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Szanowni Czytelnicy!

W

szystko wskazuje na to, że tegoroczna zimanie zima opuściła nas na dobre i wkraczamy
w wiosenne przesilenie. Okazuje się jednak,
że taka nietypowa, jak na okres zimowy pogoda, niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i nasze samopoczucie. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie słysząc o coraz to innych znajomych,
którzy rozchorowali się na grypę. Niestety w ostatnim okresie opuściło nas wielu
krewnych i znajomych, odchodząc na zawsze. Myślę ,że anomalia pogodowe miały
na to niemały wpływ. Życie jednak toczy się dalej i wchodzimy w okres przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z naszą wiarą są to święta upamiętniające zwycięstwo życia nad śmiercią. Ta właśnie nadzieja powoduje, że tak radośnie
obchodzimy Wielkanoc ,otoczeni symbolami budzącego się nowego życia. Walka
o byt i godne życie powoduje, że wielu spośród nas nie ma możliwości codziennego
kontaktu z najbliższymi. Osłabia to więzy rodzinne ale i towarzyskie i powoduje,
że oddalamy się od innych ludzi zamykając się na ich problemy. A przecież naszą
naturalną cechą powinna być empatia, czyli otwarcie się na naszych bliźnich co znakomicie ułatwia wzajemne pozytywne kontakty. Dlatego okres świąt jest doskonałą
okazją, aby poprawić wzajemne relacje między członkami bliższej i dalszej rodziny
i wcale nie musi się to odbywać przy suto zastawionych stołach. Nie mniej jednak,
jak każe nasza tradycja, spotkajmy się przy „święconce” i złóżmy sobie szczere życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia a w „lany poniedziałek” nie wychodźmy z domu bez pojemnika z wodą, bo to też jest nasza tradycja.
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PRACE
Ruszyła kampania
„Dopłaty obszarowe 2007 r.” SPOŁECZNIE

UŻYTECZNIE

Adam Śliwakowski

A

gencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w dniu 15 marca uruchomiła procedurę przyjmowania
wniosków o przyznanie płatności
do gruntów rolnych, o przyznanie
płatności cukrowej i o przyznanie
pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i nizinnych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania.
Bardzo istotny jest fakt, iż w roku
2007 zostały zmienione zasady wypełniania wniosku, dlatego bardzo
ważne jest by przed jego wypełnieniem każdy rolnik zapoznał się
z obszerną instrukcją, która dołączona
jest do wniosku. W roku 2007 pojawiła się płatność do roślin przeznaczonych na paszę (PZ), uprawianych
na trwałych użytkach zielonych. Płatność ta przysługuje rolnikowi, który
w okresie od 1 kwietnia 2005 roku
do 31 marca 2006 roku był posiadaczem zwierząt-bydła, owiec lub kóz,
które były zarejestrowane w rejestrze
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
na podstawie zgłoszenia do rejestru,
oraz w okresie referencyjnym był posiadaczem trwałych łąk lub trwałych
pastwisk. Aby skorzystać z tej formy
płatności należy także spełnić warunek przelicznikowy, tj. 0.3 dużej sztuki bydła na 1 ha użytków rolnych. Kolejną nowością w 2007 r. jest płatność
do roślin energetycznych (RE nazwa
rośliny uprawnej), która obejmuje
jedną roślinę energetyczną, do której
przysługuje płatność tylko do upraw
roślin energetycznych, uprawianych
na gruntach rolnych, które nie kwalifikują się do przyznania jednolitej
płatności obszarowej np. : jednoroczne i wieloletnie rośliny energetyczne,
zagajniki drzew leśnych o krótkim
okresie rotacji (np. wierzba, topola,
robinia akacjowa).
Rolnik, który po raz pierwszy
zamierza złożyć wniosek o płatności obszarową powinien wypełnić czysty formularz wniosku,
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który można pobrać z biura powiatowego ARIMR, lub ze strony
internetowej:
www.arimr.gov.pl.
Rolnicy, którzy składają wniosek po raz pierwszy nie dołączają
do wniosku materiału graficznego.
A teraz w szybkim skrócie postaram
się przedstawić najistotniejsze zmiany, z którymi będziemy mieli do czynienia wypełniając wnioski o płatność
obszarową:
 W roku 2007 na formularzu można
ubiegać się o przyznanie kilku rodzajów płatności:
a) płatność do gruntów rolnych
b) płatności cukrowej
c) płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania.
 We wniosku nie wpisuje się
już nazw upraw, a jedynie oznaczenia
przypisane poszczególnym grupom
upraw, przykładowo JPO, UPO, PZ,
CH, P, L, K. Każde oznaczenie obejmuje określone rośliny. Szczegółowy opis
znajdziemy w instrukcji do wypełniania
wniosku na stronie 5 i 6, lub na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl
 Od 2007 roku we wniosku nie należy
wpisywać informacji o „nieaktualnym
rodzaju użytków”. Jeżeli rolnik wpisze
we wniosku NRU, taki zapis nie będzie
uwzględniany. Weryfikacja zadeklarowanych działek nastąpi w oparciu o posiadane przez ARiMR ortofotomapy,
dane GIS oraz dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków.
Ważne daty!
Należy pamiętać iż wnioski składa
należy składać w terminie od dnia 15
marca do dnia 15 maja 2007r. Wnioski można składać jeszcze przez 25
dni kalendarzowych (do 9 czerwca
2007 roku) z tym, że należna kwota
płatności zostanie pomniejszona o 1%
za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Zmiany do wniosku można składać
do dnia 31 maja 2007 roku.

Róża Wiewióra

W

dniu 14.02.2007.zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Adamem
Zającem, a Dyrektorem Powiatowego
Urzędu Pracy Andrzejem Perlińskim
w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych. Porozumienie zostało zawarte na okres od 01.03.2007r.
do 30.11.2007r. Do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 30 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Do zakresu
zadań skierowanych osób należy dbanie
o porządek w miejscu zamieszkania pod
nadzorem sołtysa wsi. Prace wykonywane są codziennie po 2 godziny, nie więcej
niż 10 tygodniowo, za wynagrodzeniem
6,20 na godzinę.
Pracownicy zostali przydzieleni
do następujących sołectw:
Garnek i Kłomnice po3 osoby,
Rzeki, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce,
Konary, Lipicze, Skrzydlów, Chorzenice, Zawada, Nieznanice po 2 osoby,
Śliwaków, Bartkowice, Witkowice, Karczewice po 1 osobie.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców sołectw, aby wszelkie uwagi dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych, zgłaszali
sołtysom, którzy bezpośrednio sprawują
nad nimi opiekę lud do pracowników
opieki społecznej.



C

...SITA

entrum Nauki Języków „SITA”
wznawia drugą edycję akcji „Gmina bliżej Europy”. Jeden poziom nauki
języka obcego metodą SITA obejmuje
44 godziny. Należność za kurs wynosi
399 zł. W tej kwocie każdy uczestnik
kursu otrzymuje zestaw materiałów nagranych na CD i podręcznik. Dla tych
osób, które będą kontynuowały naukę,
cena wynosi 349 zł. Chętnych do wzięcia udziału w kursie mogą kontaktować
się z P. Adamem Śliwakowskim.

Komunikat dla  
rolników
W
e wtorki i środy, w godzinach od 9-14
pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie swiadczył
będzie pomoc przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie. 						



Bociany
Krzysztof Łukasik

P

olska jest europejską stolicą bociana
białego. Na terenie naszego kraju znajduje się prawie 60 tyś. gniazd bocianich, z czego ok. 52,5 tyś. jest zajętych przez
bocianie pary. Jest to liczba imponująca biorąc pod uwagę fakt, że na całym świecie żyje
ok. 160 tyś. par.
Najwięcej bocianów osiedliło się i nadal
osiedla w północno-wschodniej części Polski, ze względu na sprzyjające warunki geograficzne. Znaczna część populacji bocianów
żeruje w dolinach i rozlewiskach Warmi, mazur i Podlasia.
I chociaż tereny województwa śląskiego nie sprzyjają osiedlaniu się bocianów,
to na terenie naszej gminy kilkanaście par
ma swoje gniazda. Bociany ulokowały gniazda dość standardowo, czyli głównie na drzewach i słupach betonowych. Urząd Gminy
dba o ich stan i pielęgnuje je w czasie, gdy
ich mieszkańcy wylatują na okres zimowy
do Afryki. Działania te prowadzone są po to,
aby bociany, które właśnie w marcu rozpoczęły wielką podróż której kres będzie w Polsce, mogły zasiedlić bez problemu swoje
gniazda które opuściły jesienią.
W poszczególnych sołectwach naszej gmi-

ny znajduje się w sumie 20 gniazd bocianich. Zarówno w tym jak i w minionych latach prowadzone były prace konserwacyjne tych gniazd, a ponad
to w tym roku zostało utworzone nowe gniazdo w miejscowości Chorzenice.

]

Polska jest europejską stolicą bociana białego.
Na terenie naszego kraju znajduje się prawie 60
tyś. gniazd bocianich...

]

Prace konserwacyjne polegały na przycinaniu gałęzi, które mogłyby ewentualnie utrudnić wracającym bocianom ponowne zasiedlenie gniazd. Poprawiano również ogólny stan tych gniazd, który mógł ulec pogorszeniu przez zimę.
Urząd Gminy w Kłomnicach będzie dokładał wszelkich starań, aby populacja bocianów na terenie gminy rosła i podjmie działania, by stworzyć
ku temu jak najlepsze warunki.



