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Gminny Biuletyn Informacyjny

Ekologia w Zespole Szkół w Rzerzęczycach

Przedszkolaki świętują dzień Babci i Dziadka

Wiosenne wypalanie nieużytków!
Co rok o tej porze apelujemy do mieszkańców o zaprzestanie wypalania łąk i różnych nieużytków bo grozi to konsekwencjami, nie tylko prawnymi. Zagrożone zostaje nie tylko ludzkie mienie, ale również może być zagrożone ludzkie
życie. Podpalając uschnięte trawy wyzwalamy straszny
żywioł, który zanim zostanie opanowany przez strażaków,
może doprowadzić do tragedii. Przecież gdzieś w zasięgu
trującego dymu, może się znaleźć zupełnie przypadkowo
ktoś, kto wyszedł na łąki, aby np. sprawdzić, ile kretowin będzie musiał wyrównać,
zanim zacznie odrastać trawa. Zaczadzony i odurzony dymem, może stracić przytomność, a potem w płomieniach również życie. Taki przypadek miał już w tym roku
miejsce na Śląsku. Ten los może spotkać samego podpalacza, bo w sprzyjających
ogniowi warunkach, nagły podmuch wiatru albo zmiana kierunku wiania, może spowodować śmiertelne niebezpieczeństwo. Niestety do podpalania uschniętych traw,
bardzo często biorą się ludzie starsi, a więc z natury rzeczy osoby o mniejszej sprawności fizycznej, dla których ucieczka w takim momencie może okazać się niemożliwa. Tym bardziej, że wypalane są łąki w pobliżu lasów, które przecież są bardzo
podatne na ogień o tej porze roku. Ponadto w naszej gminie bardzo wiele rodzin
mieszka dosłownie w lesie albo na jego skraju. Dlatego apeluję, do rodzin podpalaczy, aby uniemożliwiali swoim ojcom, czy też dziadkom, przeprowadzanie takich
akcji. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy – ekonomiczny. Wypalane łąki mogą nie
zdążyć odrosnąć, a ślady wypalania eliminują dopłaty nie tylko dla podpalacza,
ale dla wszystkich jego sąsiadów. Jak wygląda prawna strona takich przestępstw,
przeczytacie drodzy czytelnicy na dalszych stronach Gazety, w artykule Komendanta Gminnego ZOSP RP, a zarazem zawodowego strażaka PSP- bryg. Przemysława
Zielińskiego.
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Nasze drogi po zimie!
Mija kolejna zima, ale już teraz widać, jakie porobiła szkody na wszystkich drogach
na terenie gminy. Kolejne odwilże, opady śniegu i mróz spowodowały wypiętrzenia
podbudowy dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych, co doprowadziło do ich
spękania, a w dalszej kolejności do powstawania dziur, zarówno na poboczach jak
i w środku jezdni. Doraźne zasypywanie dziur tłuczniem i masą „na zimno”, pomaga
tylko na krótki czas. W jeszcze gorszej sytuacji są drogi tłuczniowe i te które prowadzą do pól. Kiedy na rozmiękniętą nawierzchnię zaczęły wjeżdżać ciągniki z obornikiem albo z drzewem do tartaków, to teraz, te drogi właściwie wymagają budowy
od nowa. Nawiasem mówiąc, zastanawiam się, czy nie można wywozić obornika,
w okresie kiedy drogi polne są, w naturalny sposób, zabezpieczone przed rozjeżdżaniem, bo ich nawierzchnia jest zmrożona. Przez taki brak wyobraźni, mamy teraz
kilka kilometrów dróg do odbudowy, tylko nie mamy na to pieniędzy. Jeszce gorzej
jest, kiedy takie drogi prowadza do siedlisk ludzkich, bo żaden pług nie jest w stanie
ich odśnieżyć. Następną kwestią są próby odzyskania od gminy odszkodowania za
uszkodzenia pojazdu na wybojach i dziurach jakie powstają na naszych drogach po
zimie. W ostatnim czasie powstało w Polsce ileś tam firm, które żeby było straszniej,
w nagłówku umieszczają słowo „europejski” i podejmują się egzekwowania od zarządców dróg, odszkodowania za uszkodzenia pojazdów - oczywiście nie za darmo.
Trzeba jednak pamiętać, że aby szkoda powstała z winy zarządcy drogi, to jeszcze
trzeba udowodnić, że samemu zachowało się odpowiednią ostrożność prowadząc
pojazd, po zniszczonej przez naturę drodze. W kodeksie drogowym, jest coś takiego
jak bezpieczna prędkość, dostosowana do warunków w jakich prowadzimy pojazd.
Żadna gmina wiejska, w okresie zimowym, nie jest w stanie na bieżąco naprawiać
swoje drogi. Jak rozmarznie ziemia to zaczniemy prowadzić prace naprawcze. «
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BUDŻET GMINY KŁOMNICE NA 2011 ROK
Opracowała Halina Paruzel-Tkacz
I. DOCHODY
Planuje się dochody w łącznej kwocie 			
z tego:
1) Majątkowe			
- ze sprzedaży składników majątkowych			
- środki  pozyskane na dofinansowanie
  inwestycji z budżetu Unii Europejskiej			
- środki pozyskane na dofinansowanie
  inwestycji 			
2) Bieżące			
- subwencja ogólna			
z tego:
• wyrównawcza
• oświatowa
- dotacje na zadania zlecone				
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień		
- dotacja na zadania własne				
- dotacja na wydatki „Schroniska dla Zwierząt „As”			
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego			
- dotacja na program Comenius			
- dochody własne					
z tego:
• wpływ za wodę
• wpływ z oczyszczalni ścieków
• podatek rolny
• podatek leśny
• podatek od nieruchomości
• podatek od środków transportowych
• podatek od spadków i darowizn
• karta podatkowa
• opłata targowa
• podatek od czynności cywilno – praw.
• opłata skarbowa
• opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
• czynsze z najmu składników majątkowych
• odsetki
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny
• wpływy z usług
w tym:
¾¾ zwrot za energię, ogrzewanie itp.			
¾¾ sprzedaż stołówek szkol. i przedszkol.			
¾¾ sprzedaż usług schroniska 			
¾¾ sprzedaż mleka w szkołach			
• wpływy z innych lokalnych opłat
• wpływy za zarząd, użytkowanie
• wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• różne dochody
w tym:
¾¾ zwrot podatku vat
			
¾¾ pozostałe z PUP, inne 			
¾¾ za adopcje zwierząt na schronisku
		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
4

42 680 578,00
8 482 785,00
50 000,00
8 408 785,00
24 000,00
34 197 793,00
15 447 434,00
4 275 817,00
11 171 617,00
3 327 485,00
700,00
534 937,00
216 000,00
412 809,00
11 681,00
14 246 747,00
850 000,00
300 000,00
580 000,00
68 000,00
3 040 000,00
154 000,00
65 000,00
18 000,00
50 000,00
209 000,00
42 000,00
160 000,00
140 000,00
45 950,00
20 000,00
398 200,00
76 000,00
295 800,00
14 000,00
12 400,00
37 000,00
7 500,00
13 000,00
2 359 490,00
2 170 000,00
184 490,00
5 000,00
5 649 607,00

•

udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Pozostałe 3,23%

40 000,00
Rolnictwo,
łowiectwo 7,85%

Dochody majątkowe
19,88%

Pomoc społeczna
9,05%

Dochody od osób
prawnych 23,72%

Subwencje, w tym
oświatowa 36,27%

II. WYDATKI
Planuje się wydatki w łącznej kwocie 			 41 541 746,00
z tego:
1) Majątkowe							 10 478 575,00
- zakupy inwestycyjne- 				
• wykup gruntów
• zakupy inwestycyjne urzędu gminy (sprzęt komputerowy)
• wydatki majątkowe Funduszu sołeckiego
¾¾ zakup przenośnej sceny – Witkowice 			
¾¾ zakup altany – Adamów			
¾¾ zakup placu zabaw Zberezka 			
¾¾ zakup monitoringu do świetlicy – Zdrowa			
- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie
porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie inwestycji			
• realizacja wspólnego projektu „E-powiat”
• realizacja wspólnego projektu „E-region”
• realizacja wspólnego projektu
„Szlak Reszków -Muzyka i Konie”
• realizacja wspólnego projektu
„System selektywnej zbiórki odpadów”
- realizacja zadań inwestycyjnych
		
• budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji
• sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach
• rozbudowa wodociągów gminnych- Zberezka
• rozbudowa wodociągów gminnych
• modernizacja oświetlenia ulicznego
• budowa placów zabaw w msc. Michałów i Lipicze
• dokończenie inwestycji „ORLIK” w Rzerzęczycach
• budowa Garażu OSP w Karczewicach
• budowa Świetlicy środowiskowej w Pacierzowie
• w ramach Funduszu Sołeckiego
¾¾ dokończenie budowy parkingu w Witkowicach		
¾¾ rozbudowa oświetlenia – Garnek 			
¾¾ projekt zagospodar. placu „Pasternik” –Kłomnice		
¾¾ rozbudowa oświetlenia – Niwki			
¾¾ rozbudowa oświetlenia – Michałów Rudnicki		

158 194,00
93 660,00
40 00,00
24 534,00
6 000,00
5 000,00
6 534,00
7 000,00

423 582,00
41 125,00
161 000,00
201 457,00
20 000,00
9 496 799,00
7 247 830,00
560 000,00
185 456,00
123 581,00
45 910,00
397 263,00
855 000,00
26 000,00
55 759,00
9 000,00
5 000,00
20 000,00
4 000,00
7 419,00
›››
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¾¾ koncepcja zagospodarowania placu - Śliwaków		
¾¾ dofinansow. budowy garażu OSP – Karczewice		

6 340,00
4 000,00

- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzerzęczyce		

400 000,00

2) Bieżące związane z utrzymaniem dróg, budynków komunalnych, funkcjonowaniem placówek oświatowych,
funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bibliotek, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Schroniska dla Zwierząt „ As” oraz wszystkie inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy to kwota
31 063 171,00.
Administracja publ.
7,82%

Pozostałe działy
6,26%

Bezpieczeństwo
publiczne
4,11%

Rolnictwo, łowiectwo,
leśnictwo 26,45%

Kultura
2,35%
Gospodarka
komunalna
4,46%
Pomoc społeczna
12,47%

Oświata 36,08%

W 2011 roku planuje się przychody w kwocie 7 034 275,00 (w tym kredyty i pożyczki 6 765 622,00 na realizację
zadań inwestycyjnych ) oraz rozchody w kwocie 8 173 107,00 tj. spłaty kredytów i pożyczek.«

Nie ułatwiajmy złodziejowi - Apel Policji
Sławomir Desperak - Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach

W

związku wieloma kradzieżami i włamaniami do domów, do których dochodzi
na naszym terenie, policja w Kłomnicach zwraca się do wszystkich
mieszkańców gminy, aby pamiętali o kilku podstawowych zasadach,
które mogą ustrzec nas od tego rodzaju przestępstw.
Te podstawowe zasady to:
1. Należy zamykać drzwi na klucz zawsze bez względu na to, czy wychodzimy tylko na chwilę, czy na dłużej.

3. W przypadku zagubienia kluczy natychmiast należy wymienić przynajmniej jeden zamek.
4. Jeżeli wyjeżdżamy z domu na dłużej warto poprosić kogoś z rodziny,
sąsiadów lub dobrych znajomych,
do których masz pełne zaufanie
o opiekę nad twoim domem. Niech
wyjmują listy, wieczorami zapalają światło, włączają radio, zbierają
ulotki porozrzucane pod drzwiami.
5. Nie bądźmy obojętni, zwróćmy uwagę na osoby obce kręcące sie w okolicach naszych i sąsiadów domów
i w takich wypadkach zadzwońmy
na Policję.

