lasem choinki przystrojonej ozdobami
wykonanymi przez dzieci. Najbardziej wzruszającym momentem niewątpliwie było łamanie się opłatkiem,
które odbiło się łzą w oku niejednego
widza. Wigilijnego uroku dodał chór,
odśpiewując szereg ponadczasowych
kolęd i pastorałek. Świąteczną zadumę

przerwali kolędnicy, którzy z dużym
rozmachem wtargnęli na scenę głośno
wołając: „Idą, idą przebierańce,/Będą
śpiewki, będą tańce!”. Oryginalne stroje kolędników sprawiły, że niejeden
mógł się przestraszyć okrutnej śmierci, bezdusznego diabła i przenieść
się do rajskiej krainy za pośrednictwem cudnych aniołów. Karnawałowym krokiem wkroczyliśmy w Nowy
Rok, w którym złożyliśmy wszystkim
obecnym najserdeczniejsze życzenia.
Najwięcej zdrowia swoim Babciom
i Dziadkom życzyły dzieci z klas IIII szkoły podstawowej, obdarowując
ich wierszykami i piosenkami.
Na zakończenie narrator zdradził
nam, że w Polsce sylwestrowe bale
i zabawy jeszcze w XIX w. należały

do rzadkości, a urządzano je jedynie
w miastach i w najbogatszych domach.
Był to natomiast czas wróżb i życzeń,
w niektórych regionach pieczono chlebki i bułeczki zwane „Bochniaczkami”,
„Szczodrakami”, czy „Nowymi latami”, którymi obdzielano domowników
na zdrowie i pomyślność. Był wypiekany również „gościniec” dla sąsiadów
i gości. My również tym staropolskim
zwyczajem, obdarowaliśmy pięknym
chlebem naszego wójta, a pozostałych gości pierniczkami, by w Nowym
Roku nikomu nie zabrakło szczęścia
i pomyślności.
Mamy nadzieję, że nikt nie powtórzył
słów Diabła:
„Może kolędę tu dostaniemy
Jak nam nie dadzą – odejdziemy

I będziemy rozgłaszali
Ze tu skąpcy nic nie dali
Hej kolęda, kolęda...”.
Nasz występ bez wątpienia spodobał
się publiczności, która nagrodziła aktorów gromkimi brawami i owacją a stojąco. Nie zabrakło też słów uznania
i podziękowania ze strony Wójta Gminy Kłomnice Pana Adama Zająca oraz
Pani Małgorzaty Śliwakowskiej. Pani
Dyrektor Anna Gała serdeczne wyrazy
wdzięczności za trud włożony w przygotowanie pięknej uroczystości złożyła
na ręce wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców,
a wszystkim gościom podziękowała
za tak liczne przybycie.

Przedstawienie jasełkowe w przedszkolu
w Rzerzęczycach
Anna Chrapek

O

d kilku lat w naszej placówce kultywowane są tradycje
związane ze Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku również odbyła się inscenizacja Jasełek,
w których uczestniczyły wszystkie
dzieci z grupy starszej i młodszej.
Na przedstawienie licznie przybyli rodzice, opiekunowie dzieci oraz
ich rodzeństwo.
Celem tej uroczystości było
nie tylko kultywowanie zwyczajów
i tradycji związanych ze świętami,
ale i podniesienie i umacnianie roli
przedszkola w oczach rodziców, którzy uczestniczyli w przygotowaniach
do uroczystości, ale byli też naocznymi obserwatorami osiągnięć własnych
dzieci.
Bożonarodzeniowa inscenizacja
przygotowywana była przez dzieci
i nauczycielki przez kilka tygodni.
Przedszkolaki z wielkim zapałem
powtarzały swoje role i z jeszcze
większą radością uczyły się kolęd.
Niecierpliwie oczekiwały dnia, kiedy
będą mogły zaprezentować się przed
widzami. Uwagę przybyłych gości
przyciągała przepiękna dekoracja:
oświetlone domy w scenerii zimowego wieczoru na tle rozgwieżdżonego
nieba, choinki, szopa z gwiazdą betleGAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009

jemską i ognisko. Ta scenografia była
dopełnieniem całości przedstawienia..
W czasie występów dzieci śmiało recytowały swoje kwestie, przeplatane
radośnie śpiewanymi kolędami i pastorałkami. Główne role, w tym Maryi i Józefa otrzymały dzieci z grupy
starszaków. Nie można też zapominać o najmłodszych przedszkolakach,
którzy odważnie wypowiadali swoje
teksty i dumnie kroczyli do żłobka,
aby złożyć Dzieciątku serduszka.
Po zakończeniu występu pani dyrektor podziękowała dzieciom za pięk-

ne przedstawienie, nauczycielom
za pomoc w zorganizowaniu tak wielkiej imprezy. Duże podziękowania
skierowane były także do rodziców,
którzy przygotowali przepiękne stroje
i dopisali jako widzowie. Na koniec
wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia.
Te wszystkie wydarzenia sprawiły,
że w przedszkolu był bardzo miły, ciepły, świąteczny nastrój, który udzielił
się wszystkim obecnym.

15

Kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru
„Wesoła pięciolinia” z Zespołu Szkół
w Kłomnicach
Elżbieta Twardoch

K

oncerty Kolęd i Pastorałek
w wykonaniu chóru „Wesoła
Pięciolinia” z Zespołu Szkół
w Kłomnicach prowadzonego przeze mnie, cieszą się wciąż niesłabnącą
popularnością i uznaniem publiczności, będąc jednocześnie jednym z naszych największych przedsięwzięć.
Odbywają się corocznie od wielu lat
w Kościele Parafialnym p. w. Św.
Marcina w Kłomnicach i stały się
już swego rodzaju tradycją w naszej
miejscowości. Pierwszy z nich odbył
się w 1997 r. i już wtedy spotkał się
z dużym zainteresowaniem, dlatego też
tego rodzaju działalność kontynuowana była przez kolejne lata. Chór koncertował również w kościołach innych
parafii, m. in. w Witkowicach, Częstochowie, Olsztynie, Blachowni, a także
na Jasnej Górze w Auli Jana Pawła II.
Tegoroczny dwunasty już Koncert
Kolęd i Pastorałek odbył się w Kościele Parafialnym w Kłomnicach 25
stycznia 2009 r. Miał jak zawsze bardzo uroczysty charakter. Na koncert
zostali zaproszeni i zaszczycili nas swą
obecnością: Wójt Gminy Kłomnice- P.
Adam Zając, Zastępca Wójta Gminy