Nabór do sekcji siatkówki

KS Kłomnice ogłasza nabór chłopców z roczników 1993-1994 do sekcji
siatkówki. Zajęcia odbywają się w Hali Sportowej w Kłomnicach we wtorki
i czwartki. Kontakt – p. Anna Dylczyk, tel: 034-366-87-06
GAZETA KŁOMNICKA - Marzec 2007

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
zaprasza na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Projektu:
NOWA PERSPEKTYWA
Szkolenia zorganizowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działanie 2.3)
Aktualnie prowadzony jest nabór na bezpłatny kurs:

BUKIECIARSTWA
Uczestnikami kursów mogą być: rolnicy, domownicy i osoby zatrudnione w rolnictwie zamieszkałe w woj. śląskim na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.
Miejsca realizacji kursów, udzielania informacji i rekrutacji uczestników:
Centrum Kształcenia Zawodowego CZĘSTOCHOWĄ ul. Jagiellońska 88, tel./fax 034 365 76 21, e-mail:
czestochowa@zdz.katowice.pl
Dla uczestników zamieszkałych poza miejscem realizacji kursów, refundowane będą dodatkowo koszty dojazdu na miejsce
szkoleń. Osoby spełniające kryteria i zainteresowane uczestnictwem w kursach prosimy o kontakt z ww. ośrodkiem kształcenia ZDZ Katowice.
Czas realizacji projektu: wrzesień 2006 - październik 2007
Projekt realizowany pod nadzorem:
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, www.wup-katowice.pl

Aktualności z prac Rady Gminy Kłomnice

Luty 2007

K

omisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów Promocji
Gminy postanowiła, że przed
rozdziałem pieniędzy na kluby sportowe, stowarzyszenia i uczniowskie
kluby sportowe dokona oceny realizacji zadań statutowych głównie
w klubach piłkarskich (piłki nożnej
i siatkówki).
Prosząc na swoje posiedzenie przedstawicieli klubów postanowiono zapoznać się z wykorzystaniem środków
finansowych pozyskanych ze źródeł
samorządowych.
Radni chcieli również, by przedstawiciele klubów przedstawili, jakie
działania podejmowały ich zarządy
by pozyskać pieniądze z innych źródeł
(np. festyny, zabawy, dyskoteki, dotacje sponsorów czy też składki członkowskie).
Członkowie komisji chcieli również zapoznać się z planami działania
Zarządów klubów na 2007r. ze szczególnym uwzględnieniem:
- szkolenia młodzieży i dzieci
- poprawy warunków sportowych
drużyn piłkarskich
- pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozasamorządowych (zabawy, festyny itd.)
4

Odpowiedzi na te pytania miały zadecydować i zadecydowały o rozdziale
środków finansowych Urzędu Gminy
na poszczególne kluby.
Mimo, że w zaproszeniach przedstawiono szczegółową tematykę posiedzenia Komisji to niektórzy Prezesi
Klubów pominęli punkty dotyczące,
„co my sami zrobiliśmy” ograniczając
się do narzekania na brak pieniędzy.
Kiedy padały pytania członków Komisji, co w Klubie zrobiono społecznie
w ostatnim roku- wymieniono prace
wykonane przed trzema lub czterema
latami.
Radni oceniając pracę Klubów zdają sobie doskonale sprawę, że praca
Zarządów Klubów opiera się na działaniach społecznych, którzy prowadząc
działalność w Klubach poświęcają
swój wolny czas, często kosztem rodziny. Nie jest to praca łatwa. Niemniej
jednak podejmując się tego zadania
trzeba się liczyć, że środowisko, w którym przyszło im działać patrzy i ocenia
ich efekty.
Przewodniczący Wiesław Cieślak

D

nia 06.03.2007r. odbyło się
posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, i Polityki Społecznej w temacie „Gazeta
Kłomnicka”.Gościem był redaktor naczelny Pan Leszek Janik, który przedstawił rys historyczny oraz aktualne
zagadnienia wydawnicze. Radni obecnej kadencji zajęli stanowisko pomocy
w redagowaniu gazety.
W temacie „Ocena realizacji zadań
przez uczniowskie kluby sportowe”
przybyli zaproszeni goście.:
-Pani Dorota Tomczyk i Pani Elżbieta Łagiewka przedstawicielki Fundacji
„Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
Skrzydlów
-Pan Sławomir Pluta i Pan Robert
Owczarek ULKS „Milenium” w Kłomnicach
-Pan Jacek Walicki prezes ULKS przy
szkole w Wtkowicach
Zaproszeni goście przedstawili sprawozdanie z działalności klubów
i stowarzyszeń za 2006r. oraz plany
na 2007r. z projektami budżetowymi.
Radni doceniają pracę, którą wkładają
Ci państwo w wychowanie i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
naszej gminy.
Przewodnicząca
Małgorzata Śliwakowska

Sługa Boży
Małgorzata Śliwakowska

S

łysząc „Łzy Matki” o godz.
21.37 wracam myślą do początku Wielkiego Pontyfikatu,
gdy to z balkonu Bazyliki św. Piotra usłyszałam słowa: „Habemus
papam”. Jan Paweł II w geście pozdrowienia uniósł ręce i powiedział
do zgromadzonych: „Bałem się przyjąć ten wybór (…) Nie wiem, czy będę
umiał dobrze wysłowić się w waszym
… naszym języku włoskim. Gdybym
się pomylił, poprawcie mnie”. I tymi
słowami trafił do serc nas wszystkich,
nawiązał kontakt z ludźmi całego świata. Tak Wielki człowiek, a zwracał się
do nas, do każdego z nas, błogosławił
chorych, przytulał dzieci: „Zwracam
się do wszystkich ludzi, do każdego
człowieka (…) Módlcie się za mnie.
Pomóżcie mi, ażebym mógł Wam służyć.” Przyglądając się i słuchając Ojca
Świętego zauważyłam, że emanował
od Niego spokój, który nam się udzielał.
Papież często modlił się w blasku świateł, pod bacznym spojrzeniem tysięcy
par oczu. Potrafił w takich sytuacjach
odizolować się od otoczenia i całkowicie skupić się na modlitwie, której znaczenie doceniał od najmłodszych lat.
Umiłował góry, które były miejscem
jego wypoczynku: „Góry pozwalają
doświadczyć trudu wspinaczki, strome
podejścia kształtują charakter, a kon-

takt z przyrodą daje pogodę
ducha”. Umiłował Polskę
i Jego słowa i czyny często zdradzały tęsknotę
za nią: „Pozdrawiam
Was w imię Chrystusa, tak jak nauczyłem
się pozdrawiać ludzi
tutaj, w Polsce, w tej
mojej ziemi ojczystej,
w której stale tkwię
głęboko wrośnięty
korzeniami mojego
życia, mojego serca,
mojego powołania”.
Całe życie Jana Pawła II przepełnia praca,
praca… Z jakim spokojem i pokorą przyjmował
chorobę, cierpienie, a także
nadchodzącą ostatnią godzinę życia: „Głębokim pokojem
napełnia mnie myśl o chwili,
w której Bóg wezwie mnie do siebie- Z życia do życia!”. Ileż ufności
i zaufania do Pana: „W ręce Twoje Panie, powierzam ducha mojego.”
Jest to wielka osobowość, z której
wiele czerpaliśmy za Jego życia jak
i po Jego śmierci. Moim marzeniem
była audiencja u Ojca Świętego w czasie Jego pontyfikatu, ale myślę, że spotkamy się kiedyś w „domu Ojca…”.

Papież Jan Paweł II
Urodzony 18 maja 1920r. w Wadowicach
Zmarł 02 kwietnia 2005r. w Watykanie

PRZEKAŻ 1% SWEGO PODATKU!!!
Liliana Adamus
ul Ogrodowa 16
42- 270 Kłomnice
Tel 034/3297442

Z

Fundacja Dzieciom ”Zdążyć z pomocą”
PKO BP S.A. Oddział 15 Warszawa
Nr: 50102011560000790200077248
Dopisek: 4040 1% podatku

uzanna Adamus jest 6-letnią dziewczynką z porażeniem mózgowym. Jest radosnym i pogodnym dzieckiem, a także bardzo inteligentnym. Od pięciu lat jest intensywnie rehabilitowana pod kątem
usprawnienia do samodzielnego egzystowania. W tej chwili Zuzia nie utrzymuje samodzielnie równowagi, potrafi jedynie poruszać się o trójnogach.
Do pełnego usprawnienia dziewczynki potrzeba jeszcze wiele pracy i funduszy. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich, którzy chcieliby
jej pomóc o przekazanie 1% swojego podatku na ten cel za pośrednictwem
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Za każdą podarowaną kwotę w imieniu Zuzi bardzo dziękujemy.
																					 Rodzice
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego KRS:0000037904; REGON:014902795
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Wspomnienia z IV Ogólnopolskiego
Turnieju TańcaTowarzyskiego Kłomnice 2007
Krzysztof Chmielarz

W

wiosennej scenerii i niepowtarzalnej atmosferze
w dniach 10-11 marca
2007 r. po raz czwarty w naszej gminie w Kłomnicach odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice pod
honorowym patronatem I-go Wicewojewody Śląskiego, który w części
był turniejem charytatywnym.
Mieliśmy zaszczyt gościć tym razem 304 pary taneczne z całej Polski,
które przyjechały do nas z 62 klubów
tanecznych, reprezentując takie miasta
jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław,
Kielce,
Katowice,
Tarnobrzeg, Gliwice,
Białystok,
To-
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maszów Mazowiecki, Częstochowa,
Rybnik, Gliwice, Chełm, Ostrowiec
Świętokrzyski, Rzeszów, Krosno, Zabrze, Siemianowice, Koluszki, Mykanów, Wręczyca Wielka, Kłobuck,
Lubliniec, Olesno, Opole, Jaworzno,
Łomianki, Radom, Kęty, Mysłowice,
Dąbrowa Górnicza, Legnica, Poczesna, Sosnowiec, Pruszków, Bielsko
Biała, Jastrzębie Zdrój, Stalowa Wola,
Sulejówek, Lublin, Dobrzeń Wielki,
Kędzierzyn Koźle, Zamość. W tym
zestawieniu przyszło rywalizować tancerzom z Klubu Tańca Towarzyskiego
STYL Kłomnice.
Skład sędziowski turnieju - z najwyższej półki, któremu przewodniczył
sam prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego P.dr Franciszek Witos.
Taneczne zmagania odbywały się w niżej przedstawionych blokach:
Sobota
- dopołudniowy – Klasa F (kat. 8-9 lat),
E (kat. 8-9 lat) C (kat. 10-11 lat i kat.
12-12 lat)
- popołudniowy – Klasa B (kat. 12-13
lat i kat. pow. 15 lat) HOBBY (kat. 2535 lat)
- koncert galowy – Klasa A (kat. 14-15
lat i kat. pow. 15 lat) B (kat. 14-15 lat
i kat. pow.15 lat)
Niedziela
- dopołudniowy – Klasa F (kat. 10-11
lat), D (kat. 8-9 lat, kat.12-13 lat i kat.
14-15 lat)
- popołudniowy – Klasa F (kat. 12-13
lat), E (kat. 10-11 i kat. 14-15 lat), D
(kat. 10-11 lat)
- koncert galowy – Klasa E (kat. 12-13
lat i kat. pow. 15 lat) D (kat.15 lat),
HOBBY kat. (35-54 lat)
Pary taneczne prezentowały bardzo
wysoki poziom, głównie z klubów
z kilkunastoletnią tradycją. Wyróżniały się pary z Warszawy i Łodzi. Nasze
pary wystąpiły w niższych kategoriach
tanecznych:
W kat.10-11 lat „D” Kamil Szymczak,
Eryka Sołtys.
W kat.10-11 lat „E” Sebastian Krze-