2. Nigdy nie powinniśmy trzymać kluczy od mieszkania/domu w widocznym miejscu, a także nie chować
ich pod wycieraczką lub w innych
łatwo dostępnych miejscach np.
Często złodzieje wykorzystując
pomieszczeniach gospodarczych. sen mieszkańców dostają się do wnętrza ich domów czy mieszkań, działa6

rys. Jarosław Gach

jąc głównie poprzez
nawiercanie otworów w oknach lub
drzwiach balkonowych wykonanych
z plastiku. Często też dokonują ich wypchnięcia. Po wejściu do środka kradną znajdujące się w domu wartościowe
rzeczy.
Dlatego też apelujemy, aby w przypadku posiadania stolarki okiennej
lub drzwiowej wykonanej z plastiku
rozważyć zastosowanie dodatkowego
zabezpieczenia np. systemów alarmowych, zasuwek czy żaluzji antywłamaniowej.«

STOP – wypalaniu traw!
Przemysław Zieliński - Komendant Gminny ZOSP RP

J

ak co rok na wiosnę bezmyślni
mieszkańcy naszej gminy wypalają łąki i podpalają nieużytki.
Przypominam, że trawy po zimie są
wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomaga
także wiatr. W przypadku gwałtownej
zmiany jego kierunku, pożary bardzo
często wymykają się spod kontroli
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich poża-

rach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Przyrodnicy alarmują, że podczas
wypalania traw, łąk czy zarośli, ginie
cały świat mikrobiologiczny, a w ogniu
płoną płazy, gady, ptaki i nawet drobne
ssaki. Wypalanie traw to także bardzo
duże zagrożenie dla lasów, ponieważ
ogień z nieużytków niejednokrotnie
przenosi się na obszary leśne i niszczy

Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Kurs chemizacyjny - kolejna
edycja

W

związku z dużym zainteresowaniem rolników kursami chemizacyjnymi Urząd Gminy
w Kłomnicach informuje, że prowadzone będą zapisy osób zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnej
edycji kursu. Osoby chętne proszę
o kontakt telefoniczny lub mailowy
z pracownikiem referatu Rolnictwa
i Leśnictwa P. Adamem Śliwakowskim. Tel. 34 3281 122 wew. 122, lub
mail: rolnictwo@klomnice.pl.

Dopłaty do materiału siewnego

A

gencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od 15 stycznia
2011 r. można ubiegać się o dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż
ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):
- mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie
od dnia od 15 lipca 2010 r. do dnia 15
czerwca 2011 r.
- dla producentów rolnych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody spowodowane przez powódź,

obsunięcie się ziemi lub huragan
w 2010 r. Dopłata dotyczy materiału siewnego zakupionego i zużytego
do siewu lub sadzenia w okresie od
dnia 15 lipca 2010 r. do dnia 1 czerwca 2011 r.
UWAGA: Jeżeli przed powstaniem
szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk
i pastwisk) w gospodarstwie rolnym
nie była objęta umową ubezpieczenia,
przyznana przez ARR dopłata będzie
pomniejszona o 50% wartości.
1. Wnioski o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
można składać w terminie od dnia 15
stycznia do dnia 25 czerwca 2011 r.
UWAGA: W 2011 r. obowiązuje
NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty oraz wprowadzono
obowiązkowy Formularz informacji
przedstawianych przez wnioskodawcę.
2. Wnioski o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany dla producentów
rolnych, w których gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.
można składać w terminie od dnia 15
stycznia do dnia 1 czerwca 2011 r.
(uwaga: termin składania wniosków
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bezpowrotnie drzewostany.
To jest nielegalne! Wypalanie
traw, zgodnie z ustawą o ochronie
przyrody, jest zabronione i grozi za nie
kara aresztu albo do 5 tys. zł grzywny.
Wywołanie pożaru, który może zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, może
grozić nawet karą do 10 lat więzienia.
Podkreślam, że pożary nieużytków,
z uwagi na ich charakter i często duże
rozmiary, angażują znaczne siły i środki straży pożarnej. Każda interwencja
to poważny wydatek finansowy, bowiem godzinna akcja jednego zastępu
straży to koszt ok. 500 zł. «
jest krótszy niż w przypadku dopłat
o charakterze pomocy de minimis
w rolnictwie).
Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku ww. klęsk nie będzie
wliczana do limitu pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłata może zostać udzielona, jeżeli w gospodarstwie
producenta rolnego powstałe szkody
w wyniku klęsk wyniosły ponad 30%
oraz fakt ten został udokumentowany
protokołem oszacowania szkód.
UWAGA: Jeżeli przed powstaniem
szkód co najmniej połowa powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk
i pastwisk) w gospodarstwie rolnym
nie była objęta umową ubezpieczenia,
przyznana przez ARR dopłata będzie
pomniejszona o 50% wartości.
Szczegółowe informacje dotyczące
uzyskania dopłaty dostępne są na stronie www.arr.gov.pl

Dopłaty obszarowe w 2011 r

W

roku 2010 terminem podstawowym
przyjmowania
wniosków był okres od 15 marca
do 17 maja 2010 roku (+25 dni kalendarzowych z sankcjami). Wymogi
Wzajemnej Zgodności w obszarze A
(Identyfikacja i rejestracja zwierząt
oraz Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego). Natomiast w roku
2011 terminem podstawowym jest
okres od 15 marca do 16 maja 2011
roku (+25 dni kalendarzowych z sankcjami).
W roku bieżącym nie ma możliwości uzyskania uzupełniającej płatności podstawowej do upraw orzecha

›››
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włoskiego oraz leszczyny. Nowością
w 2011 r jest możliwość wypełniania wniosków przez internet. Niestety
aby zaistniała taka możliwość trzeba
wykonać kilka zabiegów. Pierwszym
krokiem w takim przypadku byłoby
złożenie wniosku do Kierownika BP
ARiMR o nadanie loginu i hasła a po
wypełnieniu wniosku online należy pojawić się w biurze powiatowym w celu
złożenia podpisu pod wnioskiem. Wymogi Wzajemnej Zgodności w obszarze A oraz B (dodatkowo Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie
niektórych chorób oraz Zdrowotność
roślin).
Pojawia się także nowość w załącznikach graficznych, które do części
rolników wysyłane będą już na kolorowym druku.
Na jednym formularzu wniosku
o przyznanie płatności rolnik może
ubiegać się o następujące rodzaje płatności:

1. jednolitą płatność obszarową;
2. uzupełniające krajowe płatności
bezpośrednie, w tym :
• uzupełniającą płatność podstawową;
• płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi
przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy
chmielu za 2006 rok, zwanej
dalej „płatnością uzupełniającą
do powierzchni uprawy chmielu
niezwiązaną z produkcją”;
• płatność uzupełniającą do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych
na trwałych użytkach zielonych
(płatność zwierzęca);
3. specjalną płatność obszarową
do powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych;
4. płatność do krów i owiec;
5. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, zwaną dalej płatno-

ścią do pomidorów;
6. przejściowe płatności z tytułów
owoców miękkich;
7. płatność cukrowa;
8. pomoc finansową z tytułu gospodarowania na obszarach górskich oraz
innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.

Pomoc przy wypełnianiu
wniosków

Ś

ląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie uprzejmie
informuje, że wnioski o płatności obszarowe na 2011 r wypełniane będą
od dnia 15 marca. Pomoc w zakresie
wypełniania wniosków świadczył będzie specjalista P. Gruszewski Borys
w dniach: poniedziałek, środa, piątek
w godzinach od 800 do 1500 w sali USC
na parterze. Usługa świadczona będzie
odpłatnie.«

Możliwe dofinansowanie
do kolektorów słonecznych
Aleksandra Stępień

W

trosce o środowisko naturalne w oparciu o ogólnoświatowe tendencje ekologiczne oraz ciągle wzrastające ceny
nośników energii, Gmina Kłomnice
ma zamiar przystąpić do opracowania projektu „Wykorzystanie energii
słonecznej dla zmniejszenia stopnia
degradacji środowiska naturalnego”
w ramach RPO WSL na lata 20072013.
Kolektory słoneczne przetwarzają
darmową energię słoneczną w cieplną.
Zamontowanie tych urządzeń wiąże się
z korzyściami finansowymi, bowiem
ceny wszystkich standardowych źródeł
energii rosną i będą rosły - energii słonecznej nie.
Projekt będzie polegał na instalacji
kolektorów słonecznych na budynkach
indywidualnych osób fizycznych, jednakże warunkiem przystąpienia Gminy
do projektu jest uzyskanie minimum
250 chętnych, którzy wypełnili deklaracje i ankiety. Oba druki znajdziecie
8

Państwo na stronie internetowej urzędu
www.klomnice.pl lub w urzędzie.
Osoby chętne do uczestnictwa
w projekcie będą mogły uzyskać dofinansowanie do instalacji.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie ankiety uczestnictwa w projekcie wraz z deklaracją
wpłaty kwoty do 20% kosztów całkowitych tj. ok. 3 tysięcy zł w zależności
od doboru kolektora słonecznego.
Wypełnioną ankietę wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie
należy złożyć w Urzędzie Gminy
Kłomnice, ul. Strażacka 20 pok. 205
– do dnia 28 marca 2011r. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w telefonicznie w Urzędzie Gminy pod numerem 34 328 11
22 wew. 119. Osobami   do kontaktu
w tej sprawie są: Pani Aleksandra Stępień oraz Pani Joanna Woch.«

Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody
użytkowej lub basenowej, a także jako
element wspomagający system centralnego ogrzewania.
Typowa instalacja składa się z:
• kolektorów słonecznych
• regulatora ((uruchamia pompę gdy
zaistnieje odpowiednia różnica temperatur pomiędzy wyjściem z kolektora a zbiornikiem)
• naczynia przeponowego, kompensującego rozszerzalność temperaturową czynnika
• zbiornika magazynującego ciepłą
wodę użytkową.

Gminny zespół interdyscyplinarny
ds. Przemocy w rodzinie
Aneta Łapeta
„Ciepło rodzinne osiąga niekiedy
temperaturę ognia piekielnego” - pisał R. J. Gelles. Przemoc domowa
jest problemem powszechnym, dotyka zarówno dzieci, osoby dorosłe,
niepełnosprawne, kobiety i mężczyzn. Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane
wobec osoby bliskiej, którego celem
jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, w szczególności narażające
te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące
cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Rodzina jest najważniejszym
środowiskiem w życiu człowieka,
kształtującym osobowość, system
wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowym jej funkcjonowaniu odgrywają wzajemne
relacje pomiędzy rodzicami, oparte
na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest
w stanie realizować podstawowych
zadań, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi
oraz oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa może być zarówno
skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji
w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować
do kategorii zachowań negatywnych
o dużej szkodliwości społecznej.
Prowadzi do poważnych naruszeń
norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych,
a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.
Wokół przemocy narosło wiele

mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne,
występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem
według danych statystycznych przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad
rodziną jest najczęściej popełnianym
przestępstwem w Polsce, zaraz po
przestępstwach przeciwko mieniu
i życiu. Przemoc ze strony najbliższej
osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę.
Przemoc w rodzinie przybiera różne
formy: od przemocy fizycznej, przez
psychiczną i seksualną, po ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko
jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny. Jest przestępstwem
karalnym. W zależności od tego, czy
ma charakter jednorazowy, czy się
powtarza, jest ścigana z różnych artykułów Kodeksu Karnego.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne
konsekwencje. Prowadzi nie tylko
do uszkodzeń ciała ofiary, ale także
do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega
ona sama siebie, sprawcę oraz innych
ludzi. Narastanie zjawiska przemocy
w rodzinie wymaga niezwłocznego
podjęcia zdecydowanych działań.
Na podstawie obecnych przepisów i kształtującym się systemie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na samorządach gminnych i środowisku lokalnym spoczywa zadanie tworzenia zespołów fachowo
pomagających i realizujących pracę
interdyscyplinarną. W ramach podejmowanych przez Gminę Kłomnice działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, wójt Gminy
Kłomnice- Adam Zając powołał,
w drodze zarządzenia- Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji
współpracujących ze sobą. Zespół ten
reprezentują przedstawiciele: Gmin-
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nego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz duchowieństwa.
Będzie on pracował nad rozwiązaniem problemu przemocy domowej.
Przede wszystkim prowadził diagnozę problemu, inicjował interwencje
w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechniał informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy oraz
podejmował działania w stosunku
do osób stosujących przemoc w rodzinie. Praca Zespołu będzie oparta
na zasadach integracji i koordynacji,
ocenie i weryfikacji podejmowanych
działań zmierzających do jej przeciwdziałania.
Zwracamy się z apelem do ofiar
lub świadków przemocy w rodzinie o zgłaszanie przypadków, które
wymagają wsparcia instytucji działających na rzecz jej przeciwdziałania. W pierwszej kolejności należy
zwrócić się do pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach. Każdy na pewno
otrzyma wsparcie i pomoc w rozwiązaniu problemu. Interdyscyplinarny zespół ds. przemocy w rodzinie
podejmie stosowne działania, które
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ofiary. Na stronach internetowych Gminy www.klomnice.pl oraz
GOPS www.gops.klomnice.pl bedą
umieszczane wszelkie informacje
na w/w temat.«
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Uwaga na butle z gazem!
Mateusz Magdziarz