Kłomnice- P. Wanda Kusztal, Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice- P.
Jarosław Łapeta oraz Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne Zespołu Szkół w Kłomnicach.
W programie koncertu znalazło się
piętnaście tradycyjnych kolęd i pastorałek w różnych aranżacjach i układach
głosowych, m. in. „Wśród nocnej ciszy”, „W Dzień Bożego Narodzenia”,
„Przylecieli aniołkowie”, „W Betlejem przy drodze”, „Ach ubogi żłobie”,
„Bracia, patrzcie jeno!”, „Tryumfy
Króla Niebieskiego”, „Cicha Noc”,
a także utwory solowe: „Gdy Śliczna
Panna”, „Jezus Malusieńki”, „ A wczora z wieczora”, „Raduj się świecie”,
„Rodzisz się Dziecino, umierasz Dziecino” i inne.
W koncercie podobnie jak w latach
ubiegłych gościnnie wystąpili także dawni absolwenci Zespołu Szkół
w Kłomnicach, obecnie już studenci,
którzy wciąż chętnie z nami koncertują: Anna Bugaj, Monika Kluska, Jakub
Kluska i Agnieszka Twardoch. Byli oni
jednocześnie wykonawcami utworów
solowych. Wśród chórzystów znaleźli
się także laureaci tegorocznego Gmin-

nego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
(przygotowani również przeze mnie):
Klaudia Kowalczyk, Dorota Woźniak,
Olga Chodyna, Agnieszka Janicka oraz
Ewa Woszczyńska, która jest wielokrotną laureatką poprzednich edycji
tego festiwalu jak i wielu innych m. in.
Powiatowego Festiwalu Piosenki „Złoty Mikrofon”.
Pieczę nad nagłośnieniem koncertu jak co roku sprawował Ksiądz Proboszcz Mirosław Turoń oraz pan organista Mariusz Baranowski, którym
z tego miejsca serdecznie dziękujemy,
a także uczniowie Gimnazjum w Kłomnicach: Patryk Karbownik, Emil Bik
i absolwenci naszej szkoły: Szymon
Bik i Adrian Bugaj (tym ostatnim należą się szczególne podziękowania).
Po zakończeniu koncertu Ksiądz
Proboszcz podziękował chórowi, życząc jednocześnie dalszych sukcesów
i satysfakcji z wykonywanej działalności, a licznie zgromadzeni parafianie
nagrodzili występ głośnymi brawami.
Takie uznanie sprawia nam wielką radość i daje motywację do dalszej pracy.

Drobiazgi Oświatowe

ENGLISH IS EASY
Aldona Mroziakiewicz

31

października 2008 roku
uczniowie Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach wzięli
udział w Międzynarodowym Konkursie z Języka Angielskiego „Test
Oxford Plus- English Plus” zorganizowanym przez największe wydawnictwo w Polsce - Polskie Media
Amer. Com SA w Warszawie. Organizatorem konkursu w naszej szkole
byłam ja.
Celem konkursu było rozpowszechnienie kultury i tradycji krajów
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i narodów posługujących
się językiem angielskim
oraz wzbogacanie wiedzy
o świecie.
Każdy uczeń otrzymał stylowy zegarek jako
nagrodę za udział w konkursie. Ponadto szkoła
za zgłoszenie 20 uczestników otrzymała zestaw 5 tomów Encyklopedii Zwierząt, wydawnictwa Oxford oraz 5 płyt
DVD nt zwierząt.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone

31 stycznia 2009 roku.
Uczeń klasy V, Mateusz Klekowski, przygotowywany pod moim kierunkiem otrzymał tytuł laureata.

Ferie 2009
Aleksandra Pruciak, Aleksandra Zając, Monika Kwiecień

F

erie zimowe w tym roku były
bardzo udane. W tym czasie
nie zabrakło rozrywek sportowych, jazdy na nartach, łyżwach
i sankach. W czasie wyjazdu do Poronina wiele osób pokochało te sporty. Na obozie podziwialiśmy wiele
zabytków sztuki góralskiej, między
innymi: Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na Krzeptówkach, cmentarz
na Pęksowym Brzysku oraz kościół
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Natomiast na Jaszczurówce zobaczyliśmy drewnianą kaplicę pod wezwaniem Serca Jezusowego.
Zorganizowane były też bitwy śnieżne,
kuligi oraz dyskoteki. Główną atrakcją
był wyjazd na termy do Bukowiny Ta-

trzańskiej. Było tam wspaniale. Można
było poszaleć, ale też wypocząć. Dla
tych którzy chcieli poszaleć była jaskinia, rwiąca rzeka, zjeżdżalnie oraz
bicze wodne lecz Ci których interesował wypoczynek wybrali tlenoterapie
i masaże. Na tym zakończył się wyjazd
do Poronina.
W tym samym czasie w szkole podstawowej w Kłomnicach organizowane
były półkolonie zimowe. Odbyły się
wycieczki takie jak: wyjazd do Aquaparku w Dąbrowie Górniczej, na lodowisko do Częstochowy, na kręgle,
warsztaty plastyczne oraz wiele innych
atrakcji.
W ferie nikt się nie nudził, ponieważ w Kłomnicach, koło przedszkola

była bardzo dobrze ośnieżona górka,
na której każdy mógł zjeżdżać na sankach.
Miejmy nadzieję, że ferie za rok
będą tak samo fajne jak te, w tym
roku.

Ferie z szachami
Adam Burzyński, Jarosław Poroszewski

D

nia 27 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół im J. Kochanowskiego w Witkowicach odbył
się turniej szachowy i warcabowy.
Uczestniczyli w nim uczniowie szkół
z terenu Gminy Kłomnice. Rozgrywki szachowe i warcabowe odbywały
się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Dla uczniów,
którzy zajęli wysokie miejsca, organizatorzy przygotowali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Klasyfikacja końcowa
po zakończeniu rozgrywek przedstawiała się następująco:

Warcaby – szkoła podstawowa:
I miejsce – Bartłomiej Stala
(ZS w Witkowicach)
II miejsce – Patrycja Świderska
(ZS w Skrzydlowie)
III miejsce – Maciej Walicki
(ZS w Witkowicach)

II miejsce – Łukasz Sułowski
(ZS w Garnku)
III miejsce – Marcin Pluta
(ZS w Skrzydlowie)
Organizatorzy pragną podziękować
wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wzięcie udziału w turnieju.