miński, Wiktoria Łągiewka, Adam
Dolniak, Klaudia Musiał, Piotr Łapeta,
Katarzyna Włodarczyk, Dawid Matyjaszczyk, Natalia Prześlak
W kat.12-13 lat „E” Maciej Kupczak,
Paulina Szymczyk.
W kat.pow.15 lat „E” Stawski Michał
- Magdalena Kustal, Kowalik Norbert
– Klaudia Kugiel, Kulej Kamil – Podolska Michalina.
W kat.pow.15 lat „C” LA Dominik
Chmielarz – Agnieszka Rysiak,
W kat.pow.15 lat „B” ST Dominik
Chmielarz – Agnieszka Rysiak.
Pierwszy swój występ na parkiecie zaprezentowały w pokazie tanecznym pary, które tańczą w naszym Klubie dopiero od 3 miesięcy, były to:
Mateusz Franc – Klaudia Musiał, Piotr
Pogoda – Dominika Szymczyk, Piotr
Muras – Monika Kwiecień, Bartłomiej
Król – Daria Makles.
Na turniej przybyli zaproszeni goście i sponsorzy, którzy nie tylko wspomagali organizację turnieju, ale dołożyli też swoje cegiełki dla Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”.
W sobotę na wieczornej gali efektowny pokaz tańca przedstawiły „Kłomnickie Płomyczki” oraz Artyści Teatru
Ognia z Legnicy, prezentując taniec
z ogniem.
W drugim dniu turnieju w bloku
dopołudniowym nastąpiła nieoczekiwana chwila dla najmłodszych ulubieńców turniejowej maskotki Smoka.
Ku ich wielkiej radości Smok otrzymał
imię ”DYZIO DANCE”.
Niedzielną wieczorną galę uświetnił występ zespołu folklorystycznego
„Klepisko”. Prezentowany repertuar był
związany z tańcem. Wykonawcy zyskali aplauz publiczności. Występ podobał się przyjezdnym parom tanecznym
i gościom. Gorąco był przyjęty pokaz
dzieci reprezentujących umiejętności
sztuk walki – sekcji karate działającej
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice, pod okiem instruktora p. Zbigniewa Rychlewskiego.
W tym dniu obecny był przedstawiciel Fundacji „Mimo Wszystko” p.

Piotr Pogoń, który przytaczając z przywiezionego listu ujmujące słowa Anny
Dymnej „… To wspaniałe, że tańcząc
można też pomagać ludziom…” poruszył serca wszystkich zebranych.
W trakcie niedzielnej gali kończącej turniej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Kłomnicach
– p. Jan Milc oraz Krzysztof Chmielarz z Klubu Tańca Towarzyskiego
„STYL” przekazali na ręce przedstawiciela Fundacji „MIMO WSZYSTKO”
czek na kwotę 5.500 zł, którą Fundacja
Anny Dymnej przeznaczy na pomoc
niepełnosprawnym intelektualnie podopiecznym Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach.
Jako organizatorzy chcielibyśmy
rozpropagować ideę pomocy dla sprawnych inaczej, niesioną przez zdrowe
wysportowane dzieci i młodzież z klubów tanecznych całej Polski. Mamy
nadzieję, że naszą akcję będą naśladowali inni.
Patronat medialny turnieju objęła telewizja NTL Radomsko, która
na bieżąco informowała o przygotowaniach do turnieju. W czasie turnieju relacje ze zmagań tanecznych przedstawiane były w blokach informacyjnych.
W kilka dni po zakończeniu turnieju
wyemitowana została obszerna relacja
z przebiegu całego turnieju.
Organizatorzy dziękują Wójtowi
naszej gminy p. Adamowi Zającowi
za wsparcie finansowe turnieju i świadczoną pomoc w każdym zakresie, Dyrektorowi GOK p. Leszkowi Janikowi
za stała współpracę, załatwianie wielu
spraw związanych z turniejem i oprawę
artystyczną. P. Łukaszowi Kułachowi za dwudniową obsługę techniczną
turnieju. Druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach za zabezpieczenie całej imprezy. Gorące słowa
podziękowania kierujemy też pod adresem Dyrekcji Zespołu Szkół w Kłomnicach p. Ewie Drab oraz p. Katarzynie
Jurkowskiej za pomoc w organizacji
turnieju. Za okazaną pomoc dziękujemy też p. Ani Dylczyk, kierownikowi
Hali Sportowej w Kłomnicach.
Tak zorganizowana impreza taneczna nie odbyłaby się bez ogromnego
zaangażowania rodziców dzieci i młodzieży tańczących w KTT „Styl”.
Jeszcze raz tą drogą organizatory IV
OTTT dziękują głównemu sponsorowi
turnieju - Bankowi Spółdzielczemu

w Kłomnicach, który w każdej sytuacji jest z nami i nie tylko, bo wspiera wszystkie organizowane imprezy
na terenie naszej gminy. Na ręce Prezes
Banku Spółdzielczego w Kłomnicach
p. Barbarze Dominiak składamy serdeczne podziękowanie za hojność dla
Klubu Tańca „Styl” i dużą cegiełkę dla
Fundacji p. Anny Dymnej. Pragniemy
też podziękować p. Róży Wiewiórze,
Przewodniczącej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe. Dziękujemy serdecznie pozostałym sponsorom bez pomocy których nie byłoby tak
wspaniałej imprezy tanecznej w naszej
gminie i pomocy dla Fundacji. Poniżej
wymieniamy wszystkich sponsorów,
którym należą się wyrazy szacunku
i uznania całej społeczności:

Patronat Medialny:
 NTL – Telewizja Radomsko,
 „Gazeta Kłomnicka”

Sponsorzy turnieju:
 WÓJT GMINY KŁOMNICE,
 GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KŁOMNICACH,
 STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE ,
 BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH
(GŁÓWNY SPONSOR TURNIEJU)
 „SOLOS KOLOS” Częstochowa p. Jan Kolanek,
 PAŁAC NIEZNANICE
właśc. p. Elżbieta Lubert,
 „POLONTEX” S.A. CZĘSTOCHOWA,
 P.P.U.H. „ALFA” s. j. Nowa Wieś właśc. p. Janusz Sosnowski,
 PIEKARNIA W KŁOMNICACH
właśc. p. Henryk Krysiak,
 SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH w Kłomnicach,
A.R. Kobylańscy,
 F.H.P. „MARTIN FASHION”p. Marcin Aleksandrowicz,
 P.H. „FAMA” p. Lidia Kurzak , Rędziny
 „AMGA” CZĘSTOCHOWA,
 DRUKARNIA „PRINT CYCERO”
w Częstochowie p. Andrzej Kula,
 DRUKARNIA CYFROWA „MOTIS”
W Częstochowie – p. Tadeusz Moczarski,
 P.P.H.U. KAROLINA I HUBERT NEMS
Radomsko,
 P.P.U. „MAGRYŚ” Ryszard Urbański,
Rędziny,
 „KAMINAILS” Katarzyna Banasiak,
Częstochowa,
 „FLAMENCO” – DUDKI, p. B.Cz.Grobelak,
 FIRMA BUDOWLANA „MAX-DOM”
p. Julia Sołtys Bełchatów,
 FIRMA BUDOWLANA „MAX-DOM”
p. Krzysztof Sołtys – Bartkowice,
 Z.H. „ROLBUD” Nieznanice
p. Wiesław Frymus,
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 P. JAN MIARZYŃSKI
(Członek Zarządu Powiatu),
 P. MAREK LIGOCKI
(Radny Gminy Kłomnice,)
 P.H.U. „DOM – MAR” Kłomnice,
p.J.Wąsikowski.
 P.P.H.U. „MIKO-POL”
BIURO RACHUNKOWE- Kłomnice,
p. Mirosława Chmielarz,
 P.P.H.U. „CENTURION” Widzów,
p. Sebastian Kremblewski
 GOSPODARSTWO SADOWNICZE
Zdrowa - p. Andrzej Gorzelak,
 STACJA HODOWLI ROŚLIN Nieznanice,
 FIRMA HANDLOWA „EWA” ODZIEŻ
I KWIATY Kłomnice, p. Ewa Brewczyńska,
 Z.P.U.H. „DĄSTAL” s.c. Rędziny,
 P.P.H.U. „DOTIS” s.j. Częstochowa,
Państwo Tylatyccy,
 „ALDIKS” Widzów - p. A. Dykty,
 „GIDPOL” Gidle - p. Tadeusz Chaś,
 „POLWIDZ” – ZAKŁAD TRANSPORTOWY
Widzów - p. Zbigniew Jędrzejczyk,
 PUNKT APTECZNY - WIDZÓW,
 p. Irena Kuźnicka,
 „SANDRA” FIRMA OBUWNICZA
p. Paweł Kępa,
 „CZARBUD” PRYWATNA LINIA AUTO
BUSOWA, Kłomnice, p. Cezary Zatoń,
 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO
„BOROWIK” Borowno, p. Borowik,
 P.H.U. DIKSA Kłomnice, Adam Krzemiński,
 DEKORACJA WNĘTRZ p. Walicka Anna,
 „P.A.T.” BUGAŁA, Częstochowa,
 „DENTLANDIA” Gabinet Stomatologiczny
Częstochowa, – p. Beata Świerczewska,
 „GOLIARD” Rudniki,
 „F.W. POL-MIR” Częstochowa,
p. Mirosław Niedzielski,
 SKLEP WIELOBRANŻOWY Kłomnice
M.B. Ligoccy.
 SKLEP „EVITA” Kłomnice,
p. Tomasz Drab,
 P.P.H.U. „ANMAR” Borowno
p. Marek Cebula,
 KAMIENIARSTWO Kłomnice
p. Janusz Dzionek.
 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„INX – BUD” Kłomnice p. Jarosław Ślęzak,
 „GRAMET” FIRMA JUBILERSKA
Kłomnice p. T. Modlasiński,
 SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
Kłomnice A. Rrymarek,
 „SUKCES” - BIURO PODATKOWE,
Kłomnice – p. Renata Wiśniewska-Zaremba,
 P.U.H. „DAR-GAZ” Bartkowice
p. Jendras Dariusz,
 SKLEP WIELOBRANŻOWY „U STASIA”
Kłomnice,p. Jolanta Stacherczak
 SKLEP WIELOBRANŻOWY Rzerzęczyce
p. Arkadiusz Franc
 APTEKA „VICTORIA”, Kłomnice
 FIRMA „HAS – POL”
 P.P.H. „FA-METAL” Częstochowa
p. Wiesław Fajer,
 ZAJAZD KRUSZYNA,
 PIEKARNIA BOROWNO
p. Dzimiński Paweł
 „MICOM-BUD” – p. J. Misiewicz