C

hwile
strachu
przeżyła
w czwartek (10 lutego) 80letnia mieszkanka Bartkowic, kiedy nad ranem w jej domu
wybuchła mieszanka gazu wydobywająca się z najprawdopodobniej
źle podłączonej butli.
Seniorka nie wymagała hospitalizacji. Uszkodzeniu uległ za to budynek mieszkalny. Dokładnie ściana
i okno. Policja, która bada przyczyny zdarzenia, już wstępnie wskazała
na szereg nieprawidłowości związanych z użytkowaniem butli gazowej.
Chodzi m.in. o zbytnie uszczelnienie
mieszkania oraz zatkane przewody
wentylacyjne. Mieszkańcom gminy
Kłomnice warto więc przypomnieć
o kilku podstawowych zasadach korzystania z butli gazowych.
Zanim jeszcze przystąpisz do podłączania butli, pamiętaj że:
• podczas podłączania butli nie
wolno palić papierosów i używać
otwartego ognia;
• przed odłączeniem pustej butli należy zamknąć zawór podłączonego
urządzenia, a następnie zawór butli
(obrót pokrętła zaworu w prawo);
• należy zakręcić plastikową zaślepkę na zawór pustej butli;
• pustą butlę należy traktować jak
pełną.
Aby podłączyć nową butlę:
• usuń plombę foliową z zaworu butli;
• upewnij się, że zawór butli jest zakręcony;
• odkręć plastikową zaślepkę;
• jeśli podczas odkręcania plastikowej zaślepki gaz będzie się ulatniał
i nie da się zakręcić zaworu, to należy ponownie zakręcić zaślepkę
do pełnego uszczelnienia i butlę
zwrócić;
• sprawdź, czy w wylocie zaworu
znajduje się gumowa uszczelka (zabronione jest zakładanie uszczelek
dodatkowych);
• przykręć reduktor do zaworu butli
(w lewo);
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• odkręć zawór butli powoli – wystarczy jeden obrót;
• sprawdź szczelność połączenia reduktora z butlą (np. za pomocą testera lub roztworu mydlanego) - nie
używaj do tego celu płomienia;
• zapal palnik kuchenki gazowej i zaworem butli wygaś płomień i wyłącz palnik. W ten sposób sprawdziłeś prawidłowe działanie zaworu
butli.
Sprawdź jakość uszczelki i w razie
potrzeby wymień ją.
• Jeśli nie masz zapasowej? - zwróć
się dostawcy gazu.
• Nie otwieraj zaworu butli bez podłączonego reduktora ciśnienia.
• Nie używaj butli z nieszczelnym
połączeniem zaworu z reduktorem.
• Przy niesprawnym zaworze lub
uszkodzonej butli, zakręć zawór
butli (w prawo), odłącz ją od urządzenia, zakręć plastikową zaślepkę,
wynieś na zewnątrz, i zawiadom
dostawcę gazu.
Nigdy nie sprawdzaj szczelności instalacji przy pomocy zapalniczki czy
jakiegokolwiek innego źródła ognia.
Do tego celu używaj tylko roztworu
wody z mydłem bądź specjalnego testera.
Wentylacja
Spalanie gazu płynnego nie grozi zatruciem, jeśli tylko zapewniona jest
prawidłowa wentylacja. Wówczas
składniki gazu spalają się całkowicie,
powstaje dwutlenek węgla CO2 oraz
para wodna H2O, jest to spalanie zupełne. W przeciwnym wypadku słaby
dostęp powietrza doprowadza do niezupełnego spalania gazu, w wyniku
czego może powstać tlenek węgla CO,
czyli czad. Zupełne spalanie następuje wówczas, gdy ilość powietrza doprowadzonego do spalania jest równa
lub większa od teoretycznie potrzebnej. Aby uniknąć ryzyka powstawania
czadu pamiętaj o tym, by:
• doprowadzać świeże powietrze
poprzez regularne wietrzenie albo
zainstalowanie nawiewnika okien-

nego lub ściennego;
• nigdy nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
• co jakiś czas należy wyregulować
palniki gazowe kuchenki;
• okresowo zlecać kominiarzowi
skontrolowanie kanału spalinowego komina oraz kratek wentylacyjnych.
Warto jest założyć w domu czujniki
gazu, które pozwalają na ostrzeżenie
przed niebezpieczeństwem już przy
niskim stężeniu czadu w powietrzu.
Jeżeli podejrzewasz, że ulatnia się
gaz, zachowaj spokój i działaj:
• zamknij natychmiast zawór butli
(w prawą stronę);
• otwórz szeroko okna i drzwi tak,
aby spowodować przewiew;
• nie używaj otwartego ognia;
• nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła;
• jeśli to konieczne odłącz butlę od
urządzenia gazowego i wynieś
na zewnątrz budynku;
• powiadom osoby mieszkające
w pobliżu o zagrożeniu;
• nie posługuj się telefonem (nawet
komórkowym) w mieszkaniu;
• powiadom dostawcę gazu. «

Otworzyli sezon na ścigaczach.
Jeden skończył w rowie!
Mateusz Magdziarz
Trzej policjanci i motocyklista
wylądowali w szpitalu. To bilans
interwencji jaką podjęli funkcjonariusze częstochowskiej drogówki
w środę (9 lutego) w Lipiczach. Około godz. 17 radiowóz próbował zatrzymać do kontroli dwóch kierowców popularnych „ścigaczy”.
Interwencja zakończyła się jednak
najpierw pościgiem, a później lądowaniem w rowie. Na tyle „miękkim”,
że jego uczestnicy jeszcze tego same-

go dnia opuścili szpital. Z kolei radiowóz przejdzie gruntowny remont. Ale
po kolei. - Kiedy policjanci zauważyli
dwa motocykle z zagiętymi tablicami
rejestracyjnymi, dali sygnał do zatrzymania. - mówi podinspektor Joanna Lazar, rzecznik prasowy częstochowskiej
policji. - Jeden kierowca zareagował
ucieczką w polną drogę, a drugi próbował „zgubić” policjantów na drodze asfaltowej – wyjaśnia. Z relacji policjantów wynika, że w okolicach Lipicz,

O co chodzi z tym ośrodkiem?
Mateusz Magdziarz

O

d kilku tygodni wśród mieszkańców Garnka panuje
konsternacja. Wszystko za
sprawą informacji płynących z miejscowego ośrodka zdrowia. Jego pracownicy zbierają podpisy pod petycją,
która wprost nawołuje Ministerstwo
Skarbu Państwa do rezygnacji ze sprzedaży swojego majątku w drodze przetargu. Czy nie mamy do czynienia z celowym i świadomym wprowadzaniem
mieszkańców w błąd?
Teza stawiana przez autorów petycji
jest prosta. Działkę o powierzchni 0,1366
ha wraz z zabudową należy sprzedać
wskazanej osobie. Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Garnku, Antoniemu Furmańczykowi.
Według autorów petycji, tylko w taki
sposób można zagwarantować mieszkańcom opiekę zdrowotną w Garnku,
zamiast dojeżdżania do Kłomnic czy
innych zamiejscowych przychodni.
W całej inicjatywie zapomina się jednak o kilku istotnych informacjach, która mieszkańcom Garnka należy się jak
przysłowiowa „psu micha”.
Właścicielem wspomnianej działki
jest Skarb Państwa. Starostwo Powiatowe w Częstochowie, które ogłosiło przetarg działa tylko i wyłączenie w imieniu
Ministra Skarbu Państwa, który łatając

dziurę w budżecie, pozbywa się swoich
włości (cena wywoławcza w przetargu
to 168 tysięcy złotych). A sądząc po
dotychczasowej historii nieruchomości
w Garnku ma do tego pełne prawo. Dlaczego? Otóż NZOZ w Garnku funkcjonuje w budynku bez żadnej umowy, co
zresztą zostało podkreślone w warunkach przetargu. Na takich samych zasadach jedno z pomieszczeń w budynku
zajmuje jedna z pielęgniarek. W praktyce oznacza to, że z tytułu zajmowania
budynku tak ośrodek jak i wspomniana
pielęgniarka ponoszą tylko opłaty bieżące (woda, prąd). A to jak na obecne
warunki w kraju sytuacja co najmniej
rzadka i trzeba wprost nazwać ją przywilejem.
Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektor ośrodka w żaden formalny sposób
nie jest z właścicielem nieruchomości
(Skarb Państwa) związany, najwyraźniej nie poczuwał się do inwestycji
w budynek. Przychodnia w Garnku jest
chyba najbardziej obskurnym miejscem
z pośród wszystkich niepublicznych
placówek na terenie całej gminy i przyzna to każdy kto choć raz oglądał rozpadające się schody czy elewację ośrodka.
O ile za ogromny plus dyrektorowi należy uznać ściągnięcie do Garnka specjalistów(m.in neurolog, pediatra, okulista,
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na łuku drogi, kierujący sportowym
Kawasaki uderzył w bok radiowozu,
upadł na jezdnię, a jego motor wylądował w rowie. Znalazła się tam też
policyjna Kia. Śledczy cały czas ustalają przyczyny tej kolizji. - Jest jeszcze
za wcześniej żeby orzekać o sprawcy
tego zdarzenia. Postępowanie cały czas
trwa. - podkreśla Lazar. Warto zaznaczyć, że kierujący Kawasaki, 25 latek,
posiadał jedynie uprawnienia do jazdy
samochodem osobowym. Odpowie też
za nie zatrzymanie się do kontroli. Jeśli
postępowanie wykaże, że z jego winy
doszło do zderzenia obu pojazdów,
grozi mu mandat (incydent został zakwalifikowany jako kolizja, bowiem
obrażenia poszkodowanych  wymagały
leczenia krótszego niż tydzień).«

laryngolog, ginekolog) to trzeba pamiętać, że dzisiejszy rynek usług medycznych wymaga od dobrych menadżerów właśnie takich działań i trzymając
się przyjętych wcześniej analogi był to
„psi obowiązek” dyrektora. Cieniem
na pozytywnych poczynaniach zarządcy ośrodka kładą się za to oskarżenia
o przyjmowanie pacjentów pod wpływem alkoholu (wizyta programu UWAGA TVN) czy jego nieoczekiwany meldunek w Garnku w okresie zbliżających
się wyborów.
Na temat opisanej tu obszernie petycji każdy ma lub będzie miał wyrobione zdanie. Za niewłaściwą uznać
trzeba wykorzystywanie autorytetu
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kościoła do stawiania i popierania tak
jednoznacznych tez w tak mocno złożonej sprawie (uzasadnienie petycji
i nawoływanie do jej podpisania było
częścią ogłoszeń parafialnych w kościele w Garnku). W interesie samych
mieszkańców i pacjentów ośrodka jest
działanie przemyślane i rozsądne. Za-

miast ślepej walki o bez przetargowe
przekazanie ośrodka dyrektorowi, który
mógł o to zadbać od początku kierowania placówką, warto by go zobowiązać,
że kiedy działkę wraz z budynkiem już
zakupi, to zadba o jej remont i będzie
sukcesywnie dążył do poprawy jakości
usług medycznych. Bo i w tej materii

jest jeszcze dużo do zrobienia. Na początek wyegzekwowanie od zakontraktowanych specjalistów, aby ci trzymali
się terminów i godzin w jakich mają być
dostępni dla pacjentów w Garnku.
Z ostatnich doniesień wynika, iż Starosta Częstochowski przetarg dotyczący
nieruchomości oficjalnie wycofał.«