Warcaby – gimnazjum:
I miejsce – Krystian Grzesik
(ZS w Skrzydlowie)

Szachy – szkoła podstawowa:
I miejsce – Michał Wasiak
(ZS w Garnku)
II miejsce – Patryk Demski
(ZS w Skrzydlowie)
III miejsce – Michał Grzesik
(ZS w Skrzydlowie)
Szachy – gimnazjum:
I miejsce – Krystian Grzesik
(ZS w Skrzydlowie)
II miejsce – Marek Burzyński
(ZS w Skrzydlowie)
III miejsce – Marcin Pluta
(ZS w Skrzydlowie)
GAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009
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ZAPROSZENIE

Z

espół Szkół w Kłomnicach jest szkołą składającą się ze Szkoły Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza i Gimnazjum. Pracujemy w klubie Szkół Uczących Się, w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będziemy
organizatorami regionalnego spotkania tematycznego na temat: Rola patrona szkoły w procesie wychowawczym.
Celem tego spotkania jest szeroko rozumiane propagowanie pracy wychowawczej z patronem szkoły oraz dzielenie się
ciekawymi pomysłami w tej dziedzinie.
Serdecznie zapraszamy w dniu 18.03.2009 r. o godz. 11.00 do Zespołu Szkół w Kłomnicach ul. Szkolna 1, 42-270
Kłomnice, (powiat częstochowski) szkoły: SUS-owskie, szkoły których patronem jest Grzegorz Piramowicz oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Program spotkania:
11.00 – 11.15 - powitanie gości przez Dyrektora Szkoły – przedstawienie programu przez moderatora
11.15 – 12.00 - wykład dr Grażyny Rygał – Etyka pracy nauczyciela na podstawie nauk Grzegorza Piramowicza
12.00 – 12.45 - przegląd prezentacji multimedialnych:
					 „Wykorzystanie wartości związanych z patronem w pracy wychowawczej – dobre praktyki szkolne”
12.45 – 13.00 - wystawa kronik szkolnych
13.00 – 13.30 - obiad
13.30 - 15.00 - warsztaty: „Rola patrona szkoły w procesie wychowawczym”
					 1. warsztaty dla uczniów – prowadzące: mgr J. Suliga, mgr S. Dródż
					 2. warsztaty dla nauczycieli – prowadzący: konsultant RODM „WOM” Częstochowa – mgr Danuta Bernacka
15.00 -			 podsumowanie i zakończenie spotkania.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematem nauczycieli oraz przedstawicieli uczniów (1–2 osoby). Prosimy
o przywiezienie kronik szkolnych. Jednocześnie zachęcamy do przysyłania prezentacji multimedialnych na temat Wykorzystanie wartości związanych z patronem w pracy wychowawczej w naszej szkole. Pokażemy je w czasie spotkania, aby
wykorzystać najlepsze pomysły w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Potwierdzenie udziału w spotkaniu do 10 marca 2009. Telefon: 034 3281 038 e-mail: zs_klomnice@o2.pl
Regulamin prezentacji multimedialnych
1. Szkoły przygotowują prezentacje multimedialne w celu:
• propagowania pracy wychowawczej z patronem;
• zachęcenia do prezentowania niekonwencjonalnych pomysłów poza szkołą;
• wymiany doświadczeń.
2. Prezentację należy wykonać w programie Power Point.
3. Prezentacja powinna zawierać do 15 slajdów.
4. Gotowe prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół w Kłomnicach, ul. Szkolna 1, 42 – 270 Kłomnice do dnia 10 marca
2009 r. lub droga e-mailową na adres: zs_klomnice@o2.pl
6. Pokaz prezentacji odbędzie się 18 marca 2009 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie nośnika w trakcie transportu.
8. Nadesłanych prac nie zwracamy.
9. Autorzy prezentacji wyrażają zgodę na ich publikację.

Organizatorzy

Taką Zdrowę pamiętam – cz.I

A

utorem wspomnień o rodzinnej miejscowości Zdrowa
jest Pan Witold Dobiech. Pan
Dobiech mieszkał w Zdrowej od 1924
roku, tj. od urodzenia do roku 1950.
Potem wraz z młodszym bratem zamieszkał w Ełku, gdzie przebywa do tej

pory. Po przejściu na emeryturę pasją
Pana Witolda stało się pisanie „wierszyków-rymowanek” na różne tematy.
Postanowił też napisać „wspomnienia”
o swojej rodzinnej miejscowości, przesyłając poniższy „pamiętnik”. Chciałby
też Państwu przekazać pewne życiowe

Każdemu wiadomo gdzie jest Częstochowa,
Ale w jej pobliżu mniej znana jest Zdrowa.
Leży nieco z boku, od tras oddalona,
Tam gdzie żyzna ziemia i trawa zielona.
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wartości, które należy ocalić od zapomnienia.
Dziękujemy Panu Witoldowi za wspaniałą lekcję historii oraz życzymy dużo
zdrowia i sił do dalszego tworzenia
wspaniałych utworów.
Dyrektor Szkoły Teresa Pękla

Często do swej wioski powracam myślami
Bo jestem związany z nią urodzinami.
Stąd pragnę przybliżyć wiedzę jak się żyło
I porównać co dziś się w mej Zdrowie zmieniło.