Podziękowania wszystkim Sponsorom,
którzy chcieli pozostać bezimienni.
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Walentynki Noworoczne Spotkanie
u Strażaków Przyjaciół Szkoły
Robert Kępa

17 lutego członkowie
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zawadzie
zorganizowali dla dzieci Bal Walentynkowy!

B

yły prezenty, przygotowane
przez strażaków konkursy oraz
wspólna zabawa.
Udekorowana przez Strażaków sala
balowa wypełniła się po brzegi maluchami i ich rodzicami. Walentynkowy
bal, to już tradycja. Tej imprezy się
nie opuszcza. Organizatorzy zadbali
o dobrą muzykę, konkursy z nagrodami, działał bufet oraz przygotowano słodki poczęstunek dla wszystkich
uczestników. Tradycją balu są również
walentynkowe upominki dla wszystkich uczestników. W tym roku sponsorem prezentów była Hurtownia Artykułów Papierniczych i Biurowych
SOLO-KOLOS oraz Hurtownia Artykułów Spożywczych WAFELEK
z Częstochowy.
W zgodnej opinii uczestników impreza była zorganizowana na medal.
W końcu nad całością czuwali druhowie
OSP Zawada, na czele ze swoim prezesem dh Andrzejem Perlińskim. Na balu
bawiły się całe rodziny, a na parkiecie,
jak równy z równym, rywalizowały kilkuletnie szkraby z poważnymi uczniami gimnazjum. Na parkiecie nie zabrakło również poczciwych tatusiów
w galowych mundurach strażackich
bawiących się jak dzieci ze swoimi
pociechami. Bo bal u Strażaków musi
mieć klasę!

Agnieszka Kloczkowska – ZS w Kłomnicach

N

oworoczne Spotkanie Przyjaciół Szkoły, które ma miejsce na początku roku kalendarzowego, już  na stałe wpisało się  
w tradycję Szkoły w Kłomnicach.
Z ogromną radością zapraszamy
na nie wszystkie osoby wspierające
naszą szkołę w jej działalności: sponsorów , rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz kombatantów.
Tegoroczne Spotkanie odbyło się
8 lutego i wzięło w nim udział ponad
100 osób zaangażowanych w różny
sposób we współpracę z naszą szkołą. Zebranych gości powitała, pełniąca obowiązki dyrektora, vice dyrektor
pani Ewa Drab, która podziękowała
wszystkim za kolejny rok wspólnej
pracy – sponsorom za ich hojność, rodzicom za wysiłek wkładany w pomoc
przy organizacji imprez szkolnych,
Radzie Rodziców za bardzo sprawną
i efektywną współpracę, zaś wszystkim zebranym za życzliwość, którą nas
obdarzają. Największe słowa podziękowania skierowała do Wójta Gminy
i Radnych Gminy Kłomnice, których
ogromne wsparcie daje nam możliwość
realizowania bardzo wielu z naszych
marzeń. Obecna na spotkaniu Pani
Vice Wójt Wanda Kusztal serdecznie podziękowała i zapewniła, że zaangażowanie Władz Gminy w dalszą
modernizację szkoły na pewno pomoże w jej rozwijaniu się. Głos zabrała
również pani wizytator Władysława
Tkaczyk, która podkreśliła, że sukcesy naszych uczniów w pewien sposób

są wspólnym dziełem wszystkich osób
wspierających szkołę.
Dalsza część Spotkania miała charakter dosyć melancholijny, ponieważ część artystyczna przekazywała
poważne i skłaniające do rozmyślań
przesłanie. Happening przygotowany
przez panią Martę Ojrzyńską, a także
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy pod kierunkiem pani Marzanny Borkowskiej i pani Agnieszki
Borowieckiej, odwoływały się do wydarzeń, które miały miejsce ostatnio
w szkołach polskich.
Podczas spotkania zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia,
a także zakupienia prac plastycznych
i fotograficznych wykonanych przez
uczniów ZS w Kłomnicach.
Jak co roku przepyszny poczęstunek
przygotowały dla nas panie kucharki :
pani Jadwiga Owczarek, pani Danusia
Owczarek oraz pani Ula Krok, którym
serdecznie dziękujemy.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami w ten
wieczór oraz tym, którzy są z nami cały
czas, a nie mogli towarzyszyć nam 8
lutego. Okazja do wspólnego spotkania w tym , a może jeszcze większym
gronie już za rok. My wszyscy, którzy
tworzymy społeczność szkolną, mamy
nadzieję, że na kolejnym Spotkaniu
Przyjaciół Szkoły będzie jeszcze więcej
okazji do podziękowań i jeszcze więcej
osób wspierających nas i angażujących
się w nasze życie szkolne.
Do zobaczenia za rok…!!!

Animowane ferie
Anna Baran, Agata Pańka i Tomasz Sojda

T

egoroczne
zimowe
ferie
w Garnku minęły pod znakiem
animacji. Wszystko dzięki
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
w Garnku oraz grupie młodych osób,
wolontariuszy świetlicy „Ochronka”.
To właśnie ich projekt pt. „Animowana
zima” wygrał w konkursie zorganizowanym przez Fundację Wspomagania
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Wsi. Na jego realizację grupa otrzymała dotację w wysokości 2 tys. zł. W ramach zaplanowanych działań, dzieci
i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych i ciołkarskich tworząc własne filmy animowane. Wzięły
też udział w wycieczce do Muzeum
Zapałek w Częstochowie.
Podczas codziennych spotkań

uczestnicy z zapałem tworzyli własne
filmy animowane: przygotowywali
scenariusze, rekwizyty oraz postaci
wykorzystując różne środki plastyczne, takie jak papier, plastelina, glina,
zapałki itp. Młodzi twórcy mogli przez
chwilę wcielić się w rolę prawdziwych
reżyserów i scenografów. Kreowali
w ten sposób bohaterów swoich bajek.
Temat prac był dowolny, toteż młodzi
artyści w pełni mogli wykazać się własną inwencją twórczą. Za pomocą aparatu cyfrowego nagrywano zestawy
zdjęć, z których po odpowiedniej obróbce w specjalnym programie komputerowym powstawały krótkie, pełne
fantazji filmy animowane.
Dodatkową mobilizacją był konkurs na najciekawszy film animowany. Spośród 12 wykonanych prac jury
w składzie ks. proboszcz Alojzy Zatoń,
artysta plastyk Włodzimierz Grabowski oraz prezes Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Garnku Robert Kępa,
przyznało I nagrodę Zuzannie Małek
za „Nagły wypadek”, wzruszający film
o przyjaźni. II nagroda powędrowała do Szymona Pruszka, Łukasza Sułowskiego i Mateusza Wasiaka za film
pt. „Dawno, dawno temu w trawie II
– Trzy słonie”. III nagrodę otrzymali
Karolina Kępka, Weronika Pruszek,
Szymon Pruszek, Łukasz Sułowski
i Mateusz Wasiak za film: „Dawno,
dawno temu w trawie” oraz Błażej
Ledwan i Bartłomiej Legwan za film
„Kosmiczna kradzież kół” i Przemysław Sułowski za film „Pirat i spółka
i niebezpieczne węże”. Wolontariusze
prowadzący zajęcia przyznali nagrodę
specjalną dla Łukasza Sułowskiego
za szczególne zaangażowanie w pracy
przy kilku produkcjach filmowych.
Cykl zajęć na świetlicy zakończył
się uroczystym wręczeniem dyplomów oraz nagród. Dzieci, rodzice
oraz zaproszeni goście mogli podziwiać na dużym ekranie pokonkursową
projekcję filmów animowanych oraz
„Epokę Lodowcową II”.
Dwa tygodnie zmagań z animacją
były dla uczestników i ich opiekunów
dużym wyzwaniem, ale i świetną zabawą. Okazało się, że twórcza praca
może być dobrym sposobem na spędzenie ferii, a ponadczasowa magia bajek zachwyca wszystkich, bez względu
na wiek.
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Eliminacje do III
Wojewódzkiego Konkursu
z Edukacji Czytelniczej
i Medialnej w Zespole Szkół im.
B. Prusa w Garnku
Joanna Wójcik, nauczycielka ZS im. B. Prusa w Garnku
16 marca 2007 r. po raz drugi w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku
odbyły się powiatowe eliminacje
do Wojewódzkiego Konkursu z Edukacji Czytelniczej i Medialnej, którego
organizatorami są nauczyciele bibliotekarze z Gimnazjum nr 5 w Tychach,
a honorowy patronat objęli Dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach – Dorota Gnacik oraz Prezes
Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Kazimierz Piekarz. Celem wojewódzkiego konkursu
jest przygotowanie uczniów do korzystania ze zbiorów tradycyjnych oraz
multimedialnych biblioteki szkolnej,
ukazanie roli różnych rodzajów mediów w zdobywaniu wiedzy, zainteresowanie historią książki i mediów oraz
rozwijanie umiejętności analizowania
przekazów medialnych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.
Eliminacje powiatowe poprzedził
szkolny etap konkursu, który przeprowadzili zainteresowani nauczyciele bibliotekarze w poszczególnych
placówkach. Uczestnikami eliminacji
powiatowych, które odbyły się w Z. S.
w Garnku, byli laureaci I i II miejsca
etapu szkolnego z następujących gimnazjów: Gimnazjum nr 3 w Częstochowie, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie,
Gimnazjum nr 18 w Częstochowie,
Gimnazjum nr 20 w Częstochowie,
Gimnazjum nr 21 w Częstochowie,
Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej,
Gimnazjum w Kłomnicach, Gimnazjum w Skrzydlowie oraz Gimnazjum
w Garnku. Gośćmi honorowymi były
pani wizytator Delegatury Kuratorium
Oświaty w Częstochowie mgr Władysława Tkaczyk oraz pani Wicewójt
Gminy Kłomnice mgr Wanda Kusztal. Konkurs miał charakter pisem-