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
Zarząd i Rada Fundacji

F

undacja „Pomóżmy Dzieciom
Poznać Świat” ze Skrzydlowa
działa na terenie gminy Kłomnice już od 2002 roku.
Powstała z inicjatywy osób chcących między innymi poprawić warunki
pracy i nauki w szkołach, zapewnić pomoc i opiekę dzieciom pochodzącym
z najuboższych rodzin oraz wspierać
kulturalny rozwój dzieci z terenu gminy Kłomnice.
Fundacja bazuje głównie na pracy
społecznej swoich członków i sympatyków. Wszystkie otrzymane od darczyńców środki, darowizny materialne
i finansowe, a także fundusze pochodzące z ogłaszanych projektów, oprócz
minimalnych, koniecznych kosztów
administracyjno-księgowych, są przekazywane na cele statutowe Fundacji.
Dzięki dotacjom z różnych źródeł, a także dzięki Państwa hojności
( wpłaty 1 %) w ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy przeprowadzić wiele
różnych działań na terenie wszystkich

szkół naszej gminy. Były to np. dodatkowe zajęcia badawcze z przedmiotów
fizyka, chemia, przyroda, geografia
dla uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów, konkursy dla uczestników projektów, wyjazdy do ciekawych
miejsc, Targi Naukowe i wiele innych.
Wspomagaliśmy również dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach
( miedzy innymi zakup podręczników,
finansowanie wyjazdów, kolonii). Mając na względzie trudną sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne, Fundacja dofinansowała zajęcia terapeutyczne dla kilku
dzieci z terenu gminy, zakup pionizatora, dofinansowanie do zakupu niezbędnych leków i inne.
W ubiegłym roku rozliczeniowym
na działalność statutową zostało rozdysponowane 120.202,26 zł.
Kwota ta była pozyskana z bardzo
wielu źródeł – między innymi z Państwa wpłat 1 %.
Mamy nadzieję, że również w tym

roku będziemy mogli, z Państwa pomocą, kontynuować nasze działania
i sprawiać, żeby dzieci na wsiach miały
takie same szanse na dobry start w dorosłe życie jak ich rówieśnicy w miastach.«

Pomóż nam budować
lepszy świat dla dzieci!
Wystarczy, że w rozliczeniu
podatkowym wskażesz naszą
fundację. Tym samym pomożesz
nam finansować rehabilitację,
edukację i inne działania niezbędne
dla prawidłowego rozwoju dzieci
potrzebujących pomocy.
Tylko 1 % podatku
A tak wiele pożytku!
Fundacja „Pomóżmy Dzieciom
Poznać Świat”
Skrzydlów ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

www.pomozmydzieciom.za.pl
Nr KRS : 0000159741

1 MARCA – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Krzysztof Wójcik

1

marca tego roku Polacy po raz
pierwszy obchodzili Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowiony został przez Sejm
Rzeczpospolitej z inicjatywy ś.p. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego, a ostatecznie tuż przed
jego pierwszymi obchodami ustawę
podpisał obecny Prezydent Bronisław
Komorowski. Równocześnie prezydent
odznaczył wysokimi odznaczeniami
państwowymi cały szereg bojowników
o niepodległą Polskę. Niestety, są to
odznaczenia pośmiertne i odbierali je
12

członkowie rodzin odznaczonych.
Ta krótko sformułowana notatka nie
oddaje ogromu krzywd i niesprawiedliwości, jakie miały miejsce w Polsce tuż
po zakończeniu II wojny światowej wobec ludzi nie godzących się na Sowiecką kuratelę i komunistyczne porządki.
Termin „Żołnierze Wyklęci” powstał
dla członków organizacji „Wolność
i Niezawisłość” (w skrócie WiN). Użyto go po raz pierwszy w początkach lat
90-tych w Warszawie podczas wystawy
poświęconej zamordowanym 1 marca
1951 r. członkom IV Zarządu WiN.

Temat „żołnierzy wyklętych” jest
również obecny na naszym terenie.
Oprócz pojedynczych osób działających we wspomnianym WiN-ie działało w rejonie Radomska, Częstochowy i Wielunia Konspiracyjne Wojsko
Polskie – największa tego typu organizacja   niepodległościowa w tej części
Polski. 19 lutego minęła 64 rocznica
zamordowania organizatora i dowódcy KWP kp. Stanisława Sojczyńskiego
„Warszyca”. Perfidii wykonania wyroku śmierci dodaje fakt, iż miało ono
miejsce w przeddzień wejścia w życie

amnestii. Przez wiele lat postać kpt.
„Warszyca” była znienawidzona przez
władze komunistyczne i skutecznie
przez nich oczerniana. Pojawiło się
na szczęście już wiele publikacji na temat polskiego podziemia niepodległościowego, również o kpt. Stanisławie
Sojczyńskim i jego ugrupowaniu. Wielu mieszkańców zarówno gminy Kłomnice, jak i okolic miało bliskich i przyjaciół działających w pierwszych latach

powojennych w podziemiu niepodległościowym. Ja do dziś wspominam
spotkanie ze wspaniałym wychowawcą
młodzieży harcerskiej dh Zygmuntem
Łęskim. Wspominał  on nie tylko swoją
działalność, ale też dramatyczne chwile, kiedy prowadzono go na przesłuchania  skutego razem z „Warszycem”.
Po latach, na jego cześć nazwał jedną
z jaskiń przez siebie odkrytych –„War”,
(dla niepoznaki skrócił znany pseudo-

nim). Również mój ojciec i spora grupa
jego kolegów związany był z podziemiem niepodległościowym i za to represjonowany.
Warto, przy tej okazji postulować
nie tylko zainicjowanie obchodów
wspomnianego dnia w Kłomnicach,
ale również podjęcie trudu przybliżenia
tych mrocznych wydarzeń społeczeństwu.«

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału
Rejonowego PZE,RiJ w Kłomnicach
Henryk Przech

N

a podstawie uchwały Zarządu Związku, w dniu 28 stycznia odbył się Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów naszego Oddziału
Rejonowego.
Udział  w Zjeździe wzięli wybraniu
w 2008r delegaci , członkowie Zarządu OR w Kłomnicach i Zarządów Kół
w Pławnie i Ciężkowicach oraz nasi
goście tj. p. Irena Pianka – przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego
w Częstochowie wraz ze skarbnikiem
tegoż Zarządu – p. Barbarą Badorą.
Zjazd zapoznał się ze sprawozdaniami z działalności Prezydium Zarządu w Kłomnicach, ze sprawozdaniem
finansowym i z działalności kontrolnej Rejonowej Komisji Rewizyjnej za
2010 rok.
Sprawozdania były przyjęte z aplauzem. W dyskusji zgłoszono wnioski
o zwiększenie liczby organizowanych
turnusów wypoczynkowych w nowych
ośrodkach wypoczynkowych. Zebrani
przyjęli w głosowaniu jeden wniosek

dotyczący zorganizowania turnusu
k. Kłodzka. Kol. Mirosław Dumański zobowiązał się do przygotowani
i zorganizowania dla chętnych wyjazdu
w porozumieniu z Prezydium Zarządu.
Delegaci przyleli wszystkie sprawozdania wyrażając podziękowania dla
członków Prezydium i członków Zarządów oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej. Na postawione pytania zebrani
łącznie z gości udzieli wyjaśniających
odpowiedzi. Przyjęta została w tej
sprawie uchwała. Przedstawiono również plan pracy OR, plan finansowy
i plan kontroli RKR na obecny 2011r.
Delegaci przyjmując przedstawione
plany zaakceptowali je z jednoczesną
prośba o przesłanie ich do Kół.
Kol. Irena Pianka- Przewodnicząca O/o w Częstochowie z uznaniem
odniosła się do pracy mandatariuszy
w naszym oddziale Kłomnickim , złożyła podziękowania stwierdzając, że
oddział w Kłomnicach   pozytywnie
wyróżnia się w realizacji wszystkich

statutowych zadań Związku. Ponadto Delegacji zostali zapoznani z programem działania Związku w kadencji 2009-2013, który został przyjęty  
uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów
PZE,RiJ w styczniu 2010 roku. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów wyraził
uznanie dla mandatariuszy za bardzo
dobrą realizację programu działania
na lata 2008-2012. Oddziału Rejowego
w Kłomnicach.
Zajazd przyjął Kolejną uchwałę dotyczącą stopnia realizacji uchwały X
Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie działania Związku na kadencją
2009-2013.
Nasz Zjazd w tej uchwale zwrócił się również do Zarządu Głównego
Związku o pilne czynienie różnorodnych działań w zakresie reprezentowania interesów emerytów, rencistów
i osób z niepełnosprawnością wobec
władz państwowych i samorządowych RP oraz włączenia się Związku
do kampanii wyborczej do Parlamentu
RP jako samodzielne stowarzyszenie.«

Zapusty

szlachty, a później dla mieszczaństwa
zapusty były okresem zabaw, kuligów,
balów. Zapustom towarzyszyły różne
obrzędy, igraszki i zabawy . Legenda
mówi ,że przed wiekami żył w Krakowie srogi burmistrz nazwiskiem
Comber. Pan Comber nie cieszył się
nadmierną miłością poddanych a kiedy wyzionął ducha poddani śpiewali,
tańczyli i popijali. Śmierć burmistrza
wypadła w czwartek który poprzedzał
Środę Popielcową .

Dzień w którym powtarzano uciechy z powodu, że „zdechł Comber”
nazwano combrem. Comber w „tłusty czwartek” zwłaszcza na rynku
krakowskim wyprawiano od dawna.
Kwiaciarki, straganiarki w te dni weselały. Czerwone, rozswawolone tarmosiły (combrzyły) przechodniów za
włosy, zatrzymywały karety obcałowując właścicieli- stawiając ich przed
dylematem   okup lub taniec z plebejuszkami.

