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Stypendia dla uzdolnionych uczniów z Gminy Kłomnice

Zebranie Sprawozdawcze w OSP Kłomnice
Szósta edycja Gminnych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Drodzy Czytelnicy

Już za kilka dni zasiądziemy do świątecznego stołu, żeby
w gronie najbliższych podzielić się „święconką” i spędzić kilka
przyjemnych chwil, a może nawet godzin. O wystawności świątecznych stołów, w dzisiejszych czasach i na przestrzeni wieków
pisałem w ubiegłym roku i dlatego nie wracam do tego tematu,
chociaż jest on szalenie interesujący, bo nic tak nie wpływa na
wyobraźnię smakoszów, jak opis dawnych uczt, czy chociażby
„skromnych” przyjęć w dawnych domach szlacheckich. Co prawda dzisiejsze potrawy, nie umywają się do tych sprzed kilkuset czy nawet kilkudziesięciu
lat, z tej prostej przyczyny, że kiedyś ich smak był taki jak ich nazwa, co niekoniecznie pasuje do sprzedawanych dzisiaj wędlin. Już sama szynka ma tyle odmian handlowych, że nie
znam nikogo kto byłby w stanie je wymienić, o innych „wędlinach” nie wspomnę. Wszystkie
pięknie opakowane, wytworzone z najlepszych kawałków mięsa (tak piszą w reklamach),
wabią nasze oczy w witrynach sklepów, ale w domu, kiedy je rozpakujemy, z foliowych (o
zgrozo) torebek, to już na drugi dzień czar pryska. Te pozbawione barwy, jędrności i co
gorsza smaku, sklejone ze sobą, przy pomocy wypływającej z nich wody plasterki, w niczym
nie przypominają tego co kupowaliśmy i to wcale za niemałe pieniądze. Może rację mają
ci, którzy twierdzą, że wyrzucili lodówki, żeby codzienne zjadać świeże (lub odnowione)
prosto ze sklepu przetwory wędliniarskie i dlatego kupują po parę deko swojej ulubionej
wędliny. W ten prosty sposób, nie widzą jakim zmianą ulega ona w czasie kilkunastu godzin od zakupu. Pamiętam czasy, kiedy kupowało się mięso i wędliny na kartki, ale nawet
wtedy, szynka była szynką, a golonka, to była część nogi świni, a nie indyka. Doprawdy
zastanawiam się, skąd biorą się pomysły na te wszystkie nazwy handlowe dla wędlin. Kiedyś nazwa kiełbasy, czy też innej wędliny, nawet tej najtańszej, była ściśle związana z
procedurami związanymi z jej wytwarzaniem i smakowała wszędzie, prawie tak samo.
Dzisiaj kiełbasa o tej samej nazwie, smakuje u każdego wytwórcy inaczej. Oczywiście, nie
mówię o wyrobach z tej najwyższej półki, ale tam ceny, też są z najwyższej półki. Jednym
słowem kupujmy tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, najwyżej w ciągu dwóch dni, to chociaż
unikniemy złych skojarzeń wzrokowych i węchowych. W naszej kulturze wszelkiego rodzaju święta, wiążą się nierozłącznie z biesiadowaniem, chociaż dzisiaj, daleko nam do
innych narodów, gdzie celebruje się każdy posiłek, a przerwy między nimi, przeznacza
się na pracę. Mam nadzieję, że moje wcześniejsze wynurzenia na temat jakości różnych
potraw, nie zepsują państwu apetytu i spokojnie bez pośpiechu, będziecie się raczyli tym, co
znajdziecie przed sobą na świątecznym stole. Życzę Wam wszystkim zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych, mokrego poniedziałku oraz chwilowego zapomnienia, że we wtorek
znów trzeba wrócić do pracy.
Adam Zając
Wójt Gminy Kłomnice
Szanowni Państwo przed Nami kolejne Święta Wielkanocne, to najważniejsze Święta
Chrześcijańskie mocno wpisane w Polską tradycję. To na pewno czas dla wypoczynku w
rodzinnym gronie oraz modlitwy i rozważań. Z tej okazji życzę Wam wszystkim wiele
radości, spokoju, życzliwości i wzajemnego szacunku. Na pewno warto ten wspaniały
czas poświęcić na świętowanie w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych kultywując tym
samym kontakty osobiste, których czasem brakuje, ponieważ coraz częściej wykorzystujemy dobra postępu technicznego. Życzę również, aby czas Świąt, był źródłem wzmacniania ducha dla społeczności naszej Gminy.

					

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Serdecznych spotkań w gronie rodziny,
smacznego jajka i mokrego dyngusu.

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

Życzy zespół redakcyjny Gazety Kłomnickiej
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie
informuje, że w okresie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie,
dotyczące materiału siewnego - zbóż
ozimych i jarych, roślin strączkowych
i ziemniaka - zakupionego i zużytego
do siewu lub sadzenia w terminie od dnia
od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
Uwaga rolnicy
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie uprzejmie informuje, że wnioski o płatności obszarowe
wypełniane będą od dnia 15.03.2012 r.
w Sali USC. W miesiącu marcu specjalista z ŚODR  świadczył będzie usługę
wypełniania wniosków w dniach: poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 900
do 1400.. Z kolei w kwietniu i maju dodatkowo w czwartek w tych samych godzinach. Opłata za wypełnienie wniosku
od 1 do 5 działek ewidencyjnych wynosi
26 zł. Od 6 do 10 działek 31 zł.
ARiMR przypomina, że wypalanie
traw przez rolników jest szkodliwe,
zabronione i grożą za to sankcje
finansowe.
Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy,
które niestety jak co roku, w wielu miejscach płoną. W większości przypadków
jest to wynik celowych podpaleń mimo,
że wzniecanie tych pożarów jest bardzo
groźne, przynosi same straty i jest karane. Podpalacze stają się zresztą często
ofiarami swoich czynów, bo ogień bardzo szybko wymyka się im spod kontroli
i przenosi na pobliskie lasy czy zabudowania, są też przypadki, że giną ludzie.
Towarzysząca pożarom niepotrzebna
emisja pyłów i gazów jest niebezpieczna dla kierowców i niszczy atmosferę
ziemi. Płomienie niosą również śmierć
licznym owadom i dziko żyjącym zwierzętom takim jak jeże, zające czy kuropatwy, niszczą ich siedliska oraz przynoszą ogromne straty w użytkach rolnych.
Ziemia na „wypaleniskach” staje się ja4

których przestrzeganie jest wymagane
m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” zmniejszenie
należnej wysokości wszystkich rodzajów
łowa, gdyż ogień zabija np. dżdżownice dopłat bezpośrednich o 3%. To oznacza,
i hamuje naturalne zjawisko gnicia po- że o tyle mogą być pomniejszone płatnozostałości roślinnych, które tworzą uro- ści w ramach systemów wsparcia bezpodzajną warstwę gleby.
średniego (jednolita płatność obszarowa,
Dlaczego więc, mimo tych znanych płatność cukrowa, płatność do pomiod lat fatalnych skutków, trawy są nadal dorów, przejściowe płatności z tytułu
podpalane ?
owoców miękkich, płatności do krów
Głównym powodem jest ciągle pa- i owiec, specjalna płatność obszarowa
nujące, całkowicie przecież błędne prze- do powierzchni uprawy roślin strączkokonanie, że wiosenne wypalanie traw wych i motylkowatych drobnonasienużyźnia glebę oraz zwykła bezmyślność nych), a także płatności rolnośrodowi- wzniecanie pożarów dla zabawy.
skowe (PROW  2007 - 2013), pomoc
Od wielu lat trwają działania, by po- na zalesianie gruntów rolnych (PROW 
wstrzymać to zjawisko, a sprawców pod- 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu
paleń karać.
ONW, jeśli zostanie stwierdzone, że
Najważniejszym instrumentem jest rolnik wypalał trawy na którymkolwiek
ustawa o ochronie przyrody i o lasach, z uprawianych przez niego gruntów.
która zabrania wypalania traw na łąkach, Wysokość kary może jednak wzrosnąć,
pozostałości roślinnych na nieużytkach, bo ARiMR każdy przypadek wypalania
skarpach kolejowych i rowach przy- traw rozpatruje indywidualnie i może
drożnych. Jeśli ktoś zostanie złapany karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodna gorącym uczynku i podpalenie zosta- nie z zasadami, nałożona przez ARiMR 
nie mu udowodnione, to sprawcy gro- sankcja, w zależności od stwierdzonego
zi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku stopnia winy, może zostać pomniejszona
zagrożenia większego, czyli spowodo- do 1% jak i podwyższona do 5% należwania pożaru stanowiącego zagrożenie nych rolnikowi płatności obszarowych
dla życia, zdrowia czy mienia, jest prze- za dany rok. Kary mogą być też jeszcze
widziana kara pozbawienia wolności od bardziej podwyższone, gdy rolnikowi
roku do 10 lat.
zostanie np. udowodnione celowe wyW  walce ze zjawiskiem wypalania palanie traw, bo wtedy ARiMR  może
traw bierze też udział Agencja Restruk- obniżyć każdy z rodzajów płatności bezturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, któ- pośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajra może nakładać na rolników dotkliwe nych przypadkach stwierdzenia upokary finansowe, oprócz kar nakładanych rczywego wypalania traw Agencja może
za to np. przez policję czy prokuraturę.
pozbawić rolnika całej kwoty płatności
Zakaz wypalania traw jest jednym bezpośrednich za dany rok.«
z „Wymogów dobrej kultury rolnej”,

Mieszkańcy gminy Kłomnice

Nie kończąca się seria pożarów lasów, łąk i innych obiektów (do gaszenia których nasze straże już wyjeżdżały ponad
200 razy) świadczy o tym, że są to podpalenia celowe, a nie jak to bywało do tej pory, z powodu wypalania łąk. Dlatego
wyznaczam nagrodę w wysokości 500 zł za skuteczne(udowodnione) wskazanie podpalacza(y), który(rzy) zostaną postawieni do odpowiedzialności prawnej. Zapewniamy pełną dyskrecję.
Adam Zając
Wójt Gminy Kłomnice

FUNDUSZ SOŁECKI
w Gminie Kłomnice
Jolanta Bieda

W 

kwietniu 2009 roku weszła w życie przygotowana
przez Rząd Ustawa o Funduszu Sołeckim, która pozwalała radom gmin na tworzenie funduszów.
Ustawa ta zakłada, że sołectwa będą
mogły pozyskiwać za pośrednictwem
funduszu środki na lokalne przedsięwzięcia oraz wspierać inicjatywy swoich mieszkańców. Rada Gminy Kłomnice w czerwcu 2009r roku podjęła
pierwszą uchwałę o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy
funduszu sołeckiego na 2010 rok.
Wyodrębnione w budżecie gminy
na 2010 rok środki stanowiące fundusz
sołecki wyniosły ogółem 305 766,00
zł.
W marcu 2010 r Rada Gminy podjęła kolejną uchwałę o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2011r.
Wyodrębnione środki w budżecie
gminy na ten fundusz w 2011 roku
wyniosły ogółem 325 008,00 zł.
Sprawne i efektywne wykorzystanie tych środków przez dwa lata spowodowało, że Rada Gminy Kłomnice wyraziła zgodę na wyodrębnienie
w budżecie gminy funduszu sołeckiego
na następny 2012 rok podejmując w tej
sprawie stosowną uchwałę.
Środki funduszu zgodnie z ustawą
przeznaczyły sołectwa naszej gminy
na realizacje przedsięwzięć, które są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców
a celem ich było podniesienie walorów
estetycznych, promocja wsi, poprawa
życia całej społeczności sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem z 25
stycznia 2010 r Ministra Finansów
w sprawie trybu zwrotu części wy-