ny. Uczniowie zmagali się z testem
ułożonym przez organizatorów. Prace uczestników sprawdziła i oceniła
komisja w składzie: pani Małgorzata
Smolarczyk – pracownik Biblioteki
Publicznej w Garnku, pani Agnieszka
Miarzyńska – nauczyciel bibliotekarz
oraz pani Małgorzata Rybak – przedstawiciel Rady Rodziców przy Zespole
Szkół w Garnku. W czasie pracy komisji uczestnicy konkursu obejrzeli
występ uczniów Gimnazjum w Garnku
pt. „Z książką przez epoki”. Przedstawienie miało na celu uświadomienie
uczniom, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa biblioteka, jak
również podsumowanie wiadomości
na temat historii książki i pisma. Występ zakończył się piosenką Marka Grechuty w wykonaniu uczennicy, Kasi
Kamińskiej. Konkurs odbył się na sali
gimnastycznej pod hasłem: „Wiedza
i tylko wiedza jest drogowskazem życia” – mottem naszej szkoły.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Karolina Charaziak,
uczennica Gimnazjum w Garnku;
II miejsce – Kinga Franc, uczennica
Gimnazjum w Skrzydlowie;
III miejsce – Paulina Zarycka, Gimnazjum nr 5 w Częstochowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie,
a ich opiekunowie podziękowania.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu
Szkół im. B. Prusa w Garnku, ponadto
Karolina Charaziak i Kinga Franc będą
reprezentować powiat częstochowski
w finale wojewódzkim konkursu, który
odbędzie się 11 maja 2007 r. w Gimnazjum nr 5 w Tychach.
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Czy warto rozwijać zainteresowania matematyczne?
Ilona Raźniak

W

Zespole Szkół w Garnku
uczniowie mogą rozwijać
zainteresowania matematyczne, uczęszczając na zajęcia Ligi
Matematycznej. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem wśród
młodzieży naszej szkoły.
Pracując z uczniami przygotowuję
ich do konkursu międzynarodowego:
KANGUR, konkursów ogólnopolskich: ALFIK, PINGWIN, OLIMPUS
oraz konkursu szkolnego o tytuł LIDERA MATEMATYCZNEGO.
Efektem pracy są osiągnięcia

uczniów:
- w konkursie PINGWIN 2006 uczennica klasy IIa Klaudia Musiał uzyskała
tytuł LAUREATA, zajmując I miejsce
w kraju. Otrzymała ona dyplom grawerowany oraz nagrodę rzeczową(odtwarzacz MP3). Również w tym konkursie uczennice: Karolina Charaziak (kl.
IIb) i Monika Piasecka(kl. I) uzyskały
tytuł LAUREATA, zajmując III miejsce w kraju, a uczennica Dominika
Bednarczyk – tytuł LAUREATA za V
miejsce w kraju. Ponadto uczestniczki
zostały nagrodzone książkami.

Niech się święci dzieło rąk dzieci!
Renata Krawiec

D

zięki wszystkim dzieciom
i ich twórczym rękom, niejednokrotnie pomocy najbliższych i nauczycieli powstały anioły,
najpiękniejsze na świecie. Nie można
było oderwać wzroku od „Jegomości”, każdy inny, wytworzony przez
wyobraźnię i serce dziecka. Emocjonalne podejście do aniołów, dodatkowo z powodu udziału w konkursie.

Wystawa aniołów, a później pomysł
organizatorów o sprzedaży aniołów,
za przyzwoleniem wszystkich, zwłaszcza twórców. Miejsce sprzedaży: sala
remizy- Wieczór Kolędowy oraz przy
Kościele Św. Stanisława w Witkowicach. Ludzie dobrego serca zakupili
anioły. Zebraliśmy 530 zł Pisząc ten
artykuł jesteśmy w trakcie zakupu artykułów i zrobienia paczek żywno-

Jakie Ferie takie Wakacje!
Renata Krawiec

C

hoć śniegu jak na lekarstwo,
to z całą pewnością nie można
było się nudzić. W Gminnym
Ośrodku Kultury po raz kolejny - 17
Edycja Akcji Ferie 2007. Każda forma artystyczna poznana, kuchnia polska ożywiona, tradycje i obyczaje podtrzymane, sprawność fizyczna uczniów
w wieku zróżnicowanym: od 0 klasy
do ostatniej gimnazjalnej - powyżej
średniej krajowej. To się nazywa Grupa Integracyjna. Stworzona od kilku
lat ma w sobie siłę, więzi, zasady organizacyjne i motywacyjne. Wspaniale się pracuje, choć jest zwykle grupa
35 osobowa. Nie ma żadnych przerw,
działamy wspólnie, traktujemy się
po partnersku, lubimy. Dbamy o na10

sze kąty, po zajęciach porządkujmy,
układamy przybory, rekwizyty. Nikt
nie może się nudzić Kiedyś wielką
atrakcją ferii były – Narty Małysza,
wcześniej maski, teatr cieni, choć dalej te formy kultywujemy. W te ferie
– szczudła zrobiły, niezaprzeczalnie
furorę. Szczudła – jako przyrząd dydaktyczno-sprawnościowy, szczudła
dla mniejszych i większych. Mistrzostwo w pierwszych dniach próbnych
startów przypadło Justynie Woszczyńskiej. Jeśli tylko Państwo pragniecie
u siebie na jakieś imprezie mieć szczudlarzy - to zdecydowanie namawiam
na tych z GOK. Wiele okoliczności
wypadło w terminie organizacji ferii
np. Dzień Walentynkowy. Chodzili-

- w konkursie OLIMPUS 2007 uczennica klasy I - Monika Piasecka uzyskała tytuł LAUREATA zajmując III
miejsce w kraju. Za ten wspaniały wynik otrzymała encyklopedię .
Te znakomite osiągnięcia motywują
uczniów do dalszej pracy.
Mam nadzieję, że poszerzona na zajęciach wiedza matematyczna przyczyni się do uzyskania przez uczniów wysokich wyników w dalszych etapach
nauczania.

ściowych dla dzieci z biednych rodzin.
Posiadamy listę tych wszystkich dzieci
(w ilości 21 roodzin), którym pragniemy sprawić radość obdarowując każde
paczką żywnościową. Dzięki Aniołom
zrodził się pomysł formy dzielenia się
z innymi, dziękujemy tym wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji cennego zadania społeczno-wychowawczego. „Dar jest błogosławieństwem dla
obdarowanego” W nadziei, że ta mini
akcja w przyszłości, stanie się masowa
- anioły i serca ludzi to sprawią!

śmy wtedy z wymalowanym na policzku przez praktykantkę Kasię Gajdę
– serduszkiem, przepięknym czerwonym. Pod jej kierunkiem robimy wspaniałe ramki walentynkowe na zdjęcia.
Oryginalne pomysły plastyczne dzieci
dodały atmosferze spotkań zimowych.
Zimowa herbatka, słodka chwila, ciasteczka i inne specjały nie dały nam
tyle co własny wypiek – szybkie niskokaloryczne (przynajmniej o 100 kalorii
mniej od tradycyjnych pączków) Pączki Błyskawiczne. Wypieki były w Tłusty Czwartek w myśl motta:
„Powiedział mi Bartek, że dziś tłusty czwartek
A Bartkowa uwierzyła
tłustych pączków nasmażyła”
No cóż w gazecie, choć bym chciała, to muszę używać języka dziennikarskiego, krótko i na temat. Wydam
prawdopodobnie wademecum gier
dramatycznych, w tym zabaw i gier,
konkursów dla dzieci. Opiszę wszystko

dokładnie, zwłaszcza zachowania dzieci, ekspresję, ich udział, usposobienia
i twórczość. Po to by dzieci nie nudziły
się, były radosne i traktowane najnormalniej na świecie – jak człowiek.
W dni zajęć nie używaliśmy komputera. Dni z komputerem były wyznaczone. Nie można wyeliminować z życia
komputera, ale też on nie może nami
zawładnąć. Nie lepiej jechać na lodowisko? I szusować tak pięknie jak Dorotka Woźniak, która pierwszy raz miała
na nogach łyżwy. Jeździła jak… mała
łyżwiarka. Wielu innych, też podziwiałam. Dla utrwalenia jazdy na łyżwach,
odbyliśmy podróż do Częstochowy,
na lodowisko, dwukrotnie. Trzeba wyjechać z miejsca zamieszkania, żeby
odpocząć i nie nudzić się w ferie?
Pa, wakacje tuż, tuż!