Henryk Przech

Z

przeszłości to dawne polskie określenie karnawału,
w szczególności zwyczaje
ludowe związane z obchodzeniem
ostatnich dni karnawału. Na wsiach
z zapustami łączył się zwyczaj kolędowania różnych grup ludzi. Dla
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Kwiaciarki, przekupki i  inne królowe straganów spraszały muzykantów
i rozgrzane okowitą unosiły spódnice
w pląsach wciągając innych do zabawy , nie dawały spokoju także kawalerom. Wyłaniały ich z tłumu, stroiły
w wianuszki z grochowiny i przywiązywały je do kloca by ciągnęli go karę  
jako ,że w karnawale śmieli wzgardzić
żeniaczką . Po hejnale z wieży mariackiej rozszarpywały wśród radosnych
wrzasków słomianego bałwana.
Pokpiwanie z władzy znęcając się
nad kukłą przy nieustannym pokrzykiwaniu „comber! comber!”, nie podobało się policji austryjackiej która
zakazała obchodów.
”Tłusty czwartek” zadawalał pączkami, faworkami i pampuchami co
było zgodne z obyczajem naszych
pra-pra-dziadków. Nie oznaczało to
jednak iż rozprawiwszy się z combrem policjanci zdołali wyciszyć inne
równie wesołe praktyki.
Dziś w zasadzie ograniczamy się
często do przesadnej konsumpcji. Ro-

dzi się pytanie, czy warto przywracać
koloryt „tłustego czwartku” który będzie jak kiedyś folgował psotom, zbliżał ludzi do siebie w tańcu i śpiewie
oraz innych kolorowych strumieniach
zabawy?
Zapewne potrzebni są ludzie chętni, zdolni a często utalentowani i z pasją bezinteresownego działania dla innych.
Uczestnicy dawnych zabaw i igraszek nie wylewali niczego za kołnierz
. Pito przy różnych okazjach na pańskich bankietach, w szlacheckich bibendach, chłopskich jarmarkach,
szewskich poniedziałkach.
Piło się na zdrowie, wychylało łyktus-bendyktus, czy też nasze kawalerskie.
Zmieniają się obyczaje Trudno
dziś spotkać kolędników czy innych
zapustnych dziwotworów którym
gdziekolwiek przyszli należało dać to
lub tamto. Dawano wszędzie a na zakończenie występów śpiew na podziękę, słychać było dzwonki, dudlenie

Ekologia w Zespole Szkół
w Rzerzęczycach
Małgorzata Woszczyna

E

dukacja ekologiczna w szkole powinna służyć wzbogacaniu świata kształtującego się
w umyśle ucznia. W naszej szkole główny cel, jaki wyznaczyliśmy
do realizacji - to kształtowanie postaw proekologicznych u naszych
wychowanków, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, poznania świata. Żyjemy w XXI
wieku, gdzie rozwój cywilizacji, często oznacza zgubne skutki dla naszej
przyrody. Dlatego też naszym wspólnym obowiązkiem jest uwrażliwianie
młodego człowieka na ochronę naturalnego środowiska, którego jesteśmy
nieodłącznym elementem. W związku
z tym w naszej szkole podejmuje się
różnorodne działania promujące właściwe postawy ekologiczne. W tym
roku szkolnym z inicjatywy dyrektora Ryszarda Kroka została stworzona
ekspozycja pt. ,,Zwierzęta i ptaki pol14

skich lasów”, przedstawiająca popularne gatunki zwierząt występujących
w naszych lasach. Należy wspomnieć,
że pomysł stworzenia tego projektu
zrodził się kilka lat temu. Pomysłodawcą ekspozycji był dyrektor. Od
dawna prowadził rozmowy ze sponsorami, jednakże warunki lokalowe,
później rozbudowa szkoły uniemożliwiały zrealizowanie tego szczytnego planu. Prace przygotowawcze
były jednak już w trakcie realizacji,
gdy wybudowano fundamenty nowej
części szkoły, którą oddano do użytku w bieżącym roku szkolnym. Prace
nad stworzeniem ekspozycji zostały
wykonane według pomysłu dyrektora szkoły jeszcze przed rozpoczęciem
roku szkolnego. Słowa podziękowania kierujemy do pana Zygmunta
Tomaszewskiego – właściciela firmy ,,Drewbud”, który przeznaczył
środki na stworzenie niepowtarzalnej

skrzypek i odgłosy brzękadeł.
Mimo że zmieniło się od tamtych
lat bardzo wiele to z przykrością należy stwierdzić, że nie wszyscy wytrzeźwieliśmy co jest również kłopotliwym spadkiem historii.
Sądzę że w codziennym życiu niekiedy brakuje nam tych zapustowych
radosnych igraszek i zabaw, pociesznych przebierańców i kolędników.
W Związku Emerytów będzie obchodzony Dzień Kobiet w ostatnim
dniu karnawału, ostanie 3 dni przepopielcowe (ostatki) nazywano w przeszłości – szalone, kuse (od kusego
czyli diabła) lub bachusie. Dla chętnych Związku obchody odbędą się
w odświętnym nastroju i miłej towarzyskiej zabawie. Będzie można się
przekonać że wiele osób stać będzie
na zadzierzyste hulanki, skoczne poleczki i obertasy.
Lektura: Józef Szczypka, Kalendarz Polski Instytut Wydawniczej
PAX Warszawa 1984r.«

ekspozycji. Pomagał również wraz
z pracownikami firmy w przygotowaniu tej wystawy. Eksponaty przekazali także członkowie kół łowieckich
z Prudnika i Sosnowca, za co również
dziękujemy. Nadleśniczy z Prudnika
wziął udział w uroczystości oddania
nowego budynku szkoły i przekazania
ekspozycji. Przy pracach uczestniczyli: p.Zygmunt Tomaszewski, p.dyr.
Ryszard Krok, p.Piotr Kowalik, p.Tadeusz Kowalik, p.Jacek Politański,
p.Kazimierz Pluta, p.Bartłomiej Krok,
oraz p.Marzena Borkowska z uczniami. Ekspozycja stała się prawdziwą
atrakcją dla uczniów i mieszkańców
Rzerzęczyc oraz gości odwiedzających naszą szkołę. Urządzono ją
na górnym korytarzu, który w całości
ma charakter przyrodniczy. Na dużej
przestrzeni ogrodzonej drewnianym
płotkiem, wybudowano specjalnie zaprojektowane podłoże pokryte naturalnym poszyciem leśny (mchy, porosty, drobne krzewinki, korzenie). Aby
stworzyć naturalne środowisko leśne
umieszczono krzewy oraz ogromne
pnie drzew. Tło stanowi również fototapeta obrazująca las. W tej fascynującej scenerii prezentują się bardzo
okazale zwierzęta naszych polskich

lasów: sarny, dzik, borsuk, zając, lis,
kuna, tchórz zwyczajny, jeż. Nad nimi
wśród konarów drzew są przedstawiciele ptaków: jastrzębie, kuropatwy,
bażanty, dzięcioł, sójka. Nie brakuje
też gniazd ptaków, budek lęgowych.
Wokół ekspozycji na ścianach zainstalowanych jest 13 tablic przyrodniczych poświęconych zwierzętom
objętych ochroną oraz mieści się gazetka szkolnego koła LOP, przeznaczonych dla szkoły przez p.Sławomira Kowalika. Wystawa jest miejscem,
gdzie bardzo wielu uczniów chętnie
przebywa, tutaj również odbywają
się często lekcje przyrody. Stanowi
ona nieocenioną pomoc dydaktyczną.
Stwarzamy uczniom warunki do obcowania z przyrodą. Przykładem tego
jest otoczenie naszej szkoły, które jest
zadbane, pielęgnowane przez wszystkich uczniów. Poprzez wieloletnią
współpracę z Fundacją ,,Silesia”,
dzięki akcji ,,Posadź swoje drzewko” udało nam się posadzić około 800

drzew i krzewów. Wiele gatunków
roślin było nasadzane systematycznie co roku. W pracach uczestniczyli: uczniowie, nauczyciele, rodzice,
dziadkowie. Składamy podziękowania
Fundacji ,,Silesia”, p.Kapustom - właścicielom firmy ,,Eko – Brass” oraz
wszystkim rodzicom i naszym wychowankom za pomoc w budowaniu
naszego szkolnego ogrodu. Wszystkie
działania podjęte w naszej szkole mają
ponadczasowe przesłanie –wychować
młode pokolenie odpowiedzialne za
najbliższe środowisko i podejmujące
działania proekologiczne w celu ratowania przyrody. Specjalne podziękowania należą się dyrektorowi szkoły,
który poprzez własne zaangażowanie, pomysłowość, projekty promuje
od wielu lat ekologiczny styl życia
w szkole.
P.S. W następnym artykule o superekologicznym ogrzewaniu szkoły pelletem.«

Ach, co to był za dzień!!!
Anna Chmielarz, Anna Mościcka

T

ak mogą powiedzieć uczniowie
klasy II z Zespołu Szkół im. K.
Makuszyńskiego w Skrzydlowie po wycieczce do Mstowa. Wyjazd
zorganizowany był w ramach realizacji obowiązujących treści zawartych
w nowej podstawie programowej.
Na dworze mróz i śnieg, jednak nie
osłabiło to entuzjazmu drugoklasistów,
którzy 23 lutego udali się na przystanek autobusowy. Już pozornie banalne oczekiwanie na autobus pozwoliło
dzieciom na wykazanie się umiejętnością korzystania z rozkładu jazdy.
Uczniowie poradzili sobie także z samodzielnym zakupieniem biletu, nie
zapominając o stosowaniu zwrotów
grzecznościowych.
Pracownicy Przychodni Lekarskiej
„Vena” we Mstowie bardzo miło powitali grupę. Pani pielęgniarka pokazała w jaki sposób odbywa się rejestracja
pacjentów. Coraz bardziej zaciekawione dzieci zostały zaproszone do gabinetu stomatologicznego. Tam wyjaśniono im, jak działają poszczególne
przyrządy dentystyczne. Teraz cyklicz-

ne wizyty kontrolne u stomatologa nie
będą już tak niepokojące, tym bardziej,
że dzieci obiecały dbać o higienę jamy
ustnej. Drugoklasiści odwiedzili również gabinety: zabiegowy, szczepień
i okulistyczny. Dowiedzieli się, jak
działa aparatura okulistyczna, w jaki
sposób wykonujemy badania USG,
EKG, a także jak zbadać poziom cukru
we krwi. Każdy miał możliwość posłuchania przez stetoskop bicia swego serca oraz zmierzenia ciśnienia tętniczego
krwi. Lekarz pediatra cierpliwie odpowiadała na dociekliwe pytania uczniów
ze Skrzydlowa.
Kolejnym punktem wyjazdu było
samodzielne wysłanie przez uczniów
wcześniej przygotowanego listu dla
mamy. W urzędzie pocztowym maluchy wysłuchały opowieści pani naczelnik o wędrówce listu od nadawcy
do adresata oraz przypomniały sobie
zasady adresowania przesyłek pocztowych. Po rozmowie z panem listonoszem dzieci zakupiły znaczki pocztowe
i wysłały listy, które z pewnością okażą się miłą niespodzianką dla mam.
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Spragnieni dalszej wiedzy uczniowie udali się do Banku Spółdzielczego.
Pani dyrektor ucieszyła się z wizyty
i ciekawie opowiedziała o pracy bankowców. Dotychczas wielką zagadką
pozostawało dla wielu działanie bankomatu, ale teraz cała tajemnica została rozwikłana.
Korzystając z okazji, dzieci odwiedziły Urząd Gminy we Mstowie. Tam
zapoznały się z układem tablicy informacyjnej udowadniając, że potrafią
wyszukać na niej potrzebne dane.
We wszystkich odwiedzanych
miejscach uczniowie zostali bardzo
serdecznie przyjęci i obdarowani pamiątkami. W ramach podziękowania
wręczyli pracownikom odwiedzanych
instytucji samodzielnie wykonane upominki.
Dużą radość sprawił dzieciom także
spacer wzdłuż Warty, podczas którego mogły podziwiać walory Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz zostali poddani przyrodniczemu quizowi.
Świetnie odpowiadali na wszystkie pytania. Trzeba dodać, że podczas całego
wyjazdu dzieci pamiętały o zasadach
bezpiecznego zachowania się na ulicy.
Pełni wrażeń i mądrzejsi o nowe
doświadczenia drugoklasiści wrócili
do Skrzydlowa. «
15
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Turniej „Mój wymarzony zawód”
Paweł Deszcz

W

dniu 9 lutego w Częstochowie odbył się powiatowy
turniej wiedzy o zawodach
i rynku pracy pod tytułem „Zawód
moich marzeń” pod patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy
oraz Śląskiego kuratora Oświaty
w Katowicach. Konkurs zdominowały grupy ze szkół w Częstochowie,
gdyż było ich aż 14 na 18 grup. Nie
mogło zabraknąć uczniów z naszej
gminy, a dokładniej rzecz biorąc z Zespołu Szkół w Kłomnicach. Pod opieką
Pani Katarzyny Bieli (psycholog oraz
doradca zawodowy) oraz Pani Anety
Łapety(pedagog szkolny) uczniowie
w składzie : Martyna Juszczyk, Paweł Deszcz, Mateusz Kusak  udali się
na turniej.