Gdy sięgam pamięcią jaka Zdrowa była
Trudno jest uwierzyć, że tak ludność żyła
Takie były czasy. Domy ze strzechami,
Z małymi oknami, skrzypiącymi drzwiami.
Lecz proszę zrozumieć, to trzydzieste lata.
Tak w ubiegłym wieku wyglądała chata.
Wieś Zdrowa, jak inne o średniej wielkości
Liczyła sto gospodarstw prywatnej własności.
Wśród chat były nowe domy kolejarzy
Oraz kilka ładnych większych gospodarzy.
Ciężki los mieszkańcy wówczas przeżywali
Lecz życie szło naprzód, na lepsze czekali.
W swoich gospodarstwach starsi i rodziny
Sadzili ziemniaki, siali oziminy.
Uprawiali marchew, groch oraz buraki,
Kapustę, fasolę, słonecznik i maki.
Drobni gospodarze, a było ich więcej
W utrzymaniu rodzin liczą na swe ręce.
Za orkę, za zasiew, przywóz z pól wozami
Musieli odrabiać w młóceniu cepami.
To praca dla mężczyzn, kobiety jak trzeba
Pracowały w żniwa i w wypieku chleba.
Wtedy zboża, trawy koszono kosami,
A czasem też zboże żęto i sierpami.
Kobiety też ręcznie ziemniaki kopały
Oraz na swych krosnach ze lnu płótna tkały.
Nie mały tak lekko jak dzisiaj kobiety,
Wieś była bez prądu, brak wygód – niestety.
Aż dopiero zimą trochę wypoczynku
Bo przy darciu pierza nie trzeba wysiłku.
Był wówczas ten zwyczaj, że każda dziewczyna
W swym wianie prócz krowy była też pierzyna.
Gdy młodzi do ślubu bryczką podążali
Sznur wozów weselnych wyścig urządzali.
Kiedy para młoda przez Zdrowę jechała
Starościna gapiom placek rozdawała.
Zawsze w domu młodej wesela bywały
Był radosny nastrój, kobiety śpiewały,
Było dużo picia, jak też oczepiny,
Jutro wszyscy tańczą, bo to poprawiny.
Jak wszędzie dzieciarnia tu też rozbawiona
I ze skromnych zabaw też zadowolona.
Dzieci wówczas czasu wolnego nie miały,
Bo w swym gospodarstwie często pracowały.
Oprócz szkolnych nauk i ich pogłębiania
Doszedł obowiązek bydła pilnowania.
A w wielorodzinnej grupie, przy wypasie gęsi
Najpożyteczniejsi byli ci najmniejsi.
Szczególnie dziewczynki tę czynność spełniały
Przy tym wspólnie w klasy i kamyki grały.
Popularna była w „dwa ognie” zabawa
Ponadto zakłady w „zielone” – jak trawa.
Chłopcy na pastwiskach też nie zasypiali
Z kolegami w piłkę mile czas spędzali.
Z kształtu wyglądała na piłkę mniej więcej,
Choć była szmacianką lub z sierści bydlęcej.
Oprócz gry w „palanta”, jak też piłki nożnej,
Latem staw się roił od kąpieli wodnej.
W Zdrowej był ten zwyczaj, że w jesiennej porze
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Znoszono granice na łąkach po zbiorze.
W tym czasie pasterze ogniska wzniecali
I smaczne ziemniaki w garnkach przyrządzali.
Zima dla młodzieży to jazda na sankach
I na wystruganych z drzewa „kopyciankach”.
Tutaj dwuczłonowe sanki były w modzie
W pozycji siedzącej jeżdżono po lodzie.
Te mniejsze pod nogi, na większych siadano
W rękach kije z gwoździem, by się odpychano.
Łyżwy „kopycianki” muszą być podkute
Również płozy sanek takim samym drutem.
Dodatkowych zabaw młodym dopełnialy
W Wielkanocne święta z „kalifiorku” strzały
Atrakcją młodzieży w święta odpustowe
Była karuzela i waty cukrowe.
Starsi mieli również bale rozrywkowe,
Straż im urządzała zabawy fantowe.
Ziemianin, pan dziedzic przybył spod Warszawy
Miał w Zdrowej moc ziemi, park oraz dwa stawy.
Był godny szacunku pan dziedzic, jegomości
Urządzał bezpłatne tańce dla ludności.
A latem po żniwach dziedzic w swoim parku
Urządzał dożynki za pracę w folwarku.
Takie panowały zwyczaje tu w Zdrowej
Do wybuchu wojny drugiej, lecz światowej.
Największa tragedia we wsi nastąpiła,
Gdy czwartego września część wsi się spaliła.
W tym dniu kilka osób za nic uśmiercono.
Nas, złapanych mężczyzn rozstrzałem straszono.
Lata okupacji, w których żyć nam przyszło,
Prócz ciągłych łapanek ubóstwo też doszło.
Generalną – nasz Kraj – Gubernią nazwano,
W tym mój rocznik w „bahndienst”* też skoszarowano.
Do prac nietypowych i rozładunkowych.
Już pod koniec wojny brali do okopów
Na przymus kobiety i znaczną część chłopów.
Wreszcie pięcioletnia wojna się skończyła.
Nadeszła już wolność, nie to co się śniła.
Kraj porządkowano, ruszyły budowy.
Tak było też w Zdrowej, stawiano dom nowy.
Ciągle rósł niepokój, choć wojna skończona.
Krajem rządzi Moskwa, ludność zagrożona.
Wreszcie stół okrągły przywrócił oblicze.
Wieś Zdrowa jest piękna, inna całkowicie.
Przedstawiłem Państwu dawne zagadnienia,
Ażeby uchronić je od zapomnienia
Aby też wiedziały dalsze pokolenia.

Witold Dobiech, Ełk 2007
                              
*Bahndienst – bahn (niem) – droga, dienst (niem.) – służba.
Tworzone przez niemieckiego okupanta oddziały przymusowych robotników do prac na drogach i szlakach kolejowych. W końcowej fazie wojny wykorzystywano ich także
do innych robót.
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I Turnieju Mikołajkowego o mistrzostwo
gminy Kłomnice
Marian Szyszka, Paweł Wilk