Regulamin XVII Edycji Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną,
Kraszankę i Pisankę – Kłomnice 2007
I. Cel Konkursu
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocnym
- poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat Zmartwychwstania Pańskiego i tradycji polskich
- kultywowanie zwyczaju strojenia, tworzenia palm wielkanocnych, zdobienia
kraszanek i pisanek
II. Warunki Uczestnictwa
- konkurs ma charakter otwarty
- konkurs obejmuje wykonanie palm wielkanocnych, kraszanek i pisanek.
- organizatorzy ustalają następujące kryteria wiekowe: szkoła podstawowa
i gimnazja
- konkurs ma charakter indywidualny i zespołowy (maksymalnie zespół może
składać się z trzech osób).
- w przypadku prac wykonanych w szkole – należy dokonać wyboru i nadesłać najlepsze prace
- prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych
materiałów i technik.
- nie będą uwzględnione prace dostępne w sklepach i na targach
- każda praca powinna być opatrzona opisem zawierającym:
Imię i Nazwisko autora, wiek uczestnika, adres.

G

minny
Ośrodek
Kultury
w Kłomnicach uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę, Kraszankę i Pisankę.
Z całą pewnością szkoły i przedszkola posiadają regulamin konkursu!
Ale organizatorzy pragną dopełnić obowiązku powiadomienia szerszego społeczeństwa. Być może w dniach od 3
do 6 kwietnia będziecie Państwo w pobliżu naszej instytucji zatem z ochotą
zapraszamy, do Sali widowiskowej
na wystawę prac pokonkursowych
– Najpiękniejsza Palma Wielkanocna,
Kraszanka i Pisanka.

III. Kryteria Oceny.
- artystyczno-estetyczne
- oryginalność pomysłu
- zachowanie regionalizmu
- spełnienie wymogów regulaminu
IV. Ustalenia Organizacyjne.
- Palmy, Kraszanki i Pisanki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
– 28 marca
- O nagrodach i wyróżnieniach instytucja zawiadomi telefonicznie.
- Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w dniach od 3 kwietnia do 6
kwietnia w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.



ALE AKCJA - RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU!!!

I Otwarty Turniej Piłki Halowej - „Rusz się człowieku”

Anna Wawrzyńczyk

J

est środa 14 marca, 8:00 rano.
Niby normalny dzień nauki.
Uczniowie rozpoczynają swoje lekcje... Ale atmosfera panująca
w szkole jest niecodzienna. Na korytarzu wiszą plakaty promujące zdrowy
styl życia. Na zapleczu pod okiem pani
Zofii Magiery uczennice przygotowują
sałatki. Coś się dzieje!
Przez kilka ostatnich dni nauczyciele i prawie wszyscy uczniowie ciężko
pracowali. Układano hasła zachęcające
do aktywności i sportu, tworzono plakaty. Dzień wcześniej sala gimnastyczna
została nimi udekorowana, a najwięk-

szy napis głosił: „Dzień zdrowy - dzień
nie stracony”. Ktoś mógłby zapytać:
Po cóż te wszystkie przygotowania?
Oto wyjaśnienie:
Od kilku lat PZU jest inicjatorem
programu „Ale Akcja!” mającego
na celu promowanie ruchu, zdrowego stylu życia oraz angażowania się
w sportowe życie swojego otoczenia.
W tym roku w ramach tego programu zorganizowano konkurs dla szkół
- „Rusz się człowieku”. PZU jako patron Akcji zapewnił sprzęt sportowy
do przeprowadzenia rozgrywek, a także
cztery komplety strojów sportowych.

GAZETA KŁOMNICKA - Marzec 2007

Jako, że cel akcji jest szczytny, Zespół Szkół w Skrzydlowie przystąpił
do konkursu. Należało zebrać minimum trzy drużyny i przeprowadzić turniej piłki nożnej. O współzawodnictwo
poprosiliśmy drużyny z innych szkół
naszej gminy. Pozytywnie odpowiedzieli nauczyciele-trenerzy z Witkowic
i Garnka.
W dzień turnieju około godz. 9:00
zaczęły pojawiać się drużyny: dwie
drużyny z Witkowic pod opieką pani
Doroty Grzesik i dwie drużyny z Garnka z opiekującym się nimi panem Pawłem Szumlasem. Chłopcy ze Skrzydlo-

›››
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› wa, również w liczbie dwóch drużyn
czekali na swoich rywali wraz ze swoją
nauczycielką panią Beatą Plutą, która
należała do inicjatorek przeprowadzenia tego konkursu. O sędziowanie turnieju poproszono pana Pawła Kubana,
licencjonowanego sędziego. Podczas
zawodów widać było, że jest on profesjonalistą i ma duże doświadczenie
w sędziowaniu meczów piłki nożnej.
Halowy turniej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych rozpoczęła
dyrektor szkoły pani Lidia Burzyńska,
która przywitała przybyłe drużyny oraz
ich opiekunów, a następnie ciepłymi słowami zmobilizowała do walki
o pierwsze miejsce zgodnie z zasadami
fair-play.
To, co wyróżniało te zawody
to oprawa artystyczna. Przed rozpoczęciem imprezy i w trakcie przerw
rozbrzmiewała muzyka, za którą odpowiedzialni byli uczniowie z gimnazjum. Natomiast dziewczynki ze szkoły podstawowej popisywały się swoimi
umiejętnościami tanecznymi, prezentując się jako cheerleaderki w opracowanych samodzielnie układach tanecznych. Widać było, że dziewczyny
się nie oszczędzały, a ich naczelnym
celem było zachęcenie kibiców do jak
najgorętszego dopingu.
Zaangażowała się również babcia
jednej z uczennic, która zaprojektowała i uszyła stroje tancerek.

Pierwsze emocje- losowanie grup.
W programie turnieju ustalono, iż rozgrywki odbędą się systemem grupowym.
Turniej rozpoczął się...... sędzia
wyszedł na boisko, słychać pierwszy
gwizdek.
Inaugurujący
mecz
rozegrali
uczniowie w grupie „B” -ze Skrzydlowa i z Witkowic. Po zaciętej walce drużyna z Witkowic zwyciężyła drużynę
gospodarzy. Kolejne mecze to kolejna
dawka emocji i wysiłku nie tylko zawodników, ale również dopingującej
publiczności.
Cały turniej zakończył się wygraną drużyny „A” ze Skrzydlowa, przed
dwoma drużynami z Garnka. Pamiątkowe puchary oraz dyplomy dla każdego uczestnika turnieju, na zakończenie
rozgrywek wręczyła w zastępstwie pani
dyrektor -Alina Błaszczyk. Najlepszym
strzelcem całego turnieju został Jakub
Koza z klasy VI SP w Skrzydlowie
i otrzymał statuetkę „króla strzelców.”
Wspomnieć trzeba też o maskotce
tego turnieju - „Skrzydlaczku” - był nim
uczeń III klasy gimnazjum i wyglądał
tak jak na maskotkę przystało- kolorowo i śmiesznie. Rzucał się w oczy i był
wszędzie; to obok sędziego, to jako
siódma cheerleaderka na parkiecie,
to znów zagrzewał publiczność do gorącego dopingu.. Wywołał on niejeden
uśmiech.

INFORMACJE SPORTOWE
Adam Worwąg
POGOŃ KŁOMNICE
9 marca w klubie POGOŃ KŁOMNICE
odbyło się spotkanie sprawozdawcze
podsumowujące działalność Zarządu
za rok 2006. W zebraniu uczestniczył
Wójt Gminy Kłomnice, p. Adam Zając,
oraz radny powiatu częstochowskiego,
p. Jan Milc. Na spotkanie przybyło także duże grono sympatyków i piłkarzy
kłomnickiego klubu. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy śmierci nieodżałowanego gospodarza klubu
– Lecha Kamińskiego.
Ogólnie rok 2006 uznano za udany.
Wielokrotnie w trakcie dyskusji poruszano kwestie prac remontowych wykonanych w ubiegłym roku w budynku
12

klubu, jak i na samym boisku. Prezes
klubu, p. Wiesław Cieślak, nie krył
dumy i zadowolenia z zaangażowania
działaczy, piłkarzy jak i sympatyków
w prace remontowe. Dzięki bezinteresownej pracy udało się wyremontować
budynek, a wał ziemny przy bocznej linii boiska zmienił się w trybuny z ławkami. Cieszy również powołanie nowej
drużyny młodzieżowej – rocznik 1996
i młodsi. POGOŃ KŁOMNICE jest jedynym klubem w gminie posiadającą
drużynę w tej kategorii wiekowej. Podczas spotkania wybrano nowego członka Komisji Rewizyjnej. Został nim p.
Eugeniusz Kotas. Wybrano także nowego gospodarza obiektu – p. Jerzego
Kloczkowskiego.

Przybyłych zawodników postanowiono ugościć zdrowym jedzeniem
- w myśl założenia, że promujemy aktywny styl życia. Ze środków wypracowanych przez działającą przy szkole
Fundację „Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat” zakupiono produkty i przygotowano niezwykle apetyczny i zdrowy poczęstunek. Uczennice klasy III
gimnazjum, pod okiem pani Zofii Magiery przemieniły się w profesjonalne
kucharki -kroiły, cięły, mieszały oraz
artystycznie dekorowały. Wszystko po to, aby potrawy były nie tylko
smaczne, ale swoim wyglądem zachęcały do konsumpcji.
W stan gotowości postawiono
również szkolne „Koło PCK”. Jak się
okazało plastry i woda utleniona były
niezbędne wobec skutków żywiołowej
walki jaką prezentowali uczestnicy turnieju.
„Akcja - Rusz się człowieku”
to nie tylko zwykły turniej sportowy.
Chodzi o aktywne spędzenie czasu,
oderwanie młodzieży od monitorów
komputerowych i ekranów telewizorów. Jako dorośli mamy obowiązek
uświadomienia młodemu człowiekowi,
że wolny czas można spędzić w ruchu,
można grać, bawić się, biegać. Bo ruch
to zdrowie. A zdrowy dzień to dzień
nie stracony!