Pierwszy etap konkursu składał się
z dwóch pytań na które każda z grup
musiała odpowiedzieć pisemnie dotyczyły one zarówno zwalczania bezrobocia, jak i  tego w jaki sposób założyć
własną działalność gospodarczą. Drugi
etap składał się z 3 pytań, które każda z drużyn  losowała. Dotyczyły one
m.in. historii pieniądza, bezrobocia,
a także kwestii związanych z przedsiębiorstwem. Bardzo emocjonująco
zapowiadała się ostatnia część , mianowicie prezentacja wylosowanego
zawodu. Jak się szybko okazało,   to
zadanie nie sprawiło grupom większych problemów, więc poziom ostatniego zadania był bardzo wyrównany. W oczekiwaniu na werdykt jury,
uczennice z Zespołu Szkół im. Wła-

Co warto zwiedzić?
Małgorzata Gonera

P

szczyna – pierwsze skojarzenie
to zapewne zamek czy zespół
pałacowo-parkowy.
Ostatni
właściciele tych dóbr to Hochbergowie. Wielu z nas zapewne tutaj było.
Jednak pobyt w Pszczynie można
uatrakcyjnić, odwiedzając funkcjonującą od trzech lat Pokazową Zagrodę
Żubrów. Warto też udać się na ulicę
Piastowską, gdyż tam w zabytkowej
kamieniczce z przełomu XVIII/XIX
wieku mieści się Muzeum Prasy Śląskiej.
Te miejsce odwiedziliśmy z naszymi uczniami ze Szkoły Podstawowej
w Witkowicach w czasie ferii zimowych w ramach działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego. Naprawdę warto!
Pokazowa Zagroda Żubrów (polecam zwiedzić z przewodnikiem) mieści się na terenie zabytkowego parku,
w części zwanej „Zwierzyniec”, kilkaset metrów od pszczyńskiego rynku.
Zwierzęta można bezpiecznie oglądać
z pomostu widokowego. Najlepszy
czas to karmienie żubrów (stałe pory
co dwie godziny od 9.00 do 15.00).
Podchodzą wtedy spokojnie do paśni16

ków, a my możemy niemalże z bliska
obserwować te wyjątkowe zwierzęta.
W zagrodzie, obok żubrów, żyją jeszcze m. in. muflony, jelenie, daniele,
sarny, przepiękne bażanty, łabędzie,
kaczki - słowem - bogaty zwierzyniec.
Przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów
funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Interesująca i bogata ekspozycja oraz kolorowe, czytelne, a co

dysława Stanisława Reymonta zaprezentowały pokaz mody strojów , które
zaprojektowali i uszyli uczniowie kierunku technologii odzieży tej szkoły.
Przedstawiono   nam stroje codzienne
i suknie wieczorowe. W kreacjach  dominował wzór czerwono-czarnej kraty. Po dopełniającym całość pokazie
przyszedł czas na ogłoszenie wyników.
Grupa z Kłomnic awansowała do etapu
finałowego. Czytając tablice wyników
można było zauważyć, że 4 drużyny
na 8 stanowiły drużyny spoza Częstochowy. Drugi etap turnieju odbędzie
się podczas IV Regionalnego Salonu
Edukacji   Technicznej i Zawodowej
w dniu od 9 marca 2011r. w Częstochowskim Parku Przemysłowym, ul.
Wały Dwernickiego 117/121. «
ważne, przyciągające wzrok zwiedzających, tablice edukacyjne pomagają
w zdobyciu wiedzy o faunie i florze
ziemi pszczyńskiej. Niezapomnianych
wrażeń dostarcza także przygotowany w konwencji trójwymiarowej film,
który w ciekawy sposób przybliża
uczniom historię pszczyńskich żubrów. Pszczyna związana jest od blisko 150 lat z hodowlą żubra, kiedy to
Jan Henryk XI Hochberg wymienił
z carem Rosji Aleksandrem II 20 jeleni
na 4 żubry przywiezione z Białowieży.
Wówczas miały one uatrakcyjniać polowania księcia w lasach pszczyńskich.

Dziś objęte są szczególną ochroną.
Następny punkt programu to Muzeum Prasy Śląskiej. Zimowy spacer
przez park, pamiątkowe zdjęcie przed
zamkiem (zwiedzanie obiektu nie było
możliwe, ze względu na trwające tam
prace remontowe), przejście przez rynek w Pszczynie i dotarcie na ulicę
Piastowską 26. Przemiła pani przewodnik w ciekawy sposób przybliżyła
nam dzieje śląskiego czasopiśmiennictwa. Zobaczyliśmy tu również wiele
dawnych maszyn drukarskich i introligatorskich. Odtworzono też gabinet

patrona muzeum - Wojciecha Korfantego - z oryginalnym umeblowaniem
i wyposażeniem. Niewątpliwą atrakcją
było wytłaczanie przez każdego z nas
pamiątkowego druczku na zabytkowej prasie. W tym miejscu poczuliśmy
się jak XIX-wieczni drukarze, którzy
siłą własnych rąk musieli uruchamiać
mechanizm prasy. Udostępniona maszyna typu Boston wykonana została
w warsztacie Emila Kahle w Lipsku
w roku 1850. W pomieszczeniu tym
prezentowane jest kompletne wyposażenie dawnej drukarni.

Następnie przeszliśmy do „Izby
u Telemanna” - saloniku dawnych instrumentów muzycznych zlokalizowanego na piętrze kamienicy, gdzie
mogliśmy podziwiać pozytyw - organy
z 1783 roku oraz bogaty zbiór przeróżnych instrumentów. Naszą wizytę uwieczniliśmy wpisem do kroniki
i oczywiście ciekawymi zdjęciami.
Wycieczkę do Pszczyny zakończył
spacer po rynku i odpoczynek na ławeczce przy księżnej Daisy Hochberg
von Pless, żonie księcia pszczyńskiego
Jana Henryka XV von Hochberg.«

Przedszkolaki świętują dzień Babci i Dziadka
Katarzyna Szyda, Edyta Kocan

O

kres karnawału to czas wielu
uroczystości i spotkań. Dzięki
nim nasza społeczność lokalna integruje się i uczestniczy w życiu
naszego przedszkola.
4 lutego 2011 roku w Przedszkolu w Rzerzęczycach a 8 lutego 2011
roku dzieci z Oddziału Zamiejscowego w Witkowicach świętowały Dzień
Babci i Dziadka.
Choć za oknem zima, to w sercach
zebranych w tych dniach osób było
bardzo gorąco- w szczególności zaproszonych babć i dziadków. Seniorzy
przybyli na zaproszenie swoich wnucząt i ich nauczycieli. Z zaproszenia
na uroczystość skorzystali nie tylko
babcie i dziadkowie, ale także prababcie i pradziadkowie.
Występy dzieci poprzedziły przemówienia oraz życzenia, które szanownym gościom złożyła Dyrektor
Przedszkola w Rzerzęczycach mgr Danuta Topolska. Pani Dyrektor w swoim
przemówieniu podkreśliła, że to jedne z nielicznych chwil w roku, kiedy

jeszcze bardziej niż zawsze pamiętamy o mamach i tatusiach naszych rodziców. Cenimy ich za bezgraniczną
miłość, ciepło i opiekę jaką obdarzają
swoje wnuczęta.
Dzieci przygotowywały się do występu już od dłuższego czasu pod okiem
wychowawczyń: Edyty Kocan i Katarzyny Szydy w Przedszkolu w Witkowicach oraz Ingridy Gajdy, Edyty
Deszcz i Sylwii Janusiak w Przedszkolu w Rzerzęczycach. Na programy artystyczne składały się wiersze i piosenki, które przeplatane były muzycznymi
zabawami. Występy przedszkolaków
były często przerywane gromkimi brawami zebranych gości. Publiczność
zachwycił nie tylko znakomity występ
małych artystów, ale również starannie
wykonane dekoracje. Dzieci pragnęły
wyrazić w ten sposób miłość i wdzięczność Babciom i Dziadkom, którzy zawsze mają dla nich czas, obdarzają ich
miłością, troską i uwagą.
Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły swoim kochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
upominki. Następnie
szanownych
gości
zaproszono na przygotowany wcześniej
przez rodziców dzieci
poczęstunek, który stał
się okazją do rozmów
i wspomnień.
Kolejną
impreza
dla przedszkolaków
był bal karnawałowy,
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który na stałe wpisał się w kalendarz
uroczystości naszego przedszkola.
W czwartek 10 lutego 2011 roku
w zabawie tej wzięły udział dzieci
z Oddziału Zamiejscowego z Witkowic oraz Przedszkola w Rzerzęczycach. Spotkanie odbyło się w budynku
Przedszkola w Rzerzęczycach. Dzieci
z Witkowic wraz z opiekunami zostały
przewiezione autokarem.
Na wszystkie dzieci, w pięknie
przystrojonej sali czekał sympatyczny
prowadzący imprezę Łukasz Matuszczyk – lider zespołu „Helou”. Czekały również smakołyki przygotowane przez panie kucharki oraz mamy
przedszkolaków. Dzieci w tym dniu
wyglądały pięknie i ciekawie. Na balu
pojawiły się królewny, wróżki, motyle, rycerze, policjanci i inne bajkowe
postaci. Tańce i zabawy składające się
na przebieg balu stworzyły przedszkolakom doskonałą atmosferę, w której
bardzo szybko i przyjemnie upływał
im czas. Świadczyły o tym uśmiechnięte buzie naszych podopiecznych.
Z pewnością uroczystości i imprezy
przedszkolne będą miłym wspomnieniem dla wszystkich dzieci. Atmosfera
ciepła, radości i wzruszenia, która towarzyszyła spotkaniom w przedszkolach w Witkowicach i w Rzerzęczycach była okazją do umocnienia więzi
rodzinnej oraz przyjacielskich stosunków przedszkoli ze społecznością lokalną. Wszystkie chwile uroczystości
zostały uwiecznione na zdjęciach. To
były miłe dni. Warto kontynuować tradycję tych niezapomnianych spotkań.«
17
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II Konkurs Wokalny im. Jana,
Edwarda i Józefiny Reszków
Leszek Janik

P

rzed nami II Konkurs wokalny
im. Jana, Edwarda i Józefiny
Reszków. Konkurs ten jest jednym z działań mających przypomnieć
postaci wielkich śpiewakach operowych
Reszke, którzy zdobyli międzynarodową
sławę występując jako pierwsi soliści
na scenach Europy i Stanów Zjednoczonych.
W 2009r. odbyła się I edycja  konkur-

su wokalnego, którego laureatami zostali, Anna Noworzyn - sopran, Ingrida Gapowa - sopran, Marcin Hutek – baryton.
W tym roku w dniach od 15 – 18 marca 2011r. w Klubie Politechnik odbędą
się przesłuchania oraz koncert laureatów
II edycji Konkursu wokalnego. Uczestników oceniać będzie pięcioosobowe Jury:
Katarzyna Suska, Romuald Tesarowicz,
Jerzy Salwarowski i Tomasz Bugaj oraz

Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec
Charytatywnie, szczerze i od serca!!!