datków gmin wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego /Dz. U. Nr 21,
poz.106/ Gmina Kłomnice złożyła
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach wniosek o zwrot części
powyższych wydatków z budżetu państwa za 2010 rok i otrzymała ten zwrot
w wysokości 77.505,52 zł t.j. 30% wydatkowanych środków.
Kwota wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego wg.
stanu na 31 grudnia 2010 r wynosiła
258 351,75 zł.
Obecnie jest przygotowywany
wniosek do w/w Urzędu o zwrot części
wydatków z budżetu państwa z tytułu
wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok. Wyliczona kwota zwrotu dla naszej gminy wynosi:
88 675,43 zł. Stanowi to tak samo jak
za 2010 r 30% wydatkowanej kwoty
ogółem z budżetu gminy na fundusz
sołecki. Kwota tych wydatków wynosi:
295 584,79 zł.
Główne przedsięwzięcia zrealizowane przez poszczególne sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego w 2011r
przedstawiają się następująco:
1. Sołectwo Adamów (13 393,00 zł):
- wykonano altanę na placu zabaw,
- uzupełniono wyposażenie placu zabaw,
- wykonano dokumentację na mini boisko sportowe.
2. Sołectwo Bartkowice (10 848,00zł):
- zakupiono i zmontowano boisko
do piłki siatkowej i ręcznej,
- zakupiono grill z piaskowca,
- odnowiono przystanek PKS.
3. Sołectwo Chmielarze (7 160,00 zł):
- kontynuowano zagospodarowywanie
placu z boiskiem sportowym oraz zakupiono podkaszarkę.
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4. Sołectwo Chorzenice (11 797,00 zł):
- zakupiono urządzenia i sprzęt do remizy OSP,
- odnowiono kapliczkę w środku,
- na wjeździe do miejscowości umieszczono nowe elementy zieleni wiejskiej
„logo miejscowości”.
5. Sołectwo Garnek (21 502,00 zł):
- część środków funduszu przeznaczono na pomoc dla świetlicy Ochronka
w Garnku (zakup węgla),
- zainstalowano lampy celem podświetlenia placu zabaw,
- odnowiono 3 przystanki autobusowe.
6. Sołectwo Karczewice (14 514,00 zł):
- środki funduszu przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej /
stoły, krzesła, gry/,
- odnowiono plażę przy Warcie,
- dofinansowano budowę garażu dla
jednostki OSP.
7. Sołectwo Kłomnice (21 567,00 zł):
- główne zadanie tego sołectwa w ramach funduszu to wykonanie projektu zagospodarowania „Pasternika” pod
cele kulturalne.
8. Sołectwo Kuźnica (6 901,00 zł):
- środki z funduszu przeznaczono
na wykonanie nowej konstrukcji metalowej ogrodzenia kapliczki i niewielką
kwotę na utrzymanie kosy spalinowej.
9. Sołectwo Konary (17 361,00 zł):
- część środków wydano na renowację
kapliczki – cmentarzyka przy ul. Częstochowskiej,
- wyposażono kuchnię i świetlicę przy
OSP oraz zakupiono mundury dla
strażaków.
10. Sołectwo Lipicze (11 344,00 zł):
- zakupiono i zamontowano ogrodzenie placu zabaw.
11. Sołectwo Michałów (8 066,00 zł):
- tu sołectwo wydało środki funduszu
sołeckiego głównie na zagospodarowanie stawu – wyczyszczenie i odprowadzenie do rowu.
12. Michałów Rudnicki (7 419,00 zł):
- wszystkie środki funduszu sołeckiego
przeznaczono na wykonanie projektu
na oświetlenie ul. Kolejowej.
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13. Sołectwo Nieznanice (17 404,00zł):
- główne zadanie, które zostało zrealizowane to: rewitalizacja przydrożnej
kapliczki i przystanku autobusowego,
- wymiana drzwi wejściowych do sali
OSP - zagospodarowanie terenu przy
zbiorniku /zakup krzewów i ławek/.
14. Sołectwo Niwki (7 677,00 zł):
- środki z funduszu przeznaczono
na dopłatę do wykonania oświetlenia
ulicznego,
- wyposażenia altany /ławki, stół/.
15. Sołectwo Pacierzów (15 334,00 zł):
- wykonano drenaż i utwardzono teren
przy placu OSP,
- zakupiono ogrodzenie panelowe
i środki do konserwacji placu zabaw,
- wykonano elewację kapliczki i zagospodarowano teren wokół tej kapliczki.
16. Sołectwo Rzeki (18 396,00 zł):
- wydatkowanie środków z funduszu
sołeckiego przeznaczono na zagospodarowanie terenu przy boisku w Rzekach Wielkich,
- zagospodarowanie oraz renowację
obiektów i terenu przy plaży na Rzekach Małych,
- zakupiono drabinę na potrzeby sołectwa.
17. Sołectwo Rzerzęczyce (21 567,00
zł):

- główne przedsięwzięcia to renowacja
parku w Rzerzęczycach,
- zakup kostki brukowej i wyłożenie jej
przy OSP,
- ogrodzenie boiska i zakup ławek,
- zagospodarowanie terenu wokół stawów.
18. Sołectwo Skrzydlów (21 567,00
zł):
- główne zadanie przyjęte w ramach
funduszu sołeckiego to dalszy remont
strażnicy OSP w Skrzydlowie.
19. Sołectwo Śliwaków (6 340,00 zł):
- środki funduszu w całości przeznaczono na koncepcję zagospodarowania
terenu sołeckiego
20. Sołectwo Witkowice (18 785,00
zł):
- dokończono budowę parkingu,
- zakupiono przenośną scenę,
- zakupiono kosę spalinową.
21. Sołectwo Zawada (21 567,00 zł):
- przeznaczono środki z funduszu
na zakup sprzętu nagłaśniającego,
- utwardzenie placu kostką brukową
i zakup bramy dla OSP Zawada.
22. Sołectwo Zdrowa (17 965,00 zł):
- środki z funduszu przeznaczono
na dalsze utrzymywanie boisk sportowych i terenów zielonych oraz terenu
wokół świetlicy,

Electronic Games Party 6
Konrad Kokoszka

W 

dniach 4-5 lutego odbyła
się 6 edycja turnieju gier
video Electronic Games
Party. Dwudniowa impreza w Kłomnicach była wielkim świętem graczy
z całej Polski. Przyciągnęła do hali
sportowej ponad 1000 osób (około
600 z nich to zawodnicy biorący udział
w turniejach)! W  sumie odbyło się
osiem oficjalnych turniejów oraz kon-

fot. Stanisław Joński
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kurs na temat recyklingu sprzętu komputerowego. Organizatorem wydarzenia
był Związek Młodzieży Wiejskiej oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Około 40 młodych osób z kół
ZMW w Borownie oraz Zawadzie spędziło niemalże tydzień czasu na Hali
Sportowej celem przygotowania oraz
przeprowadzenia rozgrywek. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Wójt
Gminy Kłomnice – Adam
Zając oraz Wójt Gminy Mykanów – Krzysztof Smela.
Spore emocje towarzyszyły turniejowi Counter
Strike 1,6 5on5. W  tym największym turnieju lanowym
w Polsce wzięły udział 32
drużyny – 160 osób plus gracze rezerwowi i managerowie.
Przyjechała cała czołówka
polskiej sceny CS’a, w tym

- wykonano monitoring terenu wokół świetlicy i w jej wnętrzu,
- wykonano ogrodzenie za świetlicą
i zagospodarowano ten teren.
23. Sołectwo Zberezka (6 534,00 zł):
- wszystkie środki sołectwa przeznaczono na budowę placu zabaw.
Utworzenie funduszu sołeckiego w naszej gminie jest korzystne
z uwagi na to, że otrzymujemy dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Te dodatkowe dla naszej gminy
środki wynoszą 30% (max. jaka może
być zwrócona) za 2010 i za 2011rok
wykonanych wydatków.
Ponadto pieniądze z funduszu sołeckiego będące w ich dyspozycji przeznaczają sołectwa na realizacje tych
zadań, które służą poprawie życia
mieszkańców danego sołectwa. Wykonywanie konkretnych zadań daje
możliwość również wspomagania
ich własną pracą mieszkańców. Opinie na temat utworzonego funduszu
sołeckiego w naszej gminie są pozytywne dlatego Rada Gminy Kłomnice jednogłośnie podjęła już czwartą
uchwałę o jego wyodrębnieniu w budżecie gminy na 2013 rok. «

najlepsza drużyna świata ESC Gaming.
Pojawiły się także inne czołowe drużyny polskiej sceny, takie jak: Gameburg
Team, Universal Soldiers czy BenQ.
DELTA. W  rozgrywkach tych wzięła
udział także drużyna z Kłomnic, która
awansowała do niedzielnych rozgrywek co można uznać za sukces z racji
znalezienia się w gronie 16 najlepszych
drużyn w kraju. Poziom rozgrywek był
bardzo wysoki, ale niestety po raz kolejny nikomu nie udało się wydrzeć pozycji
najlepszej drużyny w Polsce teamowi
ESC Gaming.
W  pozostałych turniejach także nie
zabrakło emocji. Zażarta rywalizacja
trwała w dwóch grach konsolowych,
traktujących o piłce nożnej. Pierwszego
dnia zmierzyło się 140 graczy w turnieju
Pro Evolution Soccer 2012, a w niedzielę 100 osób walczyło o laury w turnieju
FIFA 2012. Nie obyło się bez niespodzianek, ponieważ mimo uczestnictwa
w turniejach tych najlepszych w kraju,
turniej PESa wygrał Sobi, FIFy natomiast Dazidek - zawodnicy nie typowani na zwycięzców.

fot. Stanisław Joński

Na konsolach starli się także wojownicy w turnieju Tekken 6. Turniej rozegrany został w niedzielę 5 lutego i wystartował o godzinie 9. Wzięło w nim
udział około 30 osób. Gracze do dyspozycji mieli 8 konsol PlayStation 3. Zwyciężył Jakub Tokarczyk - srebrny medalista World Cyber Games Polska 2011.
Sporo emocji, szczególnie w finale,
było w turnieju Starcraft II. Końcówka rozgrywek była bardzo dramatyczna
i pomimo wyrównanej walki faworyt
Dominik „Slider” Rogacki musiał uznać
wyższość Roberta „Sodona” Mazurka.
W pierwszym w tym roku w Polsce
turnieju Call of Duty Modern Warfare
5on5 wzięło udział 16 ekip (80 osób)
z całej Polski. Pula nagród wyniosła ponad 6 tysięcy złotych. Trudne, jednak
zasłużone zwycięstwo powędrowało
do pretendentów do wygranej, drużyny
Clan Poland.
W  konkursie wiedzy nt. recyclingu sprzętu komputerowego zwyciężył
mieszkaniec gminy Mykanów - Kamil Osychowski. Wzięło w nim udział
około 40 osób natomiast cenne nagrody
rzeczowe dofinansowane ze środków
WFOŚiGW  w Katowicach otrzymało
6 najlepszych uczestników.
Z całą pewnością zmienił się poziom
estetyki i widowiskowości EGP co widać chociażby na zdjęciach z wydarzenia dostępnych na stronie internetowej
turnieju: www.egp.com.pl. W tym roku
wszystko zostało zrealizowane w niemalże 100 proc. Podczas turnieju prowadzone były relacje video on-line, które obejrzało przez internet kilka tysięcy

widzów. Najlepsi komentatorzy relacjonowali mecze z rozgrywek w StarCrafta
II, Call of Duty oraz Counter Strike poprzez telewizję internetową CyberTV
i Headshot Media. Z tego co wiemy,
internetowe relacje na żywo obejrzało
kilka tysięcy osób.
Oprócz niewielkich obsuwek czasowych nie było większych problemów
logistycznych. Wszystkie zwycięskie
drużyny z całą pewnością były zadowolone z racji dużego profesjonalizmu
przygotowania rozgrywek jak również
z nagród, jako że całkowita ich pula
oscylowała w granicach 35 000 zł.
W  tegorocznej imprezie dopisali sponsorzy. Bardzo dużego wsparcia
dla tej inicjatywy młodzieżowej udzielił nam GOK w Kłomnicach, będący
współorganizatorem wydarzenia. Sponsorami nagród były następujące firmy:

Uroczystość Dnia Kobiet
u Emerytów
Irena Bardzel

D

zień Kobiet wywodzi się
prawdopodobnie z czasów
antycznego Rzymu, kiedy to
w pierwszych dniach marca obchodzono tzw. Matronalia, czyli święto
związane z macierzyństwem i płodnością.
Dzień Kobiet o współczesnym znaczeniu obchodzono po raz pierwszy 20
lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Następnie zwyczaj ten dostał

się do Europy, gdzie trafił ma podatny
grunt w takich krajach jak: Austria,
Dania, Niemcy i Szwajcaria. Obecnie
w naszym kraju, liczba zwolenników
tego święta ciągle rośnie.
U nas uroczyste spotkanie odbyło
się w dniu 08.03.2012r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kłomnice.
Swoja obecnością zaszczycili nas: P.
Wanda Kusztal – zastępca Wójta Gminy Kłomnice, P. Halina Paruzel – Tkacz
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Kingston Technology, 1shot1kill.pl, Kaspersky, Surfmat, Media-Tech, Centrum
Nauki i Biznesu Żak, BestPlay, Cyberartee.com, Enermax, Evita - Tomasz
Drab, oraz Patriot Memory. Serdeczne
podziękowania kierujemy także do całego personelu ZS w Kłomnicach na czele
z panią dyrektor Barbarą Kanoniak za
bardzo duże zaangażowanie w organizację oraz udostępnienie niemalże całego obiektu wraz z wyposażeniem.
W najbliższym czasie planujemy zorganizować turniej w Counter-Strike’a
1.6 wyłącznie dla mieszkańców gminy
Mykanów oraz Kłomnice, na który już
teraz zapraszamy. Turniej odbywa się
rokrocznie w szkole w Borownie i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
młodzieży. O szczegółach będziemy informować na plakatach, które przygotujemy w najbliższym czasie. «
– Skarbnik Gminy Kłomnice, P. Róża
Wiewióra – Sekretarz Gminy Kłomnice, Delegacja Koła Pławno w osobach;
P. Czesława Mikulska – Przewodnicząca Koła i Alicja Ojrzyńska – Skarbnik Koła, Delegacja Koła Ciężkowice
w osobach: P. Jadwiga Bartnik – Skarbnik Koła i P. Zofia Cudak – Członek
Zarządu Koła.
Spotkanie otworzył P. K. Makles –
Przewodniczący Zarządu Rejonowego,
witając uczestników oraz zaproszonych
gości. W  swoim krótkim wystąpieniu
wspomniał historię Dnia Kobiet oraz
złożył życzenia wszystkim Paniom.
Uczczono także minutą ciszy ofiary
katastrofy kolejowej, do której doszło
koło Szczekocin.
Dalszą część spotkania poprowadził
7
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P. Ryszard Całus, który złożył Paniom
gorące i serdeczne życzenia, jak również w imieniu organizatorów podziękował członkom za tak wysoką frekwencję. Tak duża obecność członków
jest dla organizatorów nagrodą za trudności, jakie pokonują przy takich i podobnych imprezach. Z entuzjazmem
przyjęto wiersz który przeczytał kolega Eugeniusz Jamrozik. Bardzo gorąco
przyjęto piękne życzenia złożone przez
P. Wandę Kusztal w imieniu własnym,
P. Wójta (który ze względu na sprawy służbowe nie mógł uczestniczyć
w naszym spotkaniu), P. Skarbnik i P.
Sekretarz. Życzenia pełne humoru złożył P. Marian Misiewicz rozśmieszając
wszystkich obecnych. Oczywiście nie
zabrakło piosenki w jego wykonaniu
dedykowanej naszym Paniom.
W  części sprawozdawczej za rok
2012, informacji z działalności OR 

udzielili: P. Irena Bardzel – Sekretarz
Oddziału Rejonowego, wymieniła
ilość zorganizowanych imprez oraz
przedstawiła stan liczebności naszej
organizacji oraz P. Teresa Zatoń, która
przedstawiła sprawozdanie finansowe
za 2012r. Na uwagę zasługuje kwota dochodów – 149 090,16 zł i kwota
wydatków 149 426,53 zł. Na kwotę tę
składają się wpłaty członków związku,
uczestników imprez, turnusów wypoczynkowych, składki członkowskie
i darowizny.
Przewodniczący Rejonowej Komisji
Rewizyjnej – P. R. Całus złożył krótką informację z działalności RKR  za
ubiegły rok. Odbyło się 9 posiedzeń.
Zajmowano się kontrolą sprawozdań
finansowych oraz dokumentów znajdujących się pod raportami pod względem
formalnym i rachunkowym. Wszystkie
sprawozdania są do wglądu członków
w biurze O.R.
Następnie P. H.
Przech przedstawił sprawozdanie
z okresu swojej
działalności jako
Przewodniczącego OR. Ze sprawozdaniem tym
można zapoznać
się w numerze 1
Styczeń – Luty,
Gazety
Kłomnickiej. Po wystąpieniu P. Przecha
odbyło się wręcze-

nie Dyplomów uznania za działalność
na rzecz związku. Uchwałą Zarządu
Oddziału Okręgowego w Częstochowie Dyplomy otrzymali: P. Barbara
Kowalik, Irena Mazur, Halina Kotas,
Zofia Chmielarz, Zygmunt Jaksender.
Do wręczenia dyplomów poproszono
P. W. Kusztal – zastępcę Wójta Gminy
Kłomnice, Przewodniczącego OR P. K.
Maklesa oraz P. Irenę Bardzel – Sekretarz O.R. Zdrowie Pań oraz wszystkich
odznaczonych uczczono toastem. Po
odznaczeniach nadszedł czas na skecz.
Panie I. Bardzel i P. G Jurczyńska wywoływały u naszych uczestników salwy śmiechów. Rozbawiły publiczność
do łez. Występ nagrodzony był gromkimi brawami. Konsumpcję pączków,
ciast i słodyczy przerywały humorystyczne wypowiedzi P. T. Zatoń i P.
W Urbaniak. Wszyscy byli w dobrych
nastrojach i w takiej to atmosferze spotkanie dobiegło końca.
Serdeczne podziękowania składamy
naszym sponsorom: P. Ewie i Henrykowi Krysiak oraz córce Kasi i synowi Januszowi za dostarczenie pysznych pączków i ciast. Dziękujemy też
P. Leszkowi Janikowi – Dyrektorowi
GOK-u za wypożyczenie krzeseł, stołów i wieszaków. Jesteśmy wdzięczni
P. Nierobot za przetransportowanie
w/w rzeczy. Szczególne podziękowania
należą się Wójtowi Gminy Kłomnice,
który udostępnił nam lokal. Podziękowania składamy paniom z zarządu OR 
za włożona pracę i wysiłek w przygotowanie tego spotkania.«

IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice
Krzysztof Chmielarz

W 

dniu 24 marca br. w naszej
Gminie odbył się IX Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy

Kłomnice.
Mimo trwających w tym samym czasie
na terenie całej Polski 7 turniejów, od wczesnych godzin rannych do Kłomnic zaczęły
przybywać pary taneczne, łącznie 107 par
z 40 klubów tanecznych i 30 miast z całej
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Polski, m.in.: Bielsko-Biała, Blachownia,
Bytom, Częstochowa, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Dobrzeń Wielki, Gliwice,
Jaworzno, Katowice, Kluczbork, Kłobuck,
Kłomnice, Koluszki, Kraków, Łódź, Maków
Maz., Mykanów, Mysłowice, Opole, Pabianice, Poczesna, Rybnik, Siemianowice Śl.,
Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tomaszów,
Wrocław, Warszawa, Żory.

W  tak licznym gronie przyszło ry-

walizować tancerzom z Klubu Tańca
Towarzyskiego STYL Kłomnice, który
w poszczególnych kategoriach reprezentowany był przez 6 par tanecznych.
Rywalizacja par tanecznych rozpoczęła się od wczesnych godzin rannych
i trwała do późnego wieczora, odbywała
się w przyjaznej atmosferze, w świetle
reflektorów. W  bezpośrednim sąsiedztwie parkietu przy stolikach zasiedli

zaproszeni goście i sponsorzy turnieju,
a widownia była zapełniona przez przybyłych rodziców i osoby towarzyszące
tancerzom. Nie brakowało też kłomnickiej publiczności. Na zwycięzców
w poszczególnych kategoriach tanecznych czekały niepowtarzalne puchary,
medale, dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Było to kolejne wielkie święto wdzięku,
młodości i reprezentowanego kunsztu
tanecznego uczestników turnieju.
Patronat medialny turnieju objęła Telewizja NTL Radomsko, Gazeta
Kłomnicka.
W  śród rywalizujących ze sobą par
na uwagę i uznanie zasługuje występ
pary w kat. 10-11 lat, klasa F - Dobrakowski Jan i Chwałkowska Paulina,
która zajęła I miejsce. GRATULUJE
MY!!!
Nasze pozostałe pary, w kat.10-11 lat,
klasa G zajęły dobre finałowe miejsca,
i tak: Łapeta Paweł i Matuszczyk Julia –
5 miejsce, Mohana Adam i Siwko Marcelina- 6 miejsce.
Inne pary, tj:
- w kat. powyżej 15 lat, kasa C – Bednarski Maciej i Daria Makles, oraz
- w kat. 10-11 lat, klasa G – Dobrakowski Mateusz i Utratna Maria oraz Kubik Maciej i Raźniak Dominika mówiąc
żargonem tancerza, byli tuż za miejscami finałowymi.
Grację i umiejętności taneczne oceniał skład sędziów; p. Wójcicki Gerard
i p. Tadeusz Piątkowski z Krakowa, p.
Marek Parasiewicz z Opola, p. Małgorzata Pletty-Zyznar z Tarnowa, p. Zenon Gardyańczyk z Jastrzębia Zdrój, p.
Wojciech Wolinowski z Gliwic, a sędzią

Głównym Turnieju był prezes Okręgu
Śląskiego PTT p. Marek Trzemżalski.
Osiągnięte wyniki możliwe były
dzięki wzmożonym stały treningom
tancerzy i pracy trenera p. Krystiana
Chmielarza.
Od sześciu lat Ogólnopolskie Turnieje w Kłomnicach cieszą się dużą
popularnością, mają charakter w części
charytatywny. Tegoroczny Turniej był
z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności celowej Fundacji
„ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”
w Skrzydlowie, ul. Główna 6a oraz
do leczenia dziecka z terenu Gminy
Kłomnice poprzez Fundację „COR INFANTIS” w Lublinie, ul. Nałęczowska
24.
Nasi tancerze w ten sposób dzielą
się wytańczonymi cegiełkami ze swymi
rówieśnikami, którym często choroba
i długotrwałe leczenie nie pozwala zajmować się takim sportem.
Symboliczny czek dla Fundacji ze
Skrzydlowa został przekazany na ręce
Przedstawiciela p. Lidii BurzyńskiejDyrektor Zespołu Szkół w Skrzydlowie, a dla Fundacji „COR INFANTIS”
w Lublinie wraz z przekazem bankowym został wysłany pocztą.
Jak na każdym turnieju, tak
i na tym nie zabrakło kłomnickiego
smoka DYZIA-DANCE, który rozbawiał publiczność i wprowadzał pary taneczne na parkiet, a także był obiektem
do wspólnego fotografowania.
Warto też wspomnieć, że na parkiecie turnieju wystąpiły po raz pierwszy najmłodsi tancerze z przedszkoli
z Kłomnic i Rzerzęczyc, których na co
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dzień uczy tańczyć trener z Klubu Tańca Towarzyskiego „STYL” Kłomnice
p. Krystian Chmielarz. Występ dzieci
bardzo spodobał się i urzekł publiczność, a pokaz ich tańca w wykonaniu
tradycyjnej poleczki został nagrodzony
wielkimi brawami, sam trener wręczył
każdemu tancerzowi medal za zajęcie 1
miejsca.
Organizatorzy Turnieju tą drogą kierują szczególne słowa podziękowania
do wszystkich Sponsorów, ludzi dobrego serca, dzięki którym po raz kolejny Turniej tej rangi mógł odbyć się
w Gminie Kłomnice. Podziękowania
kierowane są również do Rodziców tańczących dzieci w Klubie, którzy mocno
byli zaangażowani w przygotowanie
i organizację Turnieju. Bez ich wysiłku i wielotygodniowej pracy nie byłoby
możliwe zorganizowanie takiej imprezy
o ogólnopolskim zasięgu na tak wysokim poziomie.
Jeszcze raz gorąco DZIĘKUJEMY.
Sponsorzy Turnieju
•
•
•
•