P

omysłodawcą I Turnieju Mikołajkowego o mistrzostwo
gminy Kłomnice byli zawodnicy i działacze „Warty” Zawada. Termin nie był przypadkowy:
grudzień to czas lekkiego „zastoju”
w imprezach sportowych. Triumfatorem Turnieju została drużyna Pogoni
Kłomnice, która wygrała wszystkie
swoje mecze. Poziom większości spotkań był bardzo wyrównany. Ozdobą
turnieju był mecz pomiędzy Wartą
i Pogonią, który został rozstrzygnięty dopiero po serii rzutów karnych,
w których to niestety dla Warty, lepszymi okazali się zawodnicy Pogoni.
Każda z drużyn dostała okolicznościowy puchar i dyplom, zaś wyróżnieni zawodnicy statuetki i nagrody.
Atmosfera na trybunach była bardzo
żywiołowa, szczególnie wtedy, gdy
na boisku grała Warta. Kibice Warty

nie zawiedli i stawili się najliczniejszą grupą w hali ZS w Kłomnicach.
Turniej był również okazją do uroczystego pożegnania długoletniego
prezesa „Warty” Jana Woldana, który
po 22 latach pełnienia funkcji prezesa
klubu, postanowił złożyć rezygnację.
Podziękowania za wkład pracy, jaki
włożył w działalność klubu jako piłkarz a następnie jako prezes złożyli
piłkarze i działacze „Pogoni” Kłomnice i „Warty” Zawada oraz wójt gminy
Kłomnice p. mgr Adam Zając. Organizatorzy chcieli serdecznie podziękować firmom, indywidualnym osobom
i instytucjom, bez wsparcia, których
impreza ta na pewno nie mogłaby być
zorganizowana, a są to mianowicie:
Urząd Gminy Kłomnice, Hurtownia
sportowa Football Factory w Cz-wie,
Śląskie Stowarzyszenie LZS w Katowicach, Polsat Cyfrowy (Tomasz
Musiał),
Elżbieta i Robert
Turek, Andrzej
Perliński,
Jan
Miarzyński, Andrzej Śpiewak,
Andrzej Wilk,
Marian Szyszka,
Jan Woldan, ks.
Jacek Fuljanty,
Hurtownia Napojów i Alkoholi
- W. Kubik, BAF
- producent naczep, koło PZW

w Zawadzie. Organizatorami turnieju
byli: KS „WARTA” ZAWADA, stowarzyszenie „JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU”, URZĄD GMINY KŁOMNICE.
Wyniki, tabela oraz indywidualne
nagrody przedstawiamy poniżej. Każdy mecz musiał być rozstrzygnięty!
Warta Zawada - Metal Rzeki Wielkie 5:2
Orkan Rzerzęczyce - Pogoń Kłomnice 1:7
Warta Zawada - Pogoń Kłomnice 2:2 karne: 2:4
Metal Rzeki Wielkie - Orkan Rzerzęczyce
6:6 karne 3:4
Pogoń Kłomnice - Metal Rzeki Wielkie
6:2
Warta Zawada - Orkan Rzerzęczyce 2:3
Klub M Z-R-P Bramki Pkt.
1. Pogoń Kłomnice 3 3-0-0 15-5 9
2. Orkan Rzerzęczyce3 2-0-1 10-15 6
3. Warta Zawada 3 1-0-2 9-8 3
4. Metal Rzeki Wielkie 3 0-0-3 11-17 0
Najlepszy strzelec:
Łukasz Pruciak (Pogoń Kłomnice)
Najlepszy zawodnik:
Paweł Wilk (Warta Zawada)
Najlepszy bramkarz:
Dariusz Sik (Pogoń Kłomnice)
Młode odkrycie:
Mateusz Małolepszy
Największy Krzykacz:
Tobiasz Kowalik - Orkan Rzerzęczyce
Widzów: przewinęło się około 300.

Siatkarze z Rudnik najlepsi w Powiecie!
Mateusz Magdziarz

W

ramach Rady Powiatowej
LZSów, o miano najlepszej
siatkarskiej szóstki w powiecie częstochowskim rywalizowało 9
drużyn. W turnieju rozegranym 8 lutego
w Hali Sportowej w Kłomnicach udział
wzięły drużyny między innymi z Mykanowa, Borowna, Koniecpola, Rudnik,
Kościelca, Kłomnic oraz gościnnie drużyna z Myszkowa. Dla tej ostatniej przygo-
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da z turniejem okazała się krótka, bo zakończyła się na fazie grupowej. A grupy
były trzy – ich zwycięzcy rywalizowali
o pierwsze miejsce grając systemem każdy z każdym. I tak w finale znalazły się :
Koniecpol, Rudniki oraz Mykanów. Z wymienionej trójki najlepiej spisała się reprezentacja gminy Rudniki, pokonując pozostałe dwie drużyny i tym samym sięgając
po zwycięstwo w całym turnieju. Zaraz

za nimi na podium uplasowali się siatkarze
z Koniecpola. Miejsce trzecie przypadło
w udziale gminie Mykanów. Warto dodać,
że choć turniej był dla amatorów – to drużyny z Rudnik czy Koniecpola na co dzień
występują też w rozgrywkach ligowych.
Relacja z turnieju na stronie internetowej
www.tvntl.pl w dziale sportowym.

Zimą też warto płynąć
Mateusz Magdziarz

O

spływie – nietypowym,
bo po raz pierwszy zorganizowanym zimą, powiedział
mi Mirosław Ślęzak z gospodarstwa
agroturystycznego Niezapominajka
w Garnku. Nietypowy był też termin.
Amatorzy kajakarstwa z Częstochowy i okolic postanowili płynąć w 14
lutego, w walentynki. Organizatorami spływu byli Tomasz Pikos z firmy
„Warta Częstochowa” oraz Mariusz
Żołędziewski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie. Ten drugi zadbał też o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
Zainteresowanie spływem przerosło
oczekiwania – na starcie pojawiło się
ponad dwudziestu amatorów kajakarstwa. Początek trasy wyznaczono
na łagodnym odcinku Warty przy ulicy Nadrzecznej w Częstochowie. Meta
czekała na przystani koło stadniny
koni Pegaz w Mirowie. W sumie, kaja-

karze mieli do pokonania
kilkanaście kilometrów.
Mniej więcej w połowie trasy na płynących
czekała
niespodzianka – przeprawa lądem.
Tama wodna która latem
byłaby nie lada atrakcją
do przepłynięcia – zimą
okazała się zbyt niebezpieczna. Przeprawa była też okazją do pierwszych
rozmów o wrażeniach ze spływu.
Piotr Nabiałek z Częstochowy, który mówi o sobie że jest jednym z pionierów kajakarstwa w swoim regionie,
na Warcie zimą, pojawił się po raz
pierwszy. Podkreślał też, że zaskoczyło go bogactwo zarówno fauny jak
i flory – zupełnie inne niż obserwował
podczas letnich spływów.
Po trzech godzinach kajakarze dotarli
do mety w Mirowie, gdzie w T.K.K.F
Pegaz czekał na nich gorący poczęstu-