10 marca w Kamyku odbył się Turniej
Halowy Piłki Nożnej Młodzików rocznik 96’ i młodsi.
Nowopowstała drużyna młodzików
POGONI odniosła ogromny sukces
– chłopcy z Kłomnic zajęli pierwsze
miejsce deklasując rywali (5 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek). Trenerem
drużyny młodzików jest p. Artur Raźniak, który pełni również funkcje trenera drużyny seniorskiej. Jak widać
hala w Kamyku jest bardzo szczęśliwa dla Kłomnic – przypomnę tylko,
że w lutym halowy turniej piłki nożnej wygrali ministranci z parafii Św.
Marcina z Kłomnic (o czym pisałem
w poprzednim numerze). Chętni chłopcy, którzy chcą uczestniczyć w treningach i z czasem grać w podstawowym
składzie mogą zgłaszać się do trenera
Artura Raźniaka po numerem telefonu
328 11 57

METAL RZEKI WIELKIE
Bardzo dobrze prezentuje się też b
– klasowy METAL RZEKI WIELKIE.
Po rundzie jesiennej zespół zajmuje
trzecie miejsce i do drugiego KS Panki traci tylko pięć punktów (źródło:
www.astar.czest.pl). Drugie miejsce
jest premiowane barażem o A – klasę.
Bardzo zadowolony ze „swoich chłopaków” jest p. Tadeusz Dumin, prezes
METALU. „Obecnie w klubie ćwiczy
blisko 50 zawodników, a na boisko
bardzo poważnie zaczyna wchodzić
rocznik 90’ ” – podkreśla prezes. Klub
skupia zawodników z Garnku, Karczewic, Skrzydlowa i oczywiście z Rzek.
Z ligi okręgowej do klubu wrócił Łukasz Kowalczyk, prezes Dumin cieszy
się również z Dawida Szymczyka, który przyszedł z Kłomnic. Jako sukces
szkoleniowy prezes uznaje również
przejście do „okręgówki” dwóch wychowanków METALU.
Treningi pod wodzą trenera Ryszarda Piwowarczyka rozpoczęły się od 1
lutego w sali gimnastycznej przy szkole
w Garnku. A program przygotowawczy

obejmuje oprócz tradycyjnego treningu
również sparingi: z Wartą Mstów, Orkanem Rzerzęczyce, Dąbrową Zieloną,
Piastem Przyrów i Sokołem Olsztyn.
Postawa zawodników w już rozegranych meczach kontrolnych również
cieszy prezesa.
Pod względem gospodarczym
w planach prac na rok 2007 jest remont
klubowego budynku, a przede wszystkim wymiana porycia dachowego i rynien. Kolejnym punktem jest dokończenie już rozpoczętej inwestycji, jaką
jest oświetlenie boiska wzdłuż jednej
linii bocznej. Tu już prezes wypowiada
się mniej optymistycznie. „Ukończenie
tych prac byłoby moim życzeniem. Jednak klub nie udźwignie całości kosztów. Nadzieja w przychylności władz
gminy” – tymi słowami kończy ze mną
rozmowę prezes Tadeusz Dumin.
KS KŁOMNICE
Klub KS KŁOMNICE jest jedynym
klubem na terenie gminy, który skupia
tyle dyscyplin sportowych. Oczywiście na pierwszym planie wciąż po-

Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
Skrzydlów; ul. Główna 6a;
42-270 Kłomnice; tel. ( 0-34) 328-16-70

zostaje siatkówka. Drużyna seniorska
mężczyzn jest budowana od początku.
Obecnie Zarząd postawił na miejscowych zawodników, na których to opierać się będzie gra zespołu. Drużyna
ta rozpocznie zmagania w IV lidze wojewódzkiej. Obecnie w drużynie męskiej trenuje 30 zawodników. Wciąż
trwa nabór chłopców z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisy przyjmuje p. Dylczyk. Utworzono
również drużynę juniorek. Z dość dużej grupy dziewcząt wykrystalizował
się piętnastoosobowy zespół, który
od nowego sezonu zostanie zgłoszony
do rozgrywek. Drugą sekcją sportową
jest sekcja sztuk walki. Treningi odbywają się w soboty pod okiem trenera (bliższe informacje w następnym
numerze). Trzecią sekcją, która rusza
od września będzie sekcja strzelecka.
Wykwalifikowanym instruktorem tej
sekcji będzie p. Matusiak. „W Kłomnicach jest wielu młodych, uzdolnionych
sportowo ludzi. Chcemy dać młodzieży alternatywę.” – mówi prezes KS
KŁOMNICE, p. Andrzej Pikos. Przy
takim zapale na pewno się uda.

Numer KRS: 0000159741 Numer REGON: 152141843
Konto: ING BANK ŚLĄSKI 941050 114210 00002 27716 7702

1 %  swojego podatku za 2006 rok zamiast Państwu przekaż
na konto fundacji:
„POMÓŻMY DZIECIOM POZNAĆ ŚWIAT”
z/s w Skrzydlowie,
a my postaramy się, aby okres dzieciństwa
dla wielu dzieci mógł być beztroski.
Głównym celem naszej Fundacji jest wyrównanie startu życiowego dzieciom z terenu Skrzydlowa i okolic.
Nasza Fundacja, w myśl nazwy, przede wszystkim pomaga
dzieciom poznać świat - dba aby wszyscy uczniowie posiadali podręczniki i finansuje je dla tych, których rodzice są w
trudnej sytuacji życiowej.
Dzięki Fundacji nasi podopieczni mogą dosłownie poznawać świat - ten piękny i ciekawy poprzez udział w wyjazdach i koloniach finansowanych przez Fundację, ale również i ten przed którym chcemy ich przestrzec - uczestnicząc
w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej.
Dbamy również o rozwój kulturalny i fizyczny dzieci i
młodzieży wiejskiej. Organizujemy i finansujemy imprezy edukacyjne i kulturalne o zasięgu gminnym tj. „ Gminny
Omnibus”, „Marsze na orientację z Koziołkiem Matołkiem”,
a także liczne rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Kłomnice.
Działamy również w ramach Europejskiego Programu
GAZETA KŁOMNICKA - Marzec 2007

”Peat” - Pomocy Osobom Najuboższym w Zjednoczonej
Europie, rozdysponowując między potrzebujących dary
żywnościowe.
Dbamy, aby uczniom naszej szkoły stworzyć jak najlepsze warunki nauki. Do tej pory udało się nam zakupić profesjonalną kserokopiarkę – niezbędną w przygotowywaniu
uczniów do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także
programy multimedialne oraz regały i książki do biblioteki.
Największym jednak naszym przedsięwzięciem było sfinansowanie wyposażenia profesjonalnej pracowni językowej.
Mamy nadzieję, że dzięki ludziom dobrej będziemy mogli
realizować więcej takich działań.
Jeśli los dzieci i młodzieży wiejskiej nie jest TOBIE zupełnie obojętny wpłaćn 1 % podatku na konto naszej Fundacji.
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VII WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

KTO ZDOBĘDZIE PUCHAR?
Jan Milc

J

uż za kilka dni, w Wielką Sobotę
wystartuje kolejny VII Wielkanocny Wyścig Kolarski o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice. W momencie, kiedy ten numer Gazety Kłomnickiej znajdzie się wśród czytelników
wszystkie przygotowania będą dopinane na przysłowiowy ostatni guzik.
Przypomnijmy, że głównymi organizatorami imprezy są Gmina Kłomnice
i CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa,
zaś współorganizatorem, podobnie jak
i w latach ubiegłych Starostwo Powiatowe, GOK Kłomnice i ULKS Witkowice. W zawodach zapowiedziały swój
udział najlepsze zawodowe grupy kolarskie w Polsce. Z wstępnych wyliczeń
wynika, że we wszystkich kategoriach
wystartuje ponad 400 kolarzy. Wśród
nich pojadą także nasi kolarze z ULKS
Witkowice, a także świeżo upieczone
nasze Mistrzynie Śląska, reprezentujące CKKS Kolejarz-Jura Agnieszka Łągiewka (kat. Juniorka młodsza)
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i Magda Kaczmarek (kat. Młodziczka).
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o kolejnych ustaleniach. Jak już podawaliśmy, wyścig
zostanie rozegrany w Wielką Sobotę 7
kwietnia. Start i meta będą zlokalizowane na ul. Pocztowej w rejonie Urzędu Gminy. Pod parkingi dla ekip kolarskich przewidziane są ulice Strażacka
i Targowa, a także plac przed strażnicą
OSP i „pasternik”. Trasa wyścigu przebiegać będzie z Kłomnic (ul. Pocztowa,
Dworcowa) przez Rzerzęczyce, Skrzydlów, Rzeki, Karczewice, Pacierzów,
Bartkowice (ul. Świerczewskiego, Wąska, Wspólna) do Kłomnic (ul. Sądowa, Pocztowa). Podobnie jak w latach
ubiegłych należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu kołowym. Będzie
on na trasie przejazdu kolarzy mocno
ograniczony, a możliwe, że całkiem
wstrzymany. Utrudnienia te nastąpią
w godz. 11.30 – 17.20.
Dlatego też organizatorzy uprzej-

mie proszą wszystkich mieszkańców,
aby z pokarmami do święcenia udali
się do kościołów w godzinach przedpołudniowych i tym sposobem uniknęli problemów komunikacyjnych
wynikających z ograniczenia ruchu
kołowego.
Przypominamy, że na czas trwania
wyścigu zostały zaplanowane objazdy,
których schemat prezentujemy ponownie na następnej stronie.
Poniżej przedstawiamy program zawodów:
- godz. 12.00 – start kat. Junior młodszy;
- godz..12.05 – start kat. Młodzik;
- godz. 12.10 – start kat. Juniorka młod.
- godz. 12.11 – start kat. Młodziczka;
- godz. 12.52 – meta kat. Młodziczka;
- godz. 13.18 – meta kat. Młodzik;
- godz. 13.25 – meta kat. Juniorka młods.
- godz. 13.45 – meta kat. Junior młodszy;
- godz. 14.05 – start kat. Elita;
- godz. 14.10 – start kat. Junior;
- godz. 14.13 – start kat. Kobiety open;

- godz. 16.00 – meta kat. Kobiety open;
- godz. 16.20 – meta kat. Junior;
- godz. 17.10 – meta kat. Elita;
- godz. 17.20 – dekoracja zwycięzców
i zakończenie zawodów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii oprócz nagród przewidzianych regulaminem otrzymają piękne statuetki
wykonane przez artystę-rzeźbiarza p.
Mariusza Chrząstka.
Wyścig główny (kat. elita/orlik) rozegrany zostanie na dystansie 131 km,
co oznacza, że zawodnicy będą pokonywać wyznaczoną pętlę 6-krotnie,

juniorzy pojadą na dystansie 87 km tj.
4 okrążenia, juniorzy młodsi i kobiety
– 65 km (3okr.), młodzicy i juniorki
młodsze będą pokonywać dwa okrążenia czyli niespełna 44 km, natomiast
młodziczki będą mieć do pokonania
dystans jednego okrążenia tj. 21,8 km.
W dotychczasowych zawodach wyścig główny wygrywali:
Bohdan Bondariew – 2001 r, Sławomir Chrzanowski – 2002 r, Ryszard
Jeżowski – 2003 r, Paweł Szaniawski
– 2004 r, Jarosław Rębiewski – 2005 r,
Piotr Barczyk – 2006 r. Kto zwycięży

w roku bieżącym i zdobędzie statuetkę
Wójta Gminy Kłomnice dowiemy się
za kilka dni.
W imieniu organizatorów i uczestników wyścigu zapraszamy do kibicowania. Wyjdźmy na trasę przejazdu
kolarzy, oklaskujmy rywalizujących
zawodników. Stwórzmy niepowtarzalną atmosferę, taką jak w czasie
poprzednich wyścigów. To między
innymi dla tej atmosfery przyjeżdżają
z całej Polski najlepsi kolarze.