Gmina Kłomnice
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Zespół Szkół w Kłomnicach
Bank Spółdzielczy w Kłomnicach –
GŁÓWNY SPONSOR TURNIEJU
• Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
• P.P.U. „MAG – RYŚ” - P. Magdalena,
Ryszard Urbańscy Rędziny,
• Zakład Metalowo – Elektrotechniczny „BAJPAX” P. Jerzy Burzyński Nie-
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znanice,
• Właściciel PAŁACU NIEZNANICE –  P. Elżbieta Lubert,
• „Ronzoni-Magryś” Sp. z o.o. - P. Ryszard Urbański Rędziny,
• P.P.H.U. CENTURION – P. Sebastian Kremblewski – Widzów
• Pracownia Obuwia Tanecznego „FLAMENCO” - Dudki k/ Częstochowy,
• Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych-P. Anna, Robert Koblańscy
Kłomnice.
• P.P.H.U. „ALFA” Nowa Wieś” - P.
Stanisław i Janusz Sosnowski
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„A M G A” w Częstochowie,
• VIV Inflatables Sp. z o.o. – Garnek –
P. Robert Wójcik,
• PIEKARNIA 1975 -P. Ewa, Henryk
Krysiak – Kłomnice,
• Firma H.P.U. „MARTIN FASHION”
Radomsko, P. Marcin Aleksandrowicz
• P.P.H.U. „MIKO – POL” Biuro Rachunkowe P. Mirosława Chmielarz
Kłomnice,

• P.W. „AMGA” Częstochowa – P. Żaneta, Andrzej Gęsiarz
• Zakład Handlowy „ROLBUD” P.
Wiesław Frymus Nieznanice,
• P.H.U. „DOM –MAR” P. Jerzy Wąsikowski Kłomnice,
• Zakład Transportowy „POLWIDZ”
- P. Zbigniew Jędrzejczyk, Widzów,
• CENTRUM DEKORACJI - P.
Anna Walicka, Witkowice,
• F.H „EWA” Odzież i Kwiaty Kłomnice, p. Ewa Brewczyńska,
• P. Mariusz Łojos zam. Sosnowiec, ul.
Zwycięstwa,
• Wafelek A & D Kłomnice p. Artur
Kawka i Dariusz Gołębiowski,
• Sklep Wielobranżowy – P. Marek
i Błażej Ligoccy Kłomnice,
• Stomatologia „KARKOSZKA” Radomsko, ul.Przedborska 10/8a.
• P. Krzysztof Siwko, Radomsko, ul.
Podkomorzego,
• „ALFANET” P. Marcin Małolepszy
– Częstochowa,
• PHU „DOMAX” Boronów – p. Arkadiusz Mika,

• Piekarnia w Borownie – Dzimiński
Paweł,
• P.H.U Drukarnia Cyfrowa „MOTIS”
Częstochowa,
• „Oriflame” Naturalne szwedzkie kosmetyki P. Agnieszka Sołtysik
• Gospodarstwo Sadownicze – Gorzelak – Zdrowa,
• inni niewymienieni i pozostający
ANONIMOWI.«

Osiągnięcia i dokonania Oddziału SRK
w Witkowicach (cz. 2) i najnowsze inicjatywy
Krzysztof Wójcik

K

ontynuując opowieść o pracy
naszego Oddziału zatrzymajmy się jednak na chwilę na aktualnych wydarzeniach. Jako organizacja katolicka chcemy dbać zarówno
o własną chrześcijańska formację,
pogłębiać swoją wiedzę religijną jak
i o dialog z inaczej wierzącymi czy ateistami. Jedną z form są spotkania for-
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macyjne, na których słuchamy i dyskutujemy o ważnych problemach Kościoła
i współczesnego świata. Na te spotkania
zapraszamy wszystkich chętnych z całego dekanatu kłomnickiego o czym informują nasze afisze. W  zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o opętaniach
i zagrożeniach duchowych. Wokół tej
tematyki narosło wiele niezrozumiałych
mitów wywołujących lekceważący
uśmiech, jednakże zagrożenie jest
realne, o czym
opowiadali nam
zaproszeni prelegenci. Bardzo
aktualny temat
poruszyliśmy
w poniedziałek 19
marca tego roku
–
NaProTechnologia w leczeniu niepłodności.

Rzadko słyszymy o niej w mediach,
gdyż przygłusza ją krzykliwa kampania
na rzecz In vitro. Przy okazji dostaje się
Kościołowi katolickiemu za obronę życia i godności człowieka. Jak nam powiedziała instruktor NaProTechnologii
Anna Dziuba Marzec, jest to podejście
nakierowane na bardzo sumienną diagnostykę, obserwację cykli biologicznych kobiety i uwzględnienie różnic indywidualnych i współpracę z lekarzami.
Skuteczność tej metody sięga średnio
80%. Zapraszamy na następne nasze
spotkania.
Wracając do naszego jubileuszu
i historii, wspomnieć chciałbym osobny
rozdział pracy z młodzieżą jakim było
zrealizowanie projektu „Dziesięć kroków w rozwoju społeczności lokalnej
Gminy Kłomnice” dzięki wparciu finansowemu Ambasady USA w Polsce
w ramach programu Małych Grantów.
Częścią tego projektu było powołanie
i koordynowanie Młodzieżowej Rady

Gminy funkcjonującej w latach 2002
-2006 (przez dwie kadencje). Zorganizowane były wybory w gimnazjach naszej gminy jak również szereg spotkań
tematycznych z liderami samorządowymi i obywatelskimi w całej Polsce. Efektem tego projektu było również wydanie
w formie książkowej opracowania „Vademecum lidera społecznego czyli jak
w dziesięciu krokach osiągnąć sukces
dla społeczności lokalnej”. Nie wszyscy pamiętają, że właśnie z inicjatywy
Młodzieżowej Rady Gminy rozpoczęto
pracę nad nadaniem Gminie Kłomnice
herbu. Poprzedzone to było konkursem,
a do współpracy zaprosiliśmy wtedy
znawcę problemu dr M. Antoniewicza.
Następnym kierunkiem naszej działalności jest sport. Najdłużej funkcjonował Turniej Sportowy „Trzeźwość
– sprawność – zdrowie” organizowany
przez 12 lat od 1997 r., kiedy był jedynym w naszej okolicy. Od stycznia
do maja w rozgrywkach siatkówki brało udział wiele amatorskich zespołów
z czterech okolicznych gmin. Później
dołączyły do tego jeszcze rozgrywki tenisa stołowego przy współpracy z ULKS
„Milenium” przy szkołach w Kłomnicach. Innym przedsięwzięciem były zawody w chodzie sportowym „Dziękując za Polskę” pod patronatem Roberta
Korzeniowskiego, rozgrywane czterokrotnie w latach 2004 – 2009. Ostatni
z nich był o Puchar płk. Adama Nieniewskiego. Towarzyszyły one często
innym imprezom, jak np. Chorzenalia.
Właśnie Chorzenalia pomyślane jako święto społeczności lokalnych
miały bardzo spektakularny charakter. W  ramach tego lokalnego festynu
odbywającego się w na terenie Parku
Domu Dziecka w remizy OSP w Chorzenicach odbywały się finały konkursów „Kultura Młodych Twórców”,
inscenizacje bitwy pod Nieznanicami
z Powstania Styczniowego, a nawet wybiliśmy specjalną monetę – denar św.
Stanisława „Księstwa NieWitChorz”.
Nieco w cieniu tych wydarzeń toczyły
się spotkania - sesje tematyczne pod
nazwą „Nowoczesna wieś woj. Śląskiego – drogi do sukcesu”. W sumie było
ich cztery, w tym to ostatnie poświęcone rodzinie, o którym wspomniałem
przy okazji uroczystych obchodów jubileuszowych. Na pozostałych dyskutowaliśmy o kulturze, przedsiębiorczości i samorządności, a jednym z gości

Inscenizacja bitwy pod Nieznanicami 2008r
był sołtys roku 2007 Paweł Odrobina.
Przedsięwzięcie było skierowane również do młodzieży szkolnej, która brała udział w konkursie na folder swojej
miejscowości. Efektem sesji tematycznych jest publikacja w 2008 r. pt „Wieś
województwa Śląskiego XXI wieku –
drogi do sukcesu”. Przy tej okazji pojawiła się jeszcze jedna cenna publikacja
pt „Być Polakiem! – piszą młodzi”. Jest
to plon konkursu literackiego (poezja,
opowiadania, eseje) na temat współczesnego patriotyzmu skierowanego
do młodzieży szkolnej.
Szczególną rolę w życiu lokalnej
społeczności spełniły duże wydarzenia zorganizowane przez nasz Oddział
SRK. Pierwszym było „Forum 2000
– nasz dar dla Chrystusa” zorganizowane w kwietniu 1999 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Witkowicach. Na „forum” przybyło wielu gości,
między innymi minister (pełnomocnik
rządu d.s. rodziny) Kazimierz Kapera. Wtedy też po raz pierwszy zawitał
do nas Jan Budziaszek perkusista z Zespołu Skaldowie ze swoim programem
rekolekcyjnym. W  następnym, 2000 r.
w listopadzie zorganizowaliśmy w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Kłomnicach spotkanie „11 listopada – refleksje nad patriotyzmem
wczoraj i dziś”. Gościem był pan Józef
Zieliński,, były minister ds. kombatantów. Największy rozmach przyjęły
zorganizowane w maju 2001 r. „Dni
Prymasowskie” upamiętniające wybitną postać prymasa tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego, które zaszczyciła swoją
obecnością ówczesna marszałek senatu
Alicja Grześkowiak i stała się honoro-
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wym członkiem naszego Stowarzyszenia.
Na koniec chciałbym wspomnieć,
może nie wielkie, ale ważne dla nas coroczne Dni Papieskie obchodzone często z przyjaciółmi z innych organizacji.
W świetlicy Nasza Przystań gościliśmy
między innymi Włodzimerza Skalika – prezesa Aeroklubu Czestochowskiego, Marka Jurka byłego Marszałka
Sejmu RP. Wspominaliśmy naszego
papieża przy dźwiękach gitar Andrzeja
Borkowskiego i Marka Gajoska, śpiewając „Barkę”, rozmawialiśmy o kondycji wiary Polaków pamiętając hasło
jednej z pielgrzymek: „Nie lekajcie się!
Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
I jeszcze jedna perełka. Grupa dzieci przy okazji kolędowania w zeszłym
roku, zebrała pewną kwotę pieniędzy
od odwiedzanych mieszkańców. Wpadli na wzruszający pomysł – założyli
Koło Przyjaciół Afryki i podjęli adopcję
duchową małej Muizy Kihutu z jednego z afrykańskich miast. Teraz co roku
posyłają zebraną kwotę na pomoc dla
niej, zwłaszcza na naukę.
Teraz już rzeczywiście na koniec,
chciałbym podziękować w imieniu
wszystkich członków naszego stowarzyszenia wszystkim organizacjom,
z którymi współpracujemy: Stowarzyszenia LGD „Razem na wyżyny”,
Gminnego Stowarzyszenie Obywatelskiego w Kłomnicach, Grupa AA
„Omega”, Drużyn harcerskich „Płomień z Kłomnic i „Orion” z Rędzin,
bratniego Oddziału Parafialnego SRK
z Garnka i wielu innym, których trudno
na raz wymienić.«
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Stypendia dla uzdolnionych uczniów
z Gminy Kłomnice
Wanda Kusztal