Forhend, bekhend
Paweł Urbaniak

W

okresie zimowym w szkołach do łask wraca tenis
stołowy. Latem trochę
zapomniany kosztem wielu innych
atrakcji.
Paradoksalnie letnia dyscyplina
olimpijska swój szczyt popularności
przeżywa w środku zimy:) Styczeń
i luty to okres bogaty w turnieje i zawody „pingpongowe”. Zespół Szkół w Konarach był organizatorem Gminnych
Drużynowych Zawodów w Tenisie
Stołowym Szkół Podstawowych, które
odbyły się 15 stycznia. Trzyosobowe
zespoły zarówno dziewcząt i chłopców
rywalizowały o palmę pierwszeństwa
w gminie. Wyjątkowo emocjonująca
była rywalizacja chłopców. O kolejności na podium zadecydowała dosłownie ostatnia piłka turnieju.
Zwycięzcy turnieju chłopców:
1. SP w Garnku w składzie: Michał
Bednarczyk, Mateusz Charaziak, Norbert Chmielarz, nauczyciel – Paweł
Szumlas
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2. SP w Konarach: Damian Borowik,
Adam Łągiewka, Dawid Jurczyk – nauczyciel Paweł Urbaniak
3. SP w Kłomnicach: Filip Żaba, Damian Ślęzak, Piotr Mucha – nauczyciel
Jarosław Ślęzak
Zwycięzcy turnieju dziewcząt:
1. SP w Konarach: Katarzyna Dróżdż,
Monika Psiuk, Małgorzata Cieślak
– nauczyciel Paweł Urbaniak
2. SP w Witkowicach: Joanna Zawada, Kamila Kowalik, Weronika Łapeta
– nauczyciel Dorota Grzesik
3. SP w Garnku: Anna Gosek, Karolina Jasińska, Eliza Kołodziejczyk – nauczyciel Paweł Szumlas
Podczas ferii w Konarach odbył się
po raz czwarty Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego. Jego formuła przewiduje,
iż do zawodów może przystąpić każdy
chętny. Jak co roku najbardziej oblegane były kategorie chłopców w wieku
szkolnym. Ambitna postawa, sportowa
walka w duchu fair play plus wysoki
poziom pojedynków pozwoliły przy-

nek. Trudno nie wspomnieć też o kąpieli w Warcie, jaką urządziło sobie
dwóch uczestników spływu. I nie chodzi wcale o wywrotkę kajaka. Jeden
z nich należy do klubu morsów, drugi
na co dzień zajmuje się nurkowaniem.
Niska temperatura wody to dla nich
żadna nowość.
Jak udało mi się dowiedzieć, organizatorzy już planują kolejne spływy.
Relację telewizyjną ze spływu można
znaleźć na stronie internetowej www.
tvntl.pl.
jemnie spędzić czas zawodnikom i kibicom. Wszystkim startującym gratuluję, a najlepszymi w tym dniu okazali
się:
Gim. Dziewczęta
1. Marcelina Misiewicz
2. Agata Wacek
3. Paulina Koza
SP. Dziewczęta
1. Kasia Dróżdż
2. Monika Psiuk
3. Małgorzata Cieślak
Gim. Chłopcy
1. Adrian Abresz
2. Mariusz Wacek
3. Mateusz Śliwakowski
SP. Chłopcy
1. Michał Bednarczyk
2. Adam Łągiewka
3. Dawid Jurczyk
Open
1. Kamil Basiak
2. Robert Tomaszewski
3. Łukasz Kwarciak
Najlepsi zawodnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Urząd Gminy Kłomnice oraz
sklep „Evita” w Kłomnicach.
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IX WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Wyścig pojedzie małą pętlą
Jan Milc

W

ostatnim tygodniu stycznia
z inicjatywy Wójta Gminy
p. Adama Zająca odbyło
się pierwsze spotkanie zespołu przygotowującego kolejną, już dziewiątą
edycję Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.
Wyścig od lat cieszy się wielkim
zainteresowaniem zawodników i działaczy kolarstwa. Jest też zaliczany
do największych imprez kolarskich
w Polsce. Na te zawody zjeżdżały
wszystkie najważniejsze kolarskie grupy zawodowe w Polsce. Gościliśmy
Mistrzów Polski i olimpijczyków, medalistów mistrzostw Świata i Europy.
Wszyscy chętnie przyjeżdżali do nas
mając pewność wspaniałego przyjęcia
przez kibiców i dobrze przygotowanej
imprezy przez organizatorów.
Nie chcąc obniżyć poziomu wyścigu
przygotowania
rozpoczęto
już w grudniu ub.r. uzgadniając z Polskim Związkiem Kolarskim jego ter-

min. Niestety nie było możliwe rozegranie naszych zawodów w Niedzielę
Palmową, również terminy po Wielkanocy były „nieosiągalne’. Stąd ustalono, że impreza odbędzie się w Wielką
Sobotę 11 kwietnia. Nie jest to termin
najszczęśliwszy, ale przecież w Wielką
Sobotę rozgrywano już kilka wyścigów
w ubiegłych latach i mimo, że powodowały one trochę utrudnień na drogach
to jednak przyjmowane były z dużą
życzliwością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak będzie również w roku
bieżącym.
Trasa wyścigu, którego start i meta
będzie zlokalizowana w Rzerzęczycach przebiegać będzie przez Skrzydlów, Rzeki, Bartkowice-Leśniczówka, Kłomnice do Rzerzęczyc. Zatem
w roku bieżącym kolarze nie pojadą
przez Bartkowice, Pacierzów i Karczewice. Pętla po której będą się ścigać liczy 18 km
W wyścigu wystartują wszystkie
kategorie zawodniczek i zawodników.