KOLARSTWO

PIĘKNY SUKCES DZIEWCZĄT
W KOLARSKICH PRZEŁAJACH!
Jan Milc

T

egoroczne Mistrzostwa Śląska
w Kolarstwie Przełajowym odbyły się w niedzielę 4 marca
w Rzeniszowie. Gospodarzem imprezy
był Kolarski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Koziegłowy.
Zawody rozegrano w dość trudnych warunkach. Trasa obfitowała
w naturalne przeszkody terenowe takie jak dość strome podjazdy (podbiegi) i zjazdy, rozjeżdżone błoto i leśne
ścieżki z mnóstwem wystających korzeni drzew. Poza tym było dość chłodno i powiewał momentami dość silny
wiatr. W takich warunkach znakomicie
spisały się Agnieszka Łągiewka z Adamowa i Magda Kaczmarek z Kłomnic
zajmując pierwsze miejsca w swoich
kategoriach wiekowych i zdobywając
tytuły Mistrzyń Śląska w Kolarstwie
Przełajowym!
- Nie spodziewałam się takiego sukcesu. To były moje pierwsze zawody
tak wysokiej rangi. Właściwie przyjechałam uczyć się kolarstwa, a tu taka
wspaniała niespodzianka – powiedziała na mecie rozradowana Mistrzyni
Śląska w kategorii „juniorka młodsza”.
– Trasa była dość wymagająca. Było
kilka przeszkód naturalnych, które
sprawiały sporo kłopotu. Ja od samego startu jechałam takim tempem
do jakiego byłam przygotowana. Jak
się okazało na mecie było to wystarczające na pokonanie moich konkurentek. Jestem bardzo szczęśliwa z tak

niespodziewanie osiągniętego sukcesu.
Również w szkole jej sukces został przyjęty z wielkim entuzjazmem
i dumą. Agnieszka jest uczennicą III
klasy Gimnazjum w Skrzydlowie. Kolarstwem tak na poważnie zajęła się
od października ubiegłego roku, kiedy
to po zwycięstwie w Lidze Rowerowej
podjęła treningi i szkolenie w CKKS
Kolejarz-Jura Częstochowa.
Nie mniejszy sukces odniosła także,
choć w innej kategorii wiekowej, młodsza od Agnieszki Magda Kaczmarek
z II klasy Gimnazjum w Kłomnicach.
- To niesamowite! Gdyby przed startem ktoś mi powiedział, że wygram ten
wyścig i zostanę Mistrzynią Śląska
z pewnością potraktowałabym taką
wypowiedź za złośliwy żart. Przecież
ja w kolarstwie dotychczas nie „zrobiłam” żadnego znaczącego wyniku,
a tu taki sukces! Coś wspaniałego
– cieszyła się na mecie druga nasza mistrzyni.
Magda także jest zawodniczką CKKS Kolejarz-Jura Częstochowa. Treningi podjęła, podobnie jak
Agnieszka jesienią 2006 roku, po zakończeniu cyklu zawodów w ramach
Ligi Rowerowej.
- Agnieszkę i Magdę, podobnie jak
i inne dziewczęta, pilnie obserwowałem podczas ich startów w Lidze Rowerowej. Bardzo podobał mi się ich upór
i wola walki, a także spore umiejętno-
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ści techniczne. Co prawda zdarzało
się, że nawalał sprzęt i nie kończyły
zawodów, ale już na następnych znowu zaznaczały swoje wielkie możliwości. Obie dziewczyny pokazały na tych
Mistrzostwach swój talent. To są początkujące zawodniczki, brakuje im
jeszcze wielu umiejętności, niemniej
to co zrobiły tu na tych zawodach przeszło także i moje oczekiwania! – mówił dumny opiekun dziewcząt i trener
Dariusz Kuroń. – Obecnie podejmujemy przygotowania do bardzo prestiżowego startu w VII Wielkanocnym
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.
Jesteśmy współorganizatorem tej znaczącej imprezy kolarskiej i chcemy jak
najlepiej wypaść także pod względem
sportowym. Oczywiście w Wyścigu pojadą obie nasze Mistrzynie.
Tak więc za sprawą Justyny Kuny
i Kasi Barczyk – Mistrzyni i Wicemistrzyni Śląska w 2006 roku, a obecnie
Agnieszki Łągiewki i Magdy Kaczmarek – Mistrzyń na rok 2007, nasza
gmina staje się poniekąd potęgą w kolarstwie żeńskim.
Do wielu gratulacji jakie otrzymały
obie Mistrzynie przyłącza się także Redakcja „GK”. Obiecujemy, że będziemy pilnie śledzić rozwój talentów obu
dziewczyn i na bieżąco informować
o ich sukcesach.
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Z bibliotecznej półki
Barbara  Charaziak
Powieść sensacyjna
Simenon Georges  - REWOLWER MAIGRETA

Z

salonu w mieszkaniu komisarza Maigreta znika w tajemniczy sposób rewolwer Smith and
Wesson 45. W przechowalni na Dworcu Północnym w Paryżu zostaje odnaleziony kufer
ze zwłokami zastrzelonego mężczyzny. Czy te wydarzenia maja ze sobą związek? Skomplikowane śledztwo wymaga wizyty Maigreta w Londynie.
Powieść obyczajowa
Steel Danielle  – JEJ KSIĄŻĘCA WYSOKOŚĆ

O

d pałacu w Europie przez college w Kalifornii po obóz Czerwonego Krzyża w ogarniętej
wojna Afryce – gdziekolwiek jest, księżniczka Christianna wie, że nigdy nie będzie mogła
sama decydować o swoim życiu. Współczesna dziewczyna musi podporządkować się surowej
tradycji. I zapomnieć o marzeniach, o szczęściu i o miłości…
Daniele Steel snuje porywającą romantyczną historię wielkiego uczucia i wielkiego dramatu.

Literatura polska
Czepiel Edyta  - JASNE BŁĘKITNE OKNA

B

eata podczas imprezy odbiera telefon. Nie wie
jeszcze, że zmieni on wszystko. Krótka, ale ciepła
rozmowa z przyjaciółką z dzieciństwa, Syguta, sprawia, że Beata postanawia odwiedzić rodzinne strony.
Choć wizyta nie trwa długo, wracają wspomnienia…
Beata i Syguta dorastały razem w małym miasteczku,
przyrzekały sobie, że nic ich nie rozdzieli. Jednak czas
mijał. Beata wybrała życie w wielkim mieście i drogę
kariery, okupionej często samotnością i upokorzeniami. Syguta znalazła swoje miejsce w rodzinnych Maciejowiczkach u boku męża
i córeczki, ale jej życie nie przypomina sielanki. Ponowne spotkanie po latach budzi uśpioną przyjaźń, która zostanie wystawiona na ciężką próbę. Bogusław Linda
nakręcił film pod tym samym tytułem.
Literatura młodzieżowa
Nowak Ewa  - OGON KICI
          
icia zdała właśnie do maturalnej klasy i chce spędzić najbliższe lato na obozie ze sprawdzonymi
przyjaciółmi. Jednak od pierwszego spotkania z Dawidem nic już nie płynie gładko i spokojnie. Zamiast
na obóz harcerski Kicia jedzie na obóz surwiwalowy,
wikła się w trudne i niezniszczalne uczucie. Szczęście
przeplata się z rozgoryczeniem. Autorka zadaje czytelnikowi bardzo ważne pytanie: czy miłość beznadziejna
ma jakikolwiek sens? A jeśli nie, to dlaczego jest aż tak
pociągająca? „Ogon Kici” to powieść, którą powinna
przeczytać każda młoda osoba myśląc, że panuje nad
swoim życiem, uczuciami i przyszłością…

K
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Jeśli dokuczy ci stres
I śmiać się już nie już masz siły
Usiądź wtedy i pomyśl
Jaki ten świat jest miły
Nie możesz zamartwiać
Śmiało ruszaj przed siebie
Przecież o tym co czujesz
Wokół pewnie nikt nie wie
A gdy zły czas przeminie
Znowu będzie wspaniale
I nie będziesz pamiętał
O złym humorze już wcale.
* * *
Życie toczy się na Ziemi
Każdy tutaj świat swój ma
Oby był zadowolony
Bo na tym polega gra
Żeby wszyscy wkoło niego
Szczęśliwymi mogli być
To dopiero można mówić,
Że  naprawdę da się żyć
Oby wszelkie zrozumienie
Zawładnęło cały Świat
A żyjący na nim człowiek
Czysty był jak ranny kwiat.

		

Janina Chrząstek

Na podium Magda Kaczmarek – Mistrzyni Śląska na rok 2007 (kat. młodziczka)

Na pierwszym Agnieszka Łągiewka – Mistrzyni Śląska na 2007 (kat. juniorka młodsza)