S

tało się już swoistą tradycją,
że każdego roku Wójt Gminy
Kłomnice Pan mgr Adam Zając,
pragnąc docenić uzdolnionych i pracowitych uczniów z terenu Gminy Kłomnice, przyznaje Stypendium Wójta
Gminy Kłomnice zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy Kłomnice nr 279/XXX/06
z dnia 27.02.2006r. Niniejsze jednorazowe stypendium w kwocie jednego
tysiąca złotych ma charakter wspierający
wybitnie uzdolnionych uczniów z terenu naszej gminy, zwłaszcza tych, którzy
osiągając sukcesy w różnego rodzaju
konkursach, turniejach i olimpiadach,
reprezentują godnie Gminę Kłomnice
poza jej granicami. W tym celu powołana została przez niego komisja, w skład
której weszli Zastępca Wójta Gminy
Pani Wanda Kusztal, Przewodniczący
Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk oraz Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice – Janusz Ciastek. Komisja otrzy-

mała do rozpatrzenia Wnioski o stypendium za I półrocze roku szkolnego
2011/2012 złożone przez Dyrektorów
placówek oświatowych, a po zapoznaniu
się ze złożoną dokumentacją i zaopiniowaniu wniosków, przekazała wyniki prac
Wójtowi Gminy do akceptacji.
Za I półrocze bieżącego roku szkolnego decyzją Wójta Gminy Stypendia
dla szczególnie uzdolnionych uczniów
otrzymali:
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Kłomnicach: Muras Piotr, Prześlak Natalia, Wołek Kamil, Szymczyk Dominika, Dominiak Radosław,
Kwiecień Monika
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach: Ciesielska Marta,
Szymczak Kamil, Łągiewka Kinga,
Łągiewka Wiktoria, Maj Anna
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Garnku: Musiał Klaudia, Kusztal
Justyna, Kusztal Joanna
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Skrzydlowie: Bajor Karolina, Bajor

Monika
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Zawadzie: Borowik Justyna
• na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół
w Konarach: Chrząstek Katarzyna
Wszyscy stypendyści, rodzice oraz
dyrektorzy placówek oświatowych zostali zaproszeni na Sesję Rady Gminy
Kłomnice w dniu 12 marca 2012 roku,
na której Wójt pogratulował oraz wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy.
W  imieniu wszystkich stypendystów
uczennica Zespołu Szkół w Konarach
– Katarzyna Chrząstek podziękowała
Wójtowi oraz Radzie Gminy za to, że
Gmina wspiera zdolności i wysiłek poznawczy uczniów, pomaga w ich rozwoju, motywuje do osiągania jeszcze
wyższych wyników w nauce oraz nagradzając dobre uczniowskie wzorce inspiruje do dalszej pracy.
Wszystkim stypendystom Wójta
Gminy Kłomnice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć.«

Człowiek – najlepsza inwestycja
Stanisława Pruszek

O

d 2 stycznia do 31 lipca 2012
roku w Zespole Szkół im.
Bolesława Prusa w Garnku
realizowany jest projekt zatytułowany „Wzrost kompetencji kluczowych
uczniów i uczennic Zespołu Szkół
w Garnku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
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oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych. Projekt ma na celu
wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej
na rozwój kluczowych kompetencji oraz
wzmocnienie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia.
Do Zespołu Szkół w Garnku uczęszcza 210 uczniów i uczennic, wsparciem
w ramach projektu objętych zostało 90
uczniów i uczennic oraz 15 zgłosiło się

na listę rezerwową. Oferta edukacyjna
szkoły została rozszerzona o szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich
jak: zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów i uczennic klas IV – VI
szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla
uczniów i uczennic gimnazjum, koło
fotograficzne - „Fotoklub”, koło zainteresowań dla miłośników języka ojczystego
- „Odkrywcy literatury”, koło rozwijające
zainteresowania techniczne i przedsiębiorczość - „Majsterkowicz w szkole”,
koło rozwijające umiejętność porozumie-

wania się w języku obcym - „Anglofan”,
warsztaty muzyczne mające na celu rozładowanie napięcia i negatywnych emocji
- „Arteterapia”, a także warsztaty z rozwoju osobowości dla uczniów i uczennic klas III gimnazjum, podczas których
młodzież pozna bliżej cechy własnej
osobowości, nauczy się rozumienia siebie
oraz rówieśników, uświadomi sobie swoje
mocne strony i predyspozycje wynikające
z własnej osobowości. W dniach 18 – 19
kwietnia wszyscy uczestnicy projektu
wezmą udział w wycieczce do Warszawy,
podczas której zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego, odwiedzą Centrum Nauki Kopernik oraz Stare Miasto.
Ponadto wyposażenie szkoły zostało wzbogacone o tablicę interaktywną,
aparat fotograficzny typu „lustrzanka”
i dwa mniejsze aparaty cyfrowe, program Photoshop do pięciu stanowisk
komputerowych, drukarkę i inne materiały, które posłużą do zorganizowania
wystawy fotograficznej, pakiet multimedialny EduSensus Matematyka – terapia
pedagogiczna „MatŚwiat”, 10 stolików
i 20 krzeseł do klasopracowni zajęć wyrównawczych, różnokolorowe tkaniny
dekoracyjne, materiały i narzędzia na potrzeby zajęć technicznych, słowniki języka angielskiego, plansze ścienne i filmy
DVD ułatwiające naukę języka angielskiego, szereg książek z kanonu literatury
młodzieżowej i światowych bestsellerów,
bębny i instrumenty perkusyjne oraz
zeszyty ćwiczeń dla uczestników zajęć
wyrównawczych. Uczniowie korzystają z zakupionych pomocy i sprzętów.
Podczas zajęć „Fotoklubu” wykorzystują dostępne aparaty fotograficzne. Mają

możliwość samodzielnego obrabiania
wykonanych przez siebie zdjęć w programie Photoshop i drukowania na papierze
fotograficznym. Uczestnicy zajęć „Majsterkowicz w szkole” mają do dyspozycji
zestawy materiałów i narzędzi, dzięki
którym rozwijają umiejętności techniczne i artystyczne. Kolorowe tkaniny dekoracyjne wykorzystywane są do tworzenia
przez uczniów aranżacji dekoracyjnych,
a tym samym do eksponowania ich pomysłowości, talentów i wyobraźni przestrzennej. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszą się zajęcia „Odkrywcy literatury”, podczas których tworzą oni własne teksty literackie i prezentują je oraz
interpretują prozę i poezję, posługując się
przy tym zakupioną w ramach projektu
literaturą. Uczniowie chętnie uczestniczą
w zajęciach koła „Anglofan”, dzięki którym doskonalą naukę języka angielskiego

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

„JEDEN Z DZIESIĘCIU”
Mirosława Wójcik

X

Powiatowy Konkurs Matematyczny „JEDEN Z DZIESIĘCIU” odbył się 8 marca 2012r.
w Gimnazjum nr 6 w Częstochowie.
W  bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w nim trzecioklasiści częstochowskich gimnazjów oraz Gimnazjum
w Kruszynie, Kłomnicach, Kamienicy
Polskiej i Garnka. Konkurs przebiegał
na zasadach zbliżonych do telewizyjnego turnieju „Jeden z dziesięciu”. Każdy

uczeń miał trzy szanse (trzy balony),
błędna odpowiedź to utrata szansy
(przebicie balonu). Zawodnik, który
utracił wszystkie szanse odpadał z gry.
Patronat nad konkursem od czterech
lat sprawuje Częstochowskie Stowarzyszenie Matematyczne „Kangur”.
Prezes Stowarzyszenia Pani Bożena
Ujma oraz Pani dyrektor Małgorzata
Bieć były pod wrażeniem wysokiego
poziomu uczniów, którzy w czasie kon-
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poprzez wykorzystywanie technik dramowych, inscenizacji oraz ćwiczeń angażujących zmysły. Na każdych zajęciach
uczniowie i uczennice otrzymują poczęstunek. Podczas sobotnich pięciogodzinnych warsztatów uczniowie klas III
gimnazjum mają zapewniony catering.
W maju uczestnicy zajęć fotograficznych
wezmą udział w plenerze fotograficznym, którego celem będzie uwiecznienie
na zdjęciach zabytków Jury Krakowsko –
Częstochowskiej.
Do prowadzenia wymienionych zajęć
pozalekcyjnych zostali zatrudnieni odpowiednio wykwalifikowani specjaliści z terenu województwa śląskiego.
Uroczyste podsumowanie projektu
odbędzie się pod koniec czerwca bieżącego roku. Na uroczystości tej zaprezentujemy m.in. wytwory prac uczestników
zajęć. «
kursu musieli pokonać niemały stres:
występ przed liczną komisją składającą
się ze wszystkich opiekunów uczestników, ograniczony czas na odpowiedź,
atmosferę rywalizacji, a mimo to nie
dali się zagadkom logicznym i rebusom
matematycznym. Zwycięzcą w jubileuszowym konkursie matematycznym
został Piotr Muras z Gimnazjum
w Kłomnicach. Warto wspomnieć, że
w ubiegłorocznym konkursie „Jeden
z dziesięciu” I miejsce zajął również
uczeń z naszej szkoły Maciej Kupczak.
Gimnazjum w Kłomnicach ma już
zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnym XI konkursie, który odbędzie się
w przyszłym roku szkolnym. «
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Gminny Konkurs
„Mistrz Pięknego Czytania”
Joanna Suliga, Beata Wyrwał, Karolina Najduch

C

zytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła – te słowa Wisławy
Szymborskiej przyświecały organizacji
Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”, który odbył się 14 marca
2012 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów
klas IV – VI szkół podstawowych. Do rywalizacji o tytuł Mistrza Pięknego Czytania przystąpiło 19 uczniów ze szkół
z Rzerzęczyc, Witkowic, Garnka, Konar
oraz Kłomnic. Organizatorkami konkursu były nauczycielki ZS w Kłomnicach
– Beata Wyrwał, Karolina Najduch oraz
Joanna Suliga.
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w trzech kategoriach wiekowych: klasy czwarte, piąte oraz szóste, w związku
z czym na początku konkursu dzieci losowały zarówno kolejność prezentacji, jak
również fragment tekstu do głośnego odczytania (utwory odpowiednie do każdej
kategorii wiekowej). Uczniom przypadło
zaprezentować fragmenty takich utwo-

rów, jak: Dolina Muminków w listopadzie, Kapelusz za sto tysięcy, Nieznane
przygody Mikołajka, Wesołe przygody
Robin Hooda, Tomek u źródeł Amazonki, Historia żółtej ciżemki i in.
Oceny wystąpień uczniów dokonała
niezależna komisja konkursowa w czteroosobowym składzie: p. Renata SurlejKrawiec (przewodnicząca jury, pracownik GOK w Kłomnicach), pani Barbara
Srokosz (pracownik GBP w Rędzinach,
filia w Rudnikach), pani Teresa Pękla (nauczyciel nauczania zintegrowanego oraz
wychowawca świetlicy w ZS w Kłomnicach) i pani Mariola Wołek (nauczyciel
języka polskiego w Gimnazjum w Kłomnicach). Oceniając poszczególne występy,
jury brało pod uwagę następujące kryteria: dykcja (akcent, intonacja, znaki przestankowe), płynność czytania oraz rozumienie tekstu czytanego.
Oto wyniki rywalizacji uczniów o tytuł
Mistrz Pięknego Czytania:
Kl. IV