C

elem Powiatowego Konkursu
Anioły i Pierniki jest sprzedanie
aniołów i zakupienie paczek żywnościowych na rzecz dzieci z biednych
rodzin z sześciu gmin powiatu częstochowskiego: Dąbrowa Zielona,
Piasek-gmina Janów, Kusięta -gmina
Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Kłomnice. I to właśnie uczyniliśmy! Wolontariusze: dzieci i młodzież z GOK
w Kłomnicach, przed Świętami Bożego Narodzenia sprzedawały anioły
w sklepie „Wafelek A&D” w Kłomnicach oraz w Delikatesach „Centrum”
w Kłomnicach. Za umożliwienie miejsca do sprzedaży i sympatię w stosunku
do dzieci – pięknie dziękujemy kierownictwu „Wafelek A&D” - P. Joannie
Janiszewskiej i P. Łukaszowi Balikowi. Okazujemy wdzięczność również
Prezesowi GS „S-Chł.” W Kłomnicach – Panu Zbigniewowi Wawrowskiemu. Paniom z Urzędu Gminy
w Kłomnicach – P. Barbarze Sośniak
i P. Róży Wiewiórze składamy podziękowania za zaangażowanie w sprzedaż
aniołów.
Dzięki wystawieniu dwukrotnie,
w czasie Akcji „Ferie 2011” spektaklu
p.t. Mikołajki” na podstawie legendy o Św. Mikołaju, w reżyserii Dawida Chybaskiego – mogliśmy sprzedać
anioły. A sprzedawały: Karolina Gonera i Karolina Bera. Gorące podzię18

kowania przesyłamy młodzieży: Zuzi
Eliasz, Przemkowi Chruścielowi, Ewie
Woszczyńskiej, Kubie Kołodziejczykowi, Nicoli Zasępie, Łukaszowi Janikowi.
Kwota jaką zebraliśmy wyniosła:
1.277,-zł. Paczki rozwieziemy do dzieci z biednych rodzin, przed Niedzielą Palmową -16 kwietnia (sobota),
w godzinach dopołudniowych. Czekajcie na nas!! Listę dzieci z biednych
rodzin przekaże nam wkrótce – GOPS
w Kłomnicach. Do pozostałych pięciu gmin paczki dowieziemy do szkół
i przedszkola, z których pochodziły prace.
Poniżej napisane słowa Kornela Makuszyńskiego niech dopełnią najpiękniejszą z prowadzonych Akcji, pomocy drugiemu… małemu człowiekowi!
To dzięki Wam, wszystkim: dzieciom
i młodzieży – prawdziwym artystom
plastykom z Powiatowego Konkursu Anioły i Pierniki 2010, ludziom sprzyjającym tej Akcji i zarazem nam wszystkim – udało się po raz kolejny!
„Mądrym być to wielka sztuka, ale
dobrym jeszcze większa”
Zwyciężyła!

N

asze dzieci i młodzież z terenu
naszej gminy, laureaci Konkursu Recytatorskiego przeprowadzonego w dniu 2 grudnia ubiegłego roku,
w naszej instytucji, wzięli udział

Delfina Ambroziak jako Przewodnicząca.
Konkurs odbędzie się pod patronatem   Prezydenta Miasta Częstochowy;
a zorganizowany przez Filharmonię
Częstochowską przy pomocy finansowej
Urzędu Miasta Częstochowy oraz gmin,
z którymi związana jest historia najsłynniejszego rodzeństwa śpiewaków –
Kłomnic, Mstowa, Mykanowa i Rędzin.
Współorganizatorami konkursu są:
Fundacja im. Jana, Edwarda i Józefiny
Reszków, Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie, Zespół Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie. Zapraszamy na drugą edycję
Konkursu.«
w dniach 23-24 lutego w eliminacjach
powiatowych Regionalnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się
w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie. Spośród 69 uczestników (w trzech kategoriach wiekowych) do dalszego etapu przesłuchań
zakwalifikowała się w kategorii I (od 0
do I klasy) - Patrycja Brondel – uczennica z Zespołu Szkół w Konarach. Przygotowała ją Pani – Aldona Chrząstek.
Zdobywszy wyróżnienie równorzędne
z uczniem z Olsztyna wystąpi w dniu
10 marca w dalszych rejonowych przesłuchaniach. Nareszcie, powiodło się,
Patrycjo, o tym marzyłaś?! Gratulujemy
Ci i szczerze się cieszymy!
Uwaga Przedszkolacy!

J

est i dla Was impreza – Turniej
Recytatorski dla Przedszkolaków
im. Ludwika Jerzego Kerna. Turniejowe zmagania w dniu 31 marca. Karty zgłoszeń do dnia 26 marca. Jurorzy
to aktorzy. Uczestnikami będą dzieci
z przedszkoli naszej gminy, ale pragniemy przyjąć serdecznie gości z innych
gmin powiatu częstochowskiego. Integrujemy się, wzbogacamy i ożywiamy. Oj będzie się działo! Dziecięcość,
ekspresja i szczerość, w dodatku piękne
teksty zmarłego nie tak dawno poety –
Ludwika Jerzego Kerna. Prawdopodobnie darczyńca obdaruje nas wybornymi
wypiekami i czyż dla takich klimatów
nie warto wystąpić na takiej fantastycznie radosnej imprezie w Ośrodku Kultury? Pozostaje nam szczerze namówić
do udziału!

Działalność wyjazdowa Zespołów!

C

zęść męska – to „Chłopoki
z Kłomnic”, część żeńska to
„Swatki –Kłomniczanki” w całości
to Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko” wyjadą już 9 kwietnia
do Dąbrowy Górniczej na IV Między-

kulturowy Przegląd Folklorystyczny
„Zagłębie i Sąsiedzi”. Wystąpią w kategorii zespołów stylizowanych, z repertuarem – wiązanka melodii z widowiska
obrzędowego „Kłomnickie Wesele”.
Wystąpi również solistka- P. Irena Janusz z repertuarem pieśni weselnych.
W dniu 2 maja wystąpią na Euro-

Folklor w Zebrzydowicach Śląskich.
W dniu 15 maja wyjadą razem z Zespołem Obrzędowym „Grusza”, by występować w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Folklorystycznych „Wici 2011”
w Chorzowie.«

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO

Gmina Kłomnice będzie ponownie gościć
tancerzy z całej Polski!
Krzysztof Chmielarz

M

ożna powiedzieć, że ogólnopolskie turnieje tańca towarzyskiego organizowane
w naszej Gminie na stałe wpisały się
w kalendarz taneczny Polski. Zgodnie
z kalendarzem 8 kolejny już turniej
odbędzie się w dniach 26 – 27.03.2011r
w Hali Sportowej w Kłomnicach. Organizatorami tegorocznego turnieju Tańca
Towarzyskiego są: Wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając, GOK Kłomnice, Klub
Tańca Towarzyskiego STYL przy GOK
Kłomnice oraz Społeczny Komitet Rodziców dzieci tańczących w klubie.
Będzie to turniej w części charytatywny z przeznaczeniem cegiełek na dofinansowanie do leczenia kolejnego dziecka z naszej Gminy poprzez Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą
w Warszawie pod honorowym patronatem między innymi Beaty Tyszkiewicz,
Piotra Adamczyka. Dla naszej Gminy
jest to kolejne wiosenne święto wdzięku
i młodości, na którym będziemy mogli
obserwować i podziwiać kunszt taneczny
tancerzy całej Polski w różnych kategorii
wiekowych i stylach tanecznych, tańce
standardowe i latynoamerykańskie. Na
parkiecie nie zabraknie również tancerzy
z Klubu Tańca Towarzyskiego „STYL”
działającego przy GOK Kłomnice. Nasi
tancerze przed Turniejem pracują solidnie ćwicząc na co dzień pod okiem trenera Krystiana Chmielarza i szkoleniowców p. Krzysztofa Trentowskiego byłego
mistrza Polski z tańców standardowych
oraz p. Krystiana Radziejowskiego i Sylwii Maczek z tańców latynoamerykańskich –– obecnych wicemistrzów Polski,
półfinalistów Turnieju Blackpool w Anglii.

W ciągu roku nasi klubowi miłośnicy tańca uczestniczyli w licznych
turniejach krajowych i zagranicznych,
odnosząc sukcesy, zajmując miejsca finałowe i miejsca na podium, zdobywali wyższe klasy taneczne. Tym samym
przynosili sławę i propagowali Kłomnice
na mapie tanecznej Polski i za jej granicą. Przygotowania do turnieju idą pełną
parą, przygotowany jest program turnieju uwzględniający, składy sędziowskie
na poszczególne dni i organizację turnieju. Opracowany jest również kalendarz
taneczny naszego Klubu z uwzględnieniem wszystkich Sponsorów, którzy
jak co rok mocno wspierają organizację
turnieju i pomoc dla chorego dziecka.
Dla publiczności będą dodatkowe atrakcje podczas wieczorowej gali zarówno
w dniu 26, jak i 27.03.2011 r. Bloki taneczne będą się rozpoczynać o godz.
9.30, 12.30, 16.30.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
na imprezę tej rangi organizowaną w Naszej Gminie.
--W Gminie Kłomnice przygoda z tańcem zaczęła się od 2002 roku, w którym
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach p. Krzysztof Wójcik w porozumieniu z Krystianem Chmielarzem absolwentem tej szkoły i tancerzem szkoły
tańca „SZYK” w Częstochowie zorganizowali zajęcia taneczne dla uczniów
szkoły. Od 2003 roku kursy taneczne
przerodziły się w Klub Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego „STYL” działający przy GOK w Kłomnicach, którego
trenerem został Krystian Chmielarz i jest
do chwili obecnej.
Od samego początku działalności
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Klubu przy zaangażowaniu i pomocy
społecznego komitetu rodziców tancerzy
odbywały się turnieje międzyklubowe,
a od 2004 roku cyklicznie organizowane
są już turnieje tańca towarzyskiego o zasięgu ogólnopolskim. Na pierwszym jednodniowym turnieju gościliśmy 160 par
z całej Polski. Tej rangi impreza zorganizowana w Kłomnicach po raz pierwszy
od razu zdobyła wielki aplauz publiczności i mieszkańców naszej Gminy, odbiła
się także szerokim echem poza jej granicami. Organizatorzy następnych turniejów, tj. Wójt Gminy Kłomnice, GOK
i Klub Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego STYL rozszerzyli o kolejny dzień
i do chwili obecnej są to turnieje dwudniowe odbywające się w sobotę i niedzielę w miesiącu marcu każdego roku.
Od tego czasu do Kłomnic przybywa
coraz więcej par tanecznych z klubów tanecznych całej Polski w ilości około 300
par z 60 miast. Również coraz większe
jest zainteresowanie sponsorów, którzy
dotychczas wspierali nie tylko turniej tańca, ale działalność charytatywną na rzecz
dofinansowania do leczenia i rehabilitacji
kolejnych dzieci w Naszej Gminie. Na
pierwszym charytatywnym turnieju, który odbył się w 2007 roku wspomagaliśmy
podopiecznych fundacji p. Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” z Krakowa. Podczas
następnych i kolejnych turniejów pomocą objęte były dzieci z terenu naszej Gminy poprzez Fundację Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” pod honorowym patronatem
nie żyjącego już prof. Zbigniewa Religi,
a obecnie p. Beaty Tyszkiewicz i Piotra
Adamczyka. Na każdym turnieju oprócz
walca, tanga, qikstepa, samby, rumby,
czy pasodoble publiczność i sponsorzy

›››
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mieli możliwość być świadkami niespodzianek, i tak występu show p. Katarzyny
Cichopek i p. Marcina Hakiela laureatów
„Tańca z Gwiazdami”, grupy tanecznej
„Taniec z Ogniem”, v-ce mistrzów świata w tańcu break – dance, tancerki w tańcu brzucha i innych atrakcji, których nie
w sposób wymienić. Wieczorowe gale
turniejów były zawsze otwierane pięk-

nym polonezem w wykonaniu naszych
rodzimych „Płomyczków”, w przerwach
między blokami tanecznymi prezentował
swój repertuar Folklorystyczny Zespół
Śpiewaczy „Klepisko”, Orkiestra Dęta
Straży Pożarnej, zawodnicy grupy karate.
To wszystko mogło się odbywać w naszej
gminie dzięki dużemu zaangażowaniu
Urzędu Gminy, Wójta p. Adama Zająca,