Odbędzie się także, po raz drugi, wyścig w kategorii „masters”. Zawody
rozpoczną się o godz. 8.00 rejestracją
zawodników. Biuro wyścigu będzie
się znajdować w sali OSP w Rzerzęczycach. Start pierwszej grupy kolarzy nastąpi o godz. 10.30, a następnie
w kilkuminutowych odstępach startować będą kolejne grupy wiekowe.
Zakończenie zawodów przewiduje się
na godz. 17.20.
Organizatorami
tegorocznego
wyścigu są: Wójt Gminy Kłomnice,
CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa,
GOK Kłomnice, jednostki OSP z terenu gminy i Starostwo Powiatowe.
Poniżej zamieszczamy schematyczną mapkę trasy wyścigu i objazdów
obowiązujących w dniu zawodów.
Szczegółowy program zawodów zamieścimy w następnej „GK”.
Uwaga „free style’owcy” z terenu
gminy Kłomnice!
Każdy, kto choć trochę uprawia extremalną jazdę rowerem (jazda na jednym kole, skoki lub inne tricki), a chce
swoje umiejętności „oficjalnie” zaprezentować podczas IX Wielkanocnego
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego proszony jest o zgłoszenie się do p.
Jana Milca w Kłomnicach ul. Nowa 6
(Sklep rowerowy).
Termin zgłoszeń do 31 marca 2009 r.
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TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH
Kamil Kokoszka Koło ZMW w Borownie

T

o stało się już tradycją,
że na początku lutego miejscowość Borowno zostaje
opanowana przez terrorystów oraz
zwalczających ich anty-terrorystów,
ponieważ zamienia się ona w „pole bitwy” gry Counter Strike 1.6. Na szczęście nie walczono konwencjonalnymi
środkami, którymi podczas wojen zwykli posługiwać się rywale. Obyło się
bez ofiar, choć emocji nie brakowało.
Uczestnicy wybrali bardziej cywilizowane metody współzawodnictwa.
Wydawać by się mogło, że gry komputerowe to zabawa. Poza tym wielu z nas uważa je za mało rozwojowe,
szkodliwe oraz po prostu głupie. Tym
czasem są kraje (Japonia, Korea Południowa) gdzie gracze komputerowi
to prawdziwi bożyszcze, sławy na poziomie największych gwiazd kina i muzyki. Oczywiście mowa tu o tych najlepszych, wygrywających największe
turnieje gier komputerowych. W tych
azjatyckich krajach takie konkursy cieszą się zainteresowaniem nie mniejszym
niż widowiska sportowe organizowane dla klasycznych dziedzin współzawodnictwa (piłka nożna, koszykówka
czy siatkówka). U nas też powoli gry
komputerowe zaczynają wychodzić
z domowych pieleszy, czego potwierdzeniem jest chociażby zorganizowany
w Borownie turniej.
Całe zamieszanie rozpętało koło
Związku Młodzieży Wiejskiej w Borownie, które w dniu 7 lutego zorganizo-

wało imprezę o nazwie: III Turniej Gier
Komputerowych „BorownoLanParty”.
Poza Counter Strike’iem równolegle
rozgrywane były mecze w grę „Pro Evolution Soccer” na konsoli PlayStation 2.
Dla potrzeb turnieju utworzona została
strona internetowa: www.turniej.borowno.eu, na której zamieszczone są wszelkie
informacje dotyczące imprezy.
Turniej z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
W tym roku przybyło na niego ok. 200
osób z terenu całej Polski z czego 120-u
to uczestnicy tworzący czterdzieści 3osobowych „teamów”.
O godzinie 11:00 nastąpiło oficjalnie
otwarcie, po czym rozpoczęto rozgrywki. Zgodnie z systemem rozgrywek,
w fazie eliminacyjnej walka toczona
była w grupach 4-o drużynowych. Pulę
nagród o wartości 2500zł rozdysponowano pomiędzy 4 zwycięskie drużyny
które wykazały się najlepszą taktyką
oraz przemyślanym współdziałaniem.
Do finału zakwalifikowało się 5 „teamów”, dla których klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
I miejsce - „3.14” w składzie „Humma”, „Siniak”,
„Gauss” z Sosnowca
II miejsce - „Anabolitiks”
w składzie „Devon” „bananowy”
„porzeczkowy”
z Leszna
III miejsce - „NSN” w składzie „slg”, „pijany marins”,

„Koval” z Częstochowy
IV miejsce - „Śródmieście” w składzie:
„mfq”, „bulson”, „Yossa” z Częstochowy
V miejsce „Tool of Evil” w składzie „Landrynas” „Violet” „ZaQ” z Warszawy
Pro Evolution Soccer
I Przemysław Gurbała „Gurbi”
II Łukasz Grabny „Dida”
III Mateusz Wróbel „MATT”
Sponsorami imprezy byli: Wójt
Gminy Mykanów, GamesFactory, Starosta Powiatu Częstochowskiego, Wójt
Gminy Kłomnice, @Alfanet, EDPOL
Częstochowa, Jarosław Łapeta, Piekarnia MAJAMI oraz Piekarnia Henryk
Krysiak Kłomnice. Pomocy w organizacji imprezy udzielili: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Borownie,
Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie, CKNONW w Borownie.
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Piąte nie zabijaj
Stanisław Adamski

N

adchodzi wiosna. Słońce
osuszy łąki. Nadchodzi czas
szczególny dla zwyrodnialców. Będą podpalać suche trawy.
Na dużych obszarach zginą w straszliwych męczarniach setki tysięcy
owadów, tysiące żab, jaszczurek,
zaskrońców i nieliczne już żmije. Całą przyrodę i te zwierzęta Bóg
stworzył dla człowieka, a nie przeciwGAZETA KŁOMNICKA - Luty 2009

ko. Tak jad żmii jak i muchomor rozumnie użyte są doskonałymi lekami.
Święty Franciszek z Asyżu zwierzęta
nazywał naszymi młodszymi braćmi.
Bóg dał człowiekowi nad przyrodą
władzę. Uczynił go panem dla zwierząt, a nie katem. Za takie bestialstwo
Bóg karze nie tylko kata ale nawet
jego dzieci i wnuki. Tak to zapisał w najważniejszym prawie jakie

dał człowiekowi - w Dekalogu. Tak
więc sprawca tego czynu, choć upośledzony, bo zamiast mózgu w tym
zakutym łbie ma śmieci, a sumienie
zamiast w sercu 40 cm niżej, poniesie karę, jeśli nie od ludzi to od Boga,
jeśli nie za życia, to po śmierci.
A jeśli sądzi, że za odmówienie paru
„zdrowasiek” uzyska przebaczenie
jest w błędzie. Bo „sumienie nie wy-