Zdrowie jest najważniejsze

I miejsce
Gabriela Dobrzańska – SP w Konarach
Zuzanna Kosmala - SP w Garnku
II miejsce
Emilia Kugiel – SP w Kłomnicach
III miejsce
Julia Matuszczyk – SP w Kłomnicach
Kl. V
I miejsce
Monika Frymus – SP w Kłomnicach
Piotr Szlęg – SP w Witkowicach
Wyróżnienie
Agnieszka Michoń – SP w Witkowicach
Kl. VI
I miejsce
Dominik Pałuszka – SP w Rzerzęczycach
II miejsce
Iga Kugiel – SP w Witkowicach
Milena Kaczorowska – SP w Kłomnicach
Wyróżnienie
Dominika Dąbrowska – SP w Kłomnicach
Pani wicedyrektor Katarzyna Jurkowska wręczyła zwycięzcom konkursu
dyplomy i nagrody książkowe oraz podziękowała wszystkim uczestnikom za
przyjazd do naszej szkoły. Podziękowania z rąk pani dyrektor otrzymali również
nauczyciele, którzy przygotowywali swoich uczniów do konkursu.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!«

opakowaniach spożywczych zawartość
produktów ze szczególnym uwzględnieniem substancji konserwujących, barwBarbara Knop, Mariola Stefaniak, Ewa Flaszka
ników i innych związków chemicznych.
Uczeń klasy IV Maciek Musiał sporządził szczegółową listę substancji dodadrowie jest najważniejsze. WieSzkoła w ramach programu „5 porcji wanych do żywności i oznaczonych symdzą o tym dorośli, muszą wie- w szkole” otrzymywała świeże warzywa, bolem E. Lista tych związków została
dzieć dzieci i młodzież. W Ze- owoce i soki owocowe. Obecnie w kla- wywieszona na korytarzu szkolnym.
Szkoła od kilku lat uczestniczy
spole Szkół w Zawadzie prowadzone sach młodszych realizowane są działania
jest w szerokim zakresie edukacja i dzia- pod hasłem: „Wyrusz z nami w owo- w Grantowym Programie Danone
łalność prozdrowotna.
cowo - warzywno - sokową przygodę”. „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem”.
Już w najmłodszych klasach ucznio- W  ramach ćwiczeń uczniowie poznają Za przygotowanie i przeprowadzanie
wie zdobywają wiedzę na temat pod- wartości odżywcze warzyw i owoców, kampanii promujących zdrowe odżywiastawowych zasad higieny osobistej uczą się je rozpoznawać. Poprzez ulotki nie i aktywny tryb życia w społeczności
i otoczenia. Poznają zasady bezpiecznego rodzice uczniów dowiadują się o celach lokalnej szkoła otrzymuje nagrody rzeporuszania się po drodze, bezpiecznego programu i w miarę możliwości aktywnie czowe i finansowe.
Warto wymienić niektóre działania
zachowania w domu i w szkole. Znają w nim uczestniczą.
Uczniowie klas IV-VI w ramach realizowane w ramach programu. Uczniozasady właściwego odżywiania się i wykorzystują je w praktyce. Przygotowują szkolnego projektu: „Czy wiesz co jesz” wie klas IV-VI w szkolnym konkursie poz pomocą nauczyciela zdrowe posiłki, za- przygotowali prezentację na temat warto- etyckim „Wiem, co jem” zdobyli:
wierające wartościowe składniki pokar- ści odżywczych i kalorycznych najczęściej I miejsce – Aleksandra Momot kl. IV
mowe. Uczniowie klas 0-III przyrządzali spożywanych pokarmów. Analizowali II miejsce – Julia Gonera kl. V
kanapki, desery, napoje.
również na przyniesionych przez siebie III miejsce – Paulina Musiał kl. VI

Z
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W  konkursie na prezentację multimedialną poświęconą zdrowemu stylowi
życia uczniowie gimnazjum zdobyli:
I miejsce - Iza Śliwakowska i Ewelina
Kowalik kl. I gim
II miejsce - Weronika Piwowarczyk, Justyna Borowik, Katarzyna Wilk i Sylwia
Rogalska kl. II gim
III miejsce - Paulina Misiewicz kl. I gim
W  konkursie na prezentację multimedialną na temat głodujących dzieci

na świecie I miejsce zdobyła Paulina Misiewicz z klasy I gimnazjum.
Zwycięskie prace zostały zaprezentowane przed społecznością szkolna w dniu
24.02.2012 r. (prezentacje multimedialne
można obejrzeć na www.klomnice.pl pod
artykułem „Żyj zdrowo!”)
Ciekawą formą przekazu treści prozdrowotnych była inscenizacja pod tytułem „Żyj zdrowo” w wykonaniu gimnazjalistów. Wszyscy świetnie się bawili,

Sukcesy szachistów
Beata Pluta

W 

Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie od wielu lat uczniowie
rozwijają nie tylko sprawność fizyczną, ale również kształcą umysł, grając
w szachy. Biorą udział w wielu turniejach i zawodach powiatowych i rejonowych. W tym roku szkolnym grupa szachistów wzięła udział w rozgrywkach
Powiatowej Ligi Szachowej. Był to cykl
rozgrywek obejmujących 4 gminy: Rędziny, Mykanów, Kłomnice, Kruszyna.
Turnieje odbywały się na terenie każdej
z gmin. Reprezentacja ZS w Skrzydlo-

wie w składzie: Iwona Hereźniak, Marlena Łapeta, Sebastian Siurda, Patryk
Demski, Bartosz Szczerbiak, Dawid
Topolski, Kacper Małolepszy, Michał
Grzesik i Daniel Jurczyk wywalczyła 2
miejsce w Lidze, ustępując jedynie drużynie z Rędzin. III miejsce przypadło
w udziale drużynie z Widzowa.
Podbudowani sukcesami w Lidze,
uczniowie przystąpili do rywalizacji w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Duży sukces odniosła drużyna dziewcząt w kategorii gimnazjum (Iwona
Hereźniak, Marlena Łapeta), zdoby-

Gminny Turniej Zawodoznawczy
„Ze szkoły do pracy”
Aneta Łapeta, Beata Wyrwał, Katarzyna Biela

W 

dniu 29 lutego 2012 r. w Zespole Szkół w Kłomnicach
odbył się Gminny Turniej
Zawodoznawczy pod hasłem „Ze szkoły do pracy”. Jego celem było doskonalenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, poznanie różnych
zawodów i umiejętności zawodowych,
kształtowanie świadomych decyzji odnośnie wyboru zawodu i szkoły, rozwijanie aktywności poznawczej młodzieży
gimnazjalnej w kierunku właściwej samooceny i możliwości psychofizycznych.
Turniej składał z dwóch etapów. I etap
polegał na przygotowaniu przez uczniów
klasy II lub III gimnazjum prezentacji
w programie PowerPoint na temat nowego, mało popularnego „Zawodu przy-

szłości”. II etap miał charakter współzawodnictwa zespołowego. Trzeba było
wykazać się wiedzą o zawodach i rynku
pracy.
Do zmagań turniejowych zgłosiły
się trzy drużyny (z siedmiu w gminie)
z Zespołu Szkół w Konarach, Zawadzie
i Kłomnicach. Każda z drużyn miała
kilka zadań do wykonania, m.in. odpowiadali na wylosowane pytania, pisali
list motywacyjny, dokonywali charakterystyki wybranego zawodu. Komisja
konkursowa w składzie: mgr Lidia Burzyńska- wiceprzewodnicząca Komisji
Edukacji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Częstochowskiego, a zarazem dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńkiego
w Skrzydlowie, dyrektor Zespołu Szkół
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a przy tym z łatwością przyswajali sobie
przekazywane treści.
Ściany korytarzy szkolnych zdobią
gazetki poświęcone również tematyce
prozdrowotnej m. in. „Podziel się posiłkiem, Podziel się Zdrowiem”.
Młodzież naszej szkoły chętnie angażuje się w tego typu działalność i aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach.«
wając I miejsce. Klasyfikację indywidualną wygrała z kompletem 7 punktów Iwona Hereźniak. Dziewczęta
jednocześnie uzyskały prawo reprezentowania powiatu częstochowskiego na kolejnym szczeblu rozgrywek
rejonowych. Po emocjonującej walce w tychże rozgrywkach dziewczęta
z Gimnazjum w Skrzydlowie wywalczyły I miejsce, a Iwona po raz kolejny wygrała klasyfikację indywidualną.
Drużyna dziewcząt awansowała w ten
sposób do finałów wojewódzkich gimnazjady dziewcząt w szachach. Zawody
te odbędą się 3. 04. 2012 r. w Rybniku.
Mamy nadzieję, że i tym razem Iwona
z Marleną potwierdzą swoją szachową
klasę.«
w Kłomnicach- mgr Barbara Kanoniak,
doradca zawodowy – mgr Katarzyna
Biela, dr Robert Owczarek nauczyciel
historii i WOS-u, czuwała nad prawidłowością przebiegu turnieju. Młodzież
wykazała się dużą wiedzą z zakresu gospodarki rynkowej, historii pieniądza, komunikacji interpersonalnej, świata zawodów, podstawowych zagadnień z rynku
pracy. Poziom rywalizacji był na tyle wyrównany, że zwycięzcę wyłoniono dopiero po dogrywce. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Kłomnic w składzie: Aleksandra Śliwakowska, Aleksandra Gała, Damian Ślęzak- uczniowie klas III gimnazjum, drugie miejsce- drużyna z Zawady:
Luiza Musiał, Justyna Gała, Klaudia
Dróżdż- uczennice klasy III gimnazjum,
trzecie miejsce- drużyna z Konar: Katarzyna Dróżdż, Weronika Michoń, Olga
Bilińska- uczennice klasy III gimnazjum. Pierwsze miejsce za prezentację
zajęła Katarzyna Dróżdż z Gimnazjum
w Konarach, drugie- Weronika Michoń
również z Konar. Wyróżnienia otrzymały
gimnazjalistki z Kłomnic- Nikola Zasępa i Patrycja Jeż. Uczniów z Konar i Za15
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wady przygotowywała pani mgr Walentyna Wilk- nauczyciel historii i WOS-u.
Bardzo jej dziękujemy, za to, że potrafiła
zmotywować uczniów do tak trudnego
turnieju. Uczniów naszej szkoły przygotowywali p. K. Biela i p. R. Owczarek.
Organizatorzy dziękują wszystkim
nauczycielom, którzy przyczynili się
do sprawnej organizacji turnieju. Dziękujemy szczególnie naszej koleżance

Agnieszce Borowieckiej, że tak pięknie
sprawdziła się w roli konferansjera oraz
Krzysztofowi Jabłońskiemu za wsparcie
techniczne i oprawę muzyczną. Grupa
gitarowa pod jego kierunkiem stworzyła
wyjątkowo ciepłą atmosferę, prezentując
m.in. utwór Adele „Someone like you”.
Drużyna z Kłomnic i Konar 2 marca 2012r. wzięła udział w Turnieju dla
uczniów szkół gimnazjalnych „Zawód

moich marzeń” na szczeblu powiatowym.
Turniej ten został zorganizowany przez
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Częstochowie. Obie drużyny zakwalifikowały się do finału, który odbędzie
się 29 marca b.r. podczas Regionalnego
Salonu Edukacji Technicznej i Zawodowej w Częstochowskim Parku Przemysłowym.
Życzymy powodzenia!«