Relacja z EGP 2011
Kamil Kokoszka

W

dniach 22-23 stycznia 2011
roku w Hali Sportowej
w Kłomnicach odbyła się
piąta edycja turnieju sportów elektronicznych - Electronic Games Party 2011. Ten kto nie był, niech żałuje!
Atrakcji, ducha rywalizacji oraz emocji
nie brakowało. W tym roku impreza
była znacznie większa i ciekawsza od
poprzedniej. W turniejach udział wzięło około 400 graczy, wśród których nie
zabrakło tych najlepszych. Pośród rozgrywanych platform znalazły się m.in.
Counter Strike 1.6, Pro Evolution Soccer 2011, Call of Duty Modern Warfare,
Tekken 6, Call of Duty Black Ops, Wii
Boxing, Wii Bowling, Need For Speed
Hot Pursuit.
Prowadzone były one w różnych formach, pojedynki indywidualne oraz drużynowe - dwu, trzy oraz pięcioosobowe.
W dniach turnieju halę w Kłomnicach
odwiedziło około 800 osób z całej Polski.
Do przeprowadzenia rozgrywek zgromadzona została pokaźna ilość sprzętu,
w tym ponad 80 komputerów oraz 22
konsole. Na miejscu pojawiło się wielu
redaktorów, zarówno telewizyjnych jak
i reprezentujących portale e-sportowe.
Obszerne relacje przygotowały telewizje TVR oraz NTL Radomsko. Kilkaset
osób obserwowało na żywo rozgrywki
w Kłomnicach poprzez dwie relacje internetowe w serwisach Headshot Media
oraz Cybersport. Mecze komentowane
były przez Cyca, Ozka, M4rko, Warlike’a oraz innych znanych i lubianych
w świecie e-sportu.
Poza stanowiskami turniejowymi
każdy mógł zagrać w gry sterowane
przez innowacyjne kontrolery ruchowe
Nintendo czy też kierowane obrazem
przez Kinect’a. Dla niewtajemniczonych
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widok osób wymachujących Nunchak’iem oraz skaczących przed Kinect’em
mógł wydawać się co najmniej zabawny.
Zwycięzcami turniejów głównych
zostali:
Counter Strike 1.6:
Universal Soldiers, BENQ DELTAeSPORTS.com, Team ONYX
Call of Duty Modern Warfare:
CEFO, Alsen Team, Pro Gloria Gentis
Pro Evolution Soccer:
Damianos, Diego, Wesoły
Tekken 6:
Żeliwna Pięść, Gon, Kurek
Call of Duty Black Ops 3on3:
TMD, Garry Move Out, Filtry
Call of Duty Black Ops 1on1:
Heniu, Kamil07, Quarantino
W turniejach udział wzięło kilkanaście osób z terenu gmin Mykanów oraz
Kłomnice. Niestety kłomnicka drużyna
Counter Strike’a 1.6 - „MyScan” nie odniosła sukcesu, nie awansując z pierwszej fazy grupowej. Pierwsze miejsce
w turnieju Need For Speed Hot Pursuit
zajął Kamil Zielonka z Borowna, a także
pierwsze miejsce w Deathmatch’u Counter Strike 1.6 zajął Kuba Dudek z Zawady.
EGP 2011 zgromadziło bardzo pokaźną pulę nagród, która łącznie wyniosła około 23 000zł.
Oprawa imprezy była znakomita.
Gracze otrzymywali napoje energetyczne
z logo EGP. Mecze obserwować można
było na dużych ekranach. Doświadczeni

Dyrektora GOK p. Leszka Janika, trenera KTT STYL p. Krystiana Chmielarza,
Dyrektora Zespołu Szkół p. Barbary Kanoniak, hojności Sponsorów oraz zaangażowania rodziców dzieci tańczących
w Klubie. Mamy nadzieję, że w dalszym
ciągu nie zabraknie zapału do organizowania tanecznej imprezy ogólnopolskiej
w naszej Gminie.
administratorzy przygotowali profesjonalne regulaminy każdego z turniejów.
Podobnie jak w roku poprzednim, tak
i w tym, wydarzeniu towarzyszył konkurs ekologiczny na temat recyklingu
elektrośmieci. Dofinansowany został on
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dzięki czemu uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnego
sprzętu gamingowego.
Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę turnieju: www.egp.com.pl
Organizatorami imprezy byli Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Gmina
Kłomnice. Kilkumiesięczny wysiłek
młodzieży z kół ZMW w Borownie oraz
Zawadzie przyniósł wielki sukces, a impreza postrzegana jest jako jedna z najlepszych i największych w kraju. Nie było
by to możliwe bez współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach,
Gminą Mykanów - Wójtem Krzysztofem Smelą oraz przede wszystkim gospodarzem - Wójtem Gminy Kłomnice
- Panem Adamem Zającem.
Turniej dofinansowany został ze środków budżetowych Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach oraz Gminy Mykanów.
Chcemy podziękować  panu Januszowi Krysiakowi za nieodpłatne dostarczanie pieczywa dla osób organizujących
turniej oraz panu Robertowi Zalasowi
z Kłomnic za pomoc techniczną.
Za pomoc w organizacji turnieju podziękowania kierujemy też pod adresem
pani Barbary Kanoniak Dyrektora Zespołu Szkół w Kłomnicach oraz dla personelu szkoły.
Sponsorami wydarzenia byli:
Roccat - sponsor główny, Media-Tech,
Kaspersky, Kobra, 1shot1kill, NaOstrzu.
pl, EPSON, Bank Spółdzielczy w Kłomnicach, ALMET, Enermax, Thermaltake, a także Piekarnia Henryk Krysiak
i Restauracja Miodowy Dwór z Kłomnic.
Partnerzy strategiczni: Nintendo,

Budda Bag, eGame, Miuki, D-link,
BENQ, Inwestcom, KHAOTIC, ProPlayer, Alfanet, COMBO’S.

Media: Headshot Media, Cybersport,
GIEROmaniak, Honmaru.pl, Gamemod.
pl, Counter-Strike.pl, NTL, TVR, playpc.

pl, ESCN, 101st.eu, czewa.tv,   CALLofDUTY.pl, Batalion, PESLEAGUE,
RMFMAXXX, Gazeta Kłomnicka«

XI WIELKANOCNY OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI

Przygotowania na finiszu!
Jan Milc

I SERIA PUCHARU POLSKI.

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. junior długość 16,5 km

W

momencie
kiedy
ten
numer
„GK”
dotrze
do szanownych Czytelników przygotowania do XI Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice będą dobiegać końca.
Jak już informowaliśmy wcześniej,
XI Wielkanocny… będzie imprezą
dwudniową. W sobotę 9 kwietnia rozegrana zostanie jazda indywidualna
na czas w kat. junior, junior młodszy,
kobiety elita i juniorka, młodzik, juniorka młodsza + młodziczka. Natomiast w niedzielę (10 kwietnia) odbędą się wyścigi ze startu wspólnego
we wszystkich kategoriach. Przypominamy, że dla kategorii junior, junior
młodszy, kobiety elita i juniorka oraz
juniorka młodsza zawody są I eliminacją Pucharu Polski.
Start i meta wyścigu indywidualnego na czas zlokalizowane są w Konarach, przy czym ze względów bezpieczeństwa nie będzie „rundy wokół
wsi”. Poniżej zamieszczamy schematy
tras dla poszczególnych kategorii.
Na czas rozgrywania konkurencji
„junior” zostanie zamknięta droga powiatowa 1030S na odcinku Zawada –
Śliwaków oraz droga 1031S na całej
długości i 1032S na odcinku ZawadaKonary.
Na ten okres wyznacza się objazdy
do Gidel:
I z Kłomnic do Radomska (DK 91)
i dalej w kierunku Włoszczowej;
II z Kłomnic do Garnka i dalej w kierunku Gidel;

I SERIA PUCHARU POLSKI

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. kobiety elita+juniorka
oraz junior młodszy długość 10 km.
›››
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W czasie rozgrywania wyścigu
w kat. junior młodszy i kobiety elita zamknięta będzie droga 1032S na odcinku
Konary – Zawada oraz ul. Częstochowska w Konarach i Świerczewskiego
w Bartkowicach. Natomiast podczas
startów kat. młodzik i juniorka młodsza
droga 1032S na odcinku 100 m od ul.
Łąkowej w kierunku Zawady oraz ul.ul.
Częstochowska w Konarach i Świerczewskiego w Bartkowicach.
Zawody niedzielne będą rozegrane
ze startu wspólnego. Start i meta są wyznaczone w Kłomnicach na ul. Pocztowej (obok Urzędu Gminy). Trasę jazdy
kolarzy oraz obowiązujące w czasie wyścigu objazdy prezentujemy na poniższym schemacie:
Pętla po której będą ścigać się kolarze liczy 18,2 km, natomiast dystans
wyścigu głównego wyniesie ok. 146
km. Kolarze wystartują w kierunku
Rzerzęczyc następnie przejadą przez
Skrzydlów, Rzeki, Bartkowice-Leśniczówkę do Kłomnic. Podobnie jak
w latach ubiegłych należy liczyć się
z utrudnieniami w ruchu kołowym. Będzie on na trasie przejazdu kolarzy całkowicie wstrzymany. Utrudnienia te
nastąpią w godz. 14.30 – 18.00 w sobotę i 10.00 – 15.50 w niedzielę.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program zawodów:

Schematyczna mapa trasy jazdy indywidualnej kat. juniorka młodsza
(Puchar Polski), młodziczka i młodzik.

Schematyczne trasy objazdów w dniu 10 kwietnia 2011 r.

09 kwietnia 2011 ( SOBOTA )
14:45 - Uroczyste otwarcie
15:00 - Start pierwszego zawodnika
do jazdy na czas w kolejności kategorii:  
JUNIOR – JUNIOR MŁODSZY - KOBIETY ELITA i JUNIORKA – MŁO- 13:50 - Meta kat. TANDEMÓW
DZIK – JUNIORKA MŁODSZA + 12:05 - Uroczyste otwarcie XI WIELKANOCNEGO WYŚCIGU KOLARMŁODZICZKA;
-15 minut po ukończeniu ostatniego za- SKIEGO
12:10 - Start kat. Elita + Orlik
wodnika – dekoracja zwycięzców.
12:15 - Start kat. Junior
12:18 - Start kat. Kobiety Open
10 kwietnia 2011 ( NIEDZIELA )
13:40 - Meta Kat. Kobiet Open
10:30 - Start kat. Junior Młodszy
14:40 - Meta kat. Junior
10:35 - Start kat. Młodzik
15:35 - Meta kat. Elita - Orlik  
10:38 - Start kat. Juniorka Młodsza
15:50 - Uroczyste zakończenie wyścigu,
10:40 - Start kat. Młodziczka
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
11:15 - Meta kat. Młodziczka
Zwycięzcy poszczególnych kategorii
11:35 - Start kat. TANDEMY NIEWIoprócz nagród przewidzianych regulamiDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
nem otrzymają statuetki wykonane przez
11:40 - Meta kat. Młodzik
artystę-rzeźbiarza p. Mariusza Chrząstka.
11:50 - Meta kat. Juniorka Młodsza
Wyścig główny (kat. elita/orlik) ro12:00 - Meta kat. Junior Młodszy
12:30 - OGŁOSZENIE   WYNIKÓW   zegrany zostanie na dystansie 145,6 km,
DLA KATEGORII MŁODZIEŻO- co oznacza, że zawodnicy będą pokonywać wyznaczoną pętlę 8-krotnie, juWYCH
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niorzy pojadą na dystansie 91 km tj. 5
okrążeń, juniorzy młodsi 3 okrążenia tj.
54,6 km, podobnie kobiety i mastersi.
Młodzicy i juniorki młodsze pokonają
36,4 km, czyli dwa okrążenia. Najkrótszy dystans będą mieć do pokonania
młodziczki- 18,2 km (1 okrążenie).
Zachęcamy przedsiębiorców do zareklamowania swoich firm. Na wyścig
przyjadą ekipy kolarskie i towarzyszące
im osoby oraz ich sponsorzy z całej Polski, a także przedstawiciele prasy, radia
i tv. Będzie to więc bardzo dobra okazja
do szerokiego zaprezentowania przedsiębiorstw. Warunkiem umieszczenia
reklamy, podobnie jak w latach ubiegłych jest udział w sponsorowaniu wyścigu. Szczegółowych informacji w tym
względzie udziela Dyr. GOK p. Leszek
Janik. «

Co warto zwiedzić?

Ach, co to był za dzień!!!

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

Maja Tomaszewska
Urodziła się 30.09.2010r.,
Ważyła 4100 g i mierzyła 61
cm. Razem z rodzicami Kamilą i Krystianem mieszka w
Częstochowie.

Daniel Mróz
Urodził się 28.11.2010r.
Ważył 3800 g i mierzył 59
cm. Mieszka z rodzicami
Iloną i Sebastianem w
Kłomnicacach.