›››
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jest moim sędzią”. Jest to cytat z Biblii. Odpokutuje sam a nawet jego rodzina.
Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi. Nie ma takiej możliwości,
aby nie znali z imienia i nazwiska
sprawcy tych ohydnych czynów, jeśli są na to obojętni to tak jakby akceptowali zbrodnie. Nie pozwól aby
zbrodniarz pozostawał bezkarny. Jeśli
tego nie uczynisz będzie to oznaczało,
że godzisz się na takie okrucieństwo.
Zabicie zwierzęcia dla zaspokojenia głodu nie jest grzechem, a przecież nasi przodkowie po upolowaniu
zwierzęcia klękali przy nim prosząc
go o przebaczenie. Pochodzę ze wsi.
W mojej rodzinie nie wolno było ani
bez potrzeby łamać gałęzi, ani krzywdzić zwierzęcia. Żadnego zwierzęcia.
Od pradawnych czasów wszyscy moi
przodkowie posiadali broń. Nikomu
nie przychodziło do głowy aby dla zabawy zabić zwierzę. Ja jako myśliwy
nigdy nie strzeliłem do zwierzęcia.
Mięso kupowałem w sklepie.
A jak to szanują przyrodę nasi
ościenni sąsiedzi. Dwa przykłady.
Wiedeń. Upalne lato. Wcześnie rano
poszedłem na spacer bulwarami Dunaju. Po prawej leniwie płynąca
woda, po lewej pięknie zadbane drzewa i krzewy. Na ławce trzech podpitych młodzieńców dopija piwo. Jeden
z butelki, dwaj z puszek. Puste puszki i butelkę kładą na chodnik i idąc
do wyjścia kopią je. Po dojściu do pojemników na śmieci, butelkę wrzucili
do kontenera z napisem szkło a puszki
po zdeptaniu do kontenera z napisem
- metale. U nas śmieci wywozi się
do rzeki, lasu lub na pobocze drogi.
Litwa. Stolica Wilno jest położona w lesie. Na chodniku rośnie sosna,
metr od chodnika - w jezdni w asfalcie
rośnie sosna. Nikomu nie przeszkadza.
Ale to jeszcze nic. Oczom nie mogłem
uwierzyć. Robotnicy ucinają kawałek
balkonu. Pytam dlaczego. Właściciel
balkonu mówi, podczas wiatru gałąź
tej sosny uderza w balkon i czyni duży
hałas. Pytam czemu nie utną tego konara. Zdumiony człowiek odpowiada,
przecież ta gałąź rosła 10 lat, a balkon

Te patologie musimy zwalczać.
Największą rolę może i powinien
odegrać Kościół. Bo wielu z nich chodzi do kościoła i jak mówi przysłowie
„ modli się pod figurą, a diabła ma
za skórą”. Mam nadzieję, że Kościół
w swym nauczaniu przypomni swym
wiernym że grzechem jest, milczeć
gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech
i usprawiedliwiać czyjś grzech. Tę gazetę przeczyta niewielu a kazania jeśli
nie wysłuchają wszyscy to treść jego
poznają wszyscy. Dlatego tak wielką
rolę może spełnić Kościół. W drugiej
kolejności szkoły, wreszcie wszyscy
ludzie dobrej woli, którzy Boga i sumienie mają w sercu. Ważną rolę powinni odegrać myśliwi – bo to przecież przyjaciele przyrody. Pozyskują
tylko zwierzynę gdy występuje w nadmiarze, lub sztuki chore. Zdarzają
się jednak i tacy jak ja ich nazywam
„mięsiarze”. Oni zabijają zwierzęta
dla zdobycia mięsa, nie dla zaspokojenia głodu ale dla przyjemności
zabijania. Ohyda. Wielu ludzi myśli i czuje to co ja, ale czy są zdolni
do czynu? W ubiegłym roku znalazłem ślad zamordowanej w okrutny
sposób, rozdartej na strzępy sarny.
Powiadomiłem myśliwych. Znalezienie sprawcy nie było trudne. I co i nic.
I nikogo sumienie nie wzruszyło,
że to biednie zwierze umierało w tak
potwornych męczarniach. A to przecież nie jest wykroczenie tylko przestępstwo zagrożone karą więzienia.
Zwierzęta tak jak człowiek boją się
śmierci, cierpią gdy im zadaje się ból
i nienawidzą kata. I na koniec przypomnę wszystkim. Są dwa pewniki
w życiu każdego, bez wyjątku, kara
za grzech i śmierć. Tej sprawiedliwości nie uniknie absolutnie nikt.
Deus et natura nihil faciunt frustra
– Bóg i natura nic nie robią na próżno. To mądrość starożytnych. A u nas
niektórzy ludzie, ci z podgatunku durnowatych, potrafią dla próżności niszczyć środowisko w którym mieszkają.

Redakcja nie odpowiada za treść materialów publikowanych w dziale Listy
czytelników.
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Wiosenny spacer
Wyszłam sobie kiedyś na spacer
Radość ze Smutkiem przy drodze stali
Nie bacząc na to, że spaceruję
Ze sobą żywo rozmawiali.
Chciałam posłuchać tak ważnych głosów
Słuch wytężyłam ze wszystkich sił
Ale nie było słychać niczego
Koło mnie tylko szum wiatru był.
I chociaż słońce jasno świeciło,
Pachniała wiosną trawa zielona
Ja nie wiedziałam tego do końca
Czy jestem z życia zadowolona.
I odpowiedzi na me rozterki
Pilnie w błękitnym szukałam niebie
Ono mi na to tak powiedziało:
Wszystko co ważne masz obok ciebie.
Wnet zrozumiałam słowa mocarzy
Z nową nadzieją w przyszłość spojrzałam
Witaj Radości, zostań tu ze mną
A Smutku proszę: ode mnie odejdź.
Janina Chrząstek

USŁUGI PROJEKTOWE,
NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSY,
PORADY BUDOWLANE,
ŚWIADECTWA
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ

mgr inż. Grzegorz Jureczko
ul. Sobieskiego 83, Zawada
42-270 Kłomnice
tel. 034 329 70 93,
tel. kom. 0 604 34 62 73

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

REKLAMA

› rzuca mi wprawdzie niczego, lecz Pan da się naprawić za dwie godziny.

Bal przedszkolaków

Spotkanie z pisarką

III Gminny

Jasełka w przedszkolu w Rzerzęczycach

Wieczornica w Konarach

Ferie z szachami
I Turniej Mikołajkowy o mistrzostwo gminy Kłomnice