Jak nie zostać bezrobotnym absolwentem?
Marek Fiszer

M

łody człowiek z naszego regionu, po ukończeniu szkoły gimnazjalnej stoi przed
niezwykle trudnym wyborem, jaką
wybrać szkołę ponadgimnazjalną.
Niestety jest to dość często przypadkowa i nieprzemyślana decyzja, która
nie opiera się na takich przesłankach
jak potrzeby lokalnego rynku pracy
czy chociażby zainteresowań młodego człowieka. Czym jest to spowodowane? Gdzie leży przyczyna tych nieumiejętnie podejmowanych, życiowych
decyzji? Dlaczego 50 % młodych ludzi
wybiera licea ogólnokształcące w dalszym procesie kształcenia, jeśli szkoły
te nie gwarantują zdobycia żadnego zawodu. Dlaczego uważamy, że technika
i szkoły zasadnicze są dla dzieci mniej
uzdolnionych, które planują zakończyć
edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Nieubłagalne statystyki
urzędów pracy obnażają sens kształcenia ogólnokształcącego. Z tych właśnie

szkół rekrutuje się największa rzesza
bezrobotnych. Natomiast zasadnicze
szkoły zawodowe i technika poprzez
swoje kształcenie dostarczają wykwalifikowaną kadrę dla lokalnych i nie tylko
zakładów pracy. Według rankingu PUP
w Częstochowie, sporządzonego w lipcu 2011 roku, największą grupę bezrobotnych stanowią absolwenci szkół
wyższych i właśnie ogólnokształcących.
Czy jednak każdy kierunek zawodowy
zapewni nam pracę? Czy tak popularny dziś kierunek jak technik informatyk istniejący w każdej szkole zapewni zatrudnienie? Niestety nie. Jednak
młodzież wybiera najczęściej kierunki,
nie biorąc pod uwagę zapotrzebowania wśród pracodawców. Rynek bardzo szybko to weryfikuje, powodując
konieczność szybkiego przekwalifikowania. Tracimy czas i pieniądze. Natomiast fachowcy z dziedziny hydrauliki,
drogownictwa, budownictwa są nadal
poszukiwani. Być może pomarańczowa

kamizelka pracownika na drodze nie
zachęca do kształcenia w tym kierunku,
ale wynagrodzenie operatora koparki
mile zaskakuje.
Czy brak w naszym regionie takich kierunków? Okazuje się, że szkoły
przygotowane są na takie kształcenie.
Przykładem jest Zespół Szkół Technicznych Częstochowie, mieszczący się
przy ul. Jana Pawła II, który proponuje
kompleksowe kształcenie we wcześniej
wymienionych kierunkach. W  dobie
obecnego kryzysu europejskiego zmienia się spojrzenie na kształcenie zawodowe, co powoduje że Unia Europejska
wspiera takie kształcenie przez różnego rodzaju fundusze. Ma to wpływ
na poprawę jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, otwierając
tym samym przed młodymi ludźmi
rynki pracy. Młodzież musi mieć świadomość, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej ma często wpływ na całe ich
życie. «

Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Skrzydlowie
Patrycja Świderska

1

5 marca 2012 roku w Zespole
Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie gościliśmy
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Kłomnice. Siedem drużyn
reprezentujących szkoły: z Kłomnic,
Zawady, Garnka, Konar, Rzerzęczyc,
Witkowic oraz ze Skrzydlowa rywalizowało o podium w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców.
Podczas losowania została ustalona
kolejność rozgrywek drużyn podzielonych na grupę A i B. Wszyscy młodzi
16

siatkarze dzielnie i z pełnym poświęceniem walczyli o awans do półfinału.
Niesamowitej rywalizacji towarzyszyli
kibice, którzy podtrzymywali drużyny na duchu i zagrzewali je do walki. Dodatkowo na sali gimnastycznej
rozmieszczone zostały transparenty
przypominające o zasadzie fair play
w sporcie i kulturalnym kibicowaniu.
W  wyniku zaciętych pojedynków
do półfinału zakwalifikowały się cztery reprezentacje: z Kłomnic, Zawady,
Konar i ze Skrzydlowa. Walka była

naprawdę emocjonująca i obfitująca
w niespodziewane zwroty akcji. Ostatecznie III miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie, miejsce II zajęły Konary,
a I uzyskała Zawada.
Po wręczeniu statuetek i dyplomów
zwycięzcom oraz pozostałym drużynom zastępca dyrektor szkoły pogratulowała wszystkim drużynom woli
walki i rywalizacji w duchu fair play
oraz życzyła im dalszych sukcesów
sportowych.«

Ferie, ferie i po feriach!
Renata Krawiec

W 

tym roku objęliśmy opieką
największą grupę integracyjną dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy(a nawet z poza
niej!). Codziennie odbywały się magiczne zajęcia: plastyczne, teatralne,
taneczne, sprawnościowe, ruchowe, kulinarne. W  sensowny i celowy
sposób wypoczywaliśmy rozwijając,
ożywiając swoje usposobienia i talenty. Doświadczaliśmy, odkrywaliśmy
i bawiliśmy się! Otrzymywaliśmy za
przepiękną pracę twórczą i sportową
dobre nagrody, i uznanie pośród swoich
rówieśników, starszych i opiekunów.
Zdyscyplinowani i eleganccy mogliśmy
jechać do Kleszczowa oraz Cinema
City do Częstochowy. W  pierwszym
tygodniu kolejnej XXII Edycji Akcji
Ferie Kłomnice 2012 przyjechał do nas
Mistrz Sztuki Iluzji – Pan Łukasz Podymski z Wrocławia. Konkursy ruchowe, sprawnościowe, tak odświeżone

i nowoczesne dawały nam ogromną
satysfakcję i strasznie dużo radości.
Wytrwamy w oczekiwaniu na kolejne
dobra wakacyjne w formie i wyrazie:
wyjątkowym bo artystycznym i rekreacyjnym, do czego namawiamy szczerze, i jeszcze z większą radością! Edycje
Akcji stare jak świat, a tak oczekiwane
i tak coraz bardziej kreatywne – dzięki Wam kochane Dzieci i Młodzież!!!!
I niech nam kto powie, lub napisze,
że nie jesteśmy najlepiej zajmującą
się instytucją z form pracy z dziećmi,
zwłaszcza wtedy kiedy mają najwięcej
wolnego czasu, tak jak opisane ferie,
czy wcześniej wakacje. Napiszę więcej, mamy wychowanych tak wspaniale
swoich asystentów, wolontariuszy, którym możemy oddać w opiekę dzieci
w obopólnej współpracy, tym samym
dopełnić wyjątkowej atmosferze zajęć,
zabaw, wycieczek, prezentacji.«

Prezentacja „Stołów” w Lelowie
Leszek Janik

S

więta Wielkanocne coraz bliżej
dlatego w Lelowie w dniu 25
marca odbyła się VII Regionalna
Prezentacja Stołów Wielkanocnych.
Gminę Kłomnice reprezentowały
panie z KGW w Skrzydlowie. Na prezentację panie  przygotowały tradycyjne

potrawy wielkanocne które wyglądały
nie tylko pięknie wizualnie ale także
posiadały wspaniałe walory smakowe.
Ogólnie w prezentacjach wzięło udział
20 ekip z powiatów: czętochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego, koniecpolskiego. Na stołach królowały potra-

Samo życie z Janiną
Barbara Charaziak

G

minna Biblioteka Publiczna
w Kłomnicach przy udziale
Autorki wydała tomik poezji
pt. „Chwila refleksji”- Janiny Chrząstek. Mam nadzieję, że osoba Pani
Chrząstek jest znana czytelnikom „Gazety Kłomnickiej” gdzie od pewnego
czasu były drukowane Jej wiersze.
Autorka od 4 lat uczestniczy w spotkaniach Klubu Literatów „Złota Jesień”
przy Ośrodku Promocji Kultury „Gaude

Z

Folklorystycznego
Zespołu
Śpiewaczego „Klepisko” część
męska to „Kłomnickie Chłopoki”
prowadzone przez P. Mieczysława
Tkacza. Wezmą udział w XIX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych Złoty Kłos 2012, który
odbywa się w Zebrzydowicach Śląskich
w dniach od 1 maja do 5 maja. Dwoje
solistów: P. Irena Janus i p. Marek Majewski wystąpią w kategorii śpiewacy
ludowi. Życzymy im sukcesów!«
wy i wielkanocne dekoracje. Oczywiście
można było poznać smak tych potraw
biorąc udział w degustacji. Były też występy artystyczne na ludową nutę. Organizatorem spotkań były: Regionalny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych ,Urząd Gminy Lelów,
Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie,
Gimnazjum w Lelowie, Komenda Hufca ZHP w Lelowie. Za rok prezentacje
odbędą się w Blachowni lub Koniecpolu
na które już teraz serdecznie zapraszamy.«
kich mieszkańców gminy, którym nie
jest obojętny przekaz o życiu, ludziach
i problemach dnia codziennego opisany
wierszem. «

Mater” w Częstochowie. W 2009r Akademia im. Jana Długosza wydała - Antologię wierszy poetów częstochowskich
klubu „Złota Jesień”, gdzie znalazło
miejsce pięć utworów „Naszej Poetki”.
W ramach promocji książki organizujemy 18 kwietnia /środa/ 2012r spotkanie z Panią Janiną. Wieczór poetycki odbędzie się na Sali konferencyjnej
U.G. o godz. 17.00 - ul. Strażacka 18 /II
piętro/. Serdecznie zapraszamy wszyst-
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Przygotowań ciąg dalszy…
Jan Milc

J

ak informowaliśmy w poprzednim numerze „GK” tegoroczny
Wielkanocny Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kłomnice zostanie rozegrany
w dniach 14 i 15 kwietnia. W sobotę odbędzie się jazda indywidualna
na czas, natomiast w niedzielę kolarze będą rywalizować w wyścigu ze
startu wspólnego. Podobnie, jak to
miało miejsce w roku ubiegłym w ramach Wyścigu odbędzie się start I serii
Pucharu Polski w następujących kategoriach: junior, junior młodszy, kobiety – elita, juniorka i juniorka młodsza.
Niezależnie od wymienionych kategorii wystartują także mastersi oraz młodzicy i młodziczki, ale ich rywalizacja
nie będzie klasyfikowana do punktacji
PP.
Jazda indywidualna na czas będzie
rozegrana na trasie Kłomnice – Rzeki
– Karczewice, przy czym długości tras
dla poszczególnych kategorii będą następujące: kobiety elita, juniorka i junior pojadą na najdłuższym – 17-kilometrowym dystansie z nawrotem
na skrzyżowaniu dróg obok kapliczki
w Kraczewicach, mastersi i juniorzy
młodsi będą mieli do pokonania 11
kilometrów z nawrotem na skrzyżowaniu ul.ul. Kłomnickiej i Mierniczej
w Rzekach, natomiast najmłodsze kategorie (juniorka młodsza, młodziczka i młodzik) pokonywać będą 5-km
odcinek z nawrotem w Bartkowicach
-Leśniczówce.
W związku z wydłużeniem dystansu dla najstarszych kategorii uległa
także zmianie trasa przejazdu. Obok
prezentujemy aktualny schemat trasy
jazdy indywidualnej.
Natomiast wyścig ze startu wspólnego będzie rozegrany na trasie
okrężnej Kłomnice – Rezrzęczyce
– Skrzydlów – Rzeki – Bartkowice/
Michałów – Kłomnice. Długość pętli
wynosi 18 km. Najdłuższą trasę będą
mieć do pokonania juniorzy – ok. 90
km, tj 5 okrążeń. Kobiety elita, junior18

ki, juniorzy młodsi i mastersi pojadą
na dystansie ok. 54 km (3 okrążenia).
Natomiast juniorka młodsza i młodzik
będą pokonywać dwa okrążenia tj. ok.
36 km, a młodziczka jedno okrążenie
(18 km). Poniżej podajemy szczegółowy program zawodów:
14 kwietnia 2012 (SOBOTA )
13:00 - 	odprawa techniczna – losowanie zawodników do jazdy na czas,
ustalenie kolejności
zgłoszonych pojazdów technicznych
do wyścigu ze startu wspólnego
14:45 	- Uroczyste otwarcie
15:00 	- Start pierwszego zawodnika
do jazdy na czas – w kolejności kategorii JUNIOR  - KOBIETY ELITA
- JUNIOR  MŁODSZY - JUNIORKA – MŁODZIK – JUNIORKA
MŁODSZA – MŁODZICZKA –
MASTERS V,IV,III,II,I
15 minut po przyjeździe ostatniego
zawodnika – dekoracja zawodników,
wręczanie nagród.
15 kwietnia 2012 (NIEDZIELA )
9:30 - Start kat. MASTERS I, II, III
9:33 - Start kat. MASTERS IV, V

10:20 - Uroczyste otwarcie - dla kategorii młodzieżowych
10:50 - Start kat. Junior Młodszy
10:54 - Start kat. Młodzik
10:56 - Start kat. Juniorka Młodsza
		 + młodziczka
11:30 - Meta kat. Młodziczka
11:55 - Meta kat. Młodzik
12:00 - Meta kat. Juniorka Młodsza
12:15 - Meta kat. Junior Młodszy
13:00 - Ogłoszenie wyników dla
		 kategorii młodzieżowych
12:20 - Uroczyste otwarcie XII
WIELKANOCNEGO WYŚCIGU
KOLARSKIEGO
12:45 - Start kat. Junior
12:48 - Start kat. Kobiet Open
14:15 - Meta kat. Kobiet Open
15:00 - Meta kat. Junior
15:45 - Uroczyste zakończenie wyścigu, ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród.
W  związku z zawodami nastąpią utrudnienia w ruchu pojazdów
w miejscowościach, przez które pojadą
kolarze. Na czas rozgrywania poszczególnych konkurencji, zarówno w sobotę 14 kwietnia jak też w niedzielę 15
kwietnia będzie bezwzględnie wstrzymany ruch pojazdów na drogach po
których będą przejeżdżać kolarze
i zostaną wyznaczone objazdy. Utrudnień należy się spodziewać w sobotę w godz. 14.30 – 18.30, natomiast
w niedzielę od godz. 9.00 – 16.00.
Poniżej zamieszczamy schemat

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

trasy wyścigu i objazdów w dniu 15
kwietnia 2012 roku.
Podobnie jak w latach minionych
zachęcamy przedsiębiorców do zareklamowania swoich firm. Na wyścig
przyjadą ekipy kolarskie i towarzyszą-

ce im osoby oraz ich sponsorzy z całej
Polski, a także przedstawiciele prasy,
radia i tv. Będzie to więc bardzo dobra
okazja do szerokiego zaprezentowania
przedsiębiorstw. Warunkiem umieszczenia reklamy jest udział w sponso-

rowaniu wyścigu. Szczegółowych informacji w tym względzie udziela Dyr.
GOK p. Leszek Janik.«

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

Gminna Liga Strzelecka
Jarosław Poroszewski

W 

dniach 11 i 18 marca
2012 r. przeprowadzono
dwie rundy Gminnej Ligi
Strzeleckiej. Poniżej przedstawiono
wyniki klasyfikacji drużynowej oraz
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.
Klasyfikacja drużynowa
1. Seniorzy		
2. Chorzenice		
3. Witkowice		
4. Michałów Kł.		
5. Kłomnice		
6. Adamów		

2068
1624
1528
1487
1379
1366

7. Rzerzęczyce		

125

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

777
659
632
572
555
549

Klasyfikacja indywidualna – karabinek
1. Brzozowski Ryszard		
2. Janik Marcin			
3. Zyzik Tomasz			
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389
342
331

4. Matusiak Zdzisław		
5. Sambor Janusz		
6. Poroszewski Jarosław 322

330
323

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

388
329
303
259
241
230
230
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Zebranie Sprawozdawcze w OSP Kłomnice
Jan Milc

W 

sobotę 17 lutego odbyło
się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach. Zebranie
zainaugurowało kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP na terenie
gminy Kłomnice. Jest to pierwszy rok
sprawozdawczy w obecnej pięcioletniej
kadencji władz jednostek. Kłomnickie
zebranie rozpoczął Hymn Strażacki
odegrany przez odmłodzoną i posiadającą coraz wyższe umiejętności orkiestrę dętą OSP Kłomnice. W obradach
obok licznie zgromadzonych członków
jednostki udział wzięli: Wójt Gminy
Kłomnice i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP dh Adam Zając, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP w Częstochowie i jednocześnie
Komendant Gminny OSP w Kłomnicach mł.bryg. Przemysław Zieliński,
radny Rady Gminy w Kłomnicach dh
Stanisław Matuszczak oraz duża grupa
członków wspierających. Komendanta
Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentował mł.bryg. Grzegorz Pyrchla.
Sprawozdania z działalności jednostki w 2011 roku złożyli: Prezes
Zarządu OSP dh Stanisław Piech, Naczelnik OSP dh Marcin Milc, Sekretarz dh Piotr Janicki oraz Skarbnik dh
Daniel Sośniak. Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh
Krzysztof Wróbel.
Rok 2011 można zaliczyć do udanych. Jednostka wzbogaciła się o kolejne elementy wyposażenia, co poprawiło jej sprawność operacyjną. Świadczy
o tym ilość interwencji podejmowanych przez druhów z podziału bojowego. Udany był udział w Gminnych
Zawodach
Sportowo-Pożarniczych,
gdzie nasze zespoły zajęły „medalowe”
miejsca: zespół seniorów – trzecie, zespół żeński – drugie, „młodzieżówka”
– także drugie. Zakończono modernizację sali widowiskowej i korytarza
głównego. Wymieniono ogrzewanie
w garażach. Wszystkie te osiągnięcia
świadczą o wysokim zaangażowaniu
druhów w sprawy jednostki, a także
20

o właściwym zarządzaniu skromnymi
środkami finansowymi.
Poniższa tabela prezentuje działalność operacyjną jednostki.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Henryk Przech – członek wspierający.
Przewodniczącym Komitetu jest Stanisław Piech – Prezes Zarządu OSP
Kłomnice. Patronat honorowy nad
Liczba
54
8
9
9
11

Procentowo
39 %
5%
6%
6%
8%

Na terenie gminy
Poza terenem gminy

89
2

63 %
1%

RAZEM

91

64 %

Liczba
16
33

Procentowo
12 %
24 %

Na terenie gminy
Poza terenem gminy

47
2

35 %
1%

RAZEM

49

36 %

Razem wyjazdy w 2011r

140

100%

Lp.
1.
2.

Pożary
Trawy
Lasy
Budynki mieszkalne
Stodoły
Pozostałe

Miejscowe zagrożenia
Wypadki drogowe
Powalone drzewa, pompowania i inne

W  16 wypadkach drogowych brały udział: 23 samochody, 3 motocykle
i traktor. W wyniku zdarzeń śmierć poniosło 6 osób, a 18 zostało rannych.
Zebrani wysoko ocenili działalność
gospodarczą i operacyjną jednostki
i w stosownej uchwale udzielili Zarządowi absolutorium za 2011 rok.
Uchwalono także plan działalności
na 2012 rok, w którym oprócz zadań
gospodarczych i szkoleniowych znalazło się także, jako jedno z najważniejszych, przygotowanie do obchodów
Jubileuszu 100-lecia powstania OSP
Kłomnice. Dla przygotowania uroczystości jubileuszowych, które odbędą
się na przestrzeni 2013 roku powołano Komitet Obchodów Jubileuszu.
W  skład tego zespołu wchodzą: Barbara Kanoniak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice,
Wiesław Bąk – członek wspierający,
Jerzy Burzyński – członek wspierający, właściciel firmy „BAJPAX”, Janusz
Maksymiuk – członek wspierający, Jan
Milc – kronikarz i członek wspierający,

obchodami objął Wójt Gminy Kłomnice – Adam Zając. Tu warto ponownie przypomnieć, że Kłomnicka Straż
Ogniowa Ochotnicza została zatwierdzona przez Gubernatora Guberni
Piotrkowskiej w dniu 19 grudnia 1913
roku.
Główne uroczystości rocznicowe
odbędą się 30 czerwca 2013 roku. Natomiast zakończenie obchodów nastąpi
w pierwszych dniach lutego 2014 roku,
w setną rocznicę pierwszego Zebrania
Organizacyjnego jednostki, na którym
wybrano pierwsze jej władze.
Uroczystości główne poprzedzone
będą kilkoma imprezami towarzyszącymi, tak o charakterze rozrywkowym
i artystycznym jak i historycznym.
O szczegółach obchodów, tego jakże znaczącego w naszym środowisku
Jubileuszu będziemy systematycznie
i szczegółowo informować na łamach
„Gazety Kłomnickiej”.
Ponownie zwracamy się z apelem do mieszkańców Kłomnic i okolicy
o udostępnienie dla właściwego udo-

kumentowania działalności jednostki
posiadanych w prywatnych archiwach
zdjęć, wycinków prasowych, dyplomów
i innych dokumentów. Oczekujemy tak-

że osób, które pamiętają dzieje straży
szczególnie z lat 50-tych i 60-tych, aby
podzieliły się swoimi wspomnieniami.
Wspomnienia te spiszemy i opublikuje-

my w mającym się ukazać wydawnictwie okolicznościowym.
Poniżej podajemy telefon kontaktowy: 608 531 988. «

Szósta edycja Gminnych eliminacji

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Jarosław Łapeta

Z

arząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy
z Zespołem Szkół w Garnku 20 marca br. zorganizował szósta już edycję
eliminacji Gminnych OTWP pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Do współzawodnictwa stanęło
łącznie 32 uczestników w trzech grupach wiekowych: grupa I szkoły podstawowe, grupa II szkoły gimnazjalne
oraz grupa III szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje gminne w przypadku grupy I i II poprzedziły tzw.
Eliminacje środowiskowe wyłaniające po 2 uczestników z każdej szkoły
w każdej grupie. Eliminacje miały
charakter dwuetapowy. W pierwszym
etapie pisemnym rywalizowali wszyscy uczestnicy rozwiązując testy teoretyczne, do drugiego etapu mogło
zakwalifikować się od 3 do5 osób
z każdej grupy wiekowej. I tak do eliminacji finałowych zakwalifikowały
się następujące osoby:
Grupa I szkoły podstawowe
- Krzysztof Rakowski Szkoła Podstawowa w Garnku
Dawid Witczak Szkoła Podstawowa
w Garnku
Paulina Pluta Szkoła Podstawowa
w Skrzydlowie
Jakub Biegas Szkoła Podstawowa
w Zawadzie
Grupa II szkoły Gimnazjalne
Nicol Konieczna Gimnazjum w Witkowicach
Tomasz Majchrzak Gimnazjum
w Zawadzie
Mateusz Migdał Gimnazjum w Rzerzęczycach
Marlena Łapeta – Gimnazjum
w Skrzydlowie
Grupa III szkoły ponadgimnazjalne

Łukasz Pluciński IX LO im. CK Norwida
Kinga Krzemińska IV LO im. H.
Sienkiewicza
Marcin Pluta VII LO i. M. Kopernika
Anna Pluta VII LO i. M. Kopernika
Kolejny etap to rozgrywki finałowe
które polegały na losowaniu zestawów
pytań i udzielaniu odpowiedzi ustnych
komisji. W wyniku tych eliminacji klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
Grupa I szkoły podstawowe
I miejsce – Jakub Biegas Szkoła Podstawowa w Zawadzie
II miejsce – Krzysztof Rakowski Szkoła Podstawowa w Garnku
III miejsce – Paulina Pluta Szkoła
Podstawowa w Skrzydlowie
IV miejsce - Dawid Witczak Szkoła
Podstawowa w Garnku
Grupa II szkoły Gimnazjalne
I miejsce – Marlena Łapeta – Gimnazjum w Skrzydlowie
II miejsce – Nicol Konieczna Gimnazjum w Witkowicach
III miejsce – Mateusz Migdał Gimnazjum w Rzerzęczycach
IV miejsce - Tomasz Majchrzak Gimnazjum w Zawadzie
Grupa III szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Łukasz Pluciński IX LO im.
CK Norwida
II miejsce – Anna Pluta VII LO i. M.
Kopernika
III miejsce – Marcin Pluta VII LO i.
M. Kopernika
IV miejsce - Kinga Krzemińska IV LO
im. H. Sienkiewicza
Nad prawidłowością przebiegu eliminacji czuwała komisja sędziowska
w składzie:
Przemysław Zieliński – Przewodniczący
Jarosław Łapeta – sekretarz
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Adam Równiak – członek
Finaliści którzy zajęli miejsca I-III
w swoich kategoriach wiekowych będą
reprezentowały Gminę Kłomnice
na eliminacja Powiatowych OTWP
które odbędą się 31 marca 2012 roku
w Centralnej Szkole Straży Pożarnej
w Częstochowie. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów na kolejnych etapach eliminacji. Ze swojej
strony dziękujemy Pani Anidzie Chybalskiej Dyrektorowi Zespołu Szkół
w Garnku oraz Pani Izabeli Canghelaris nauczycielowi ZS w Garnku za
przygotowanie Sali oraz poczęstunek
dla uczestników eliminacji, dziękujemy również Dyrekcjom Zespołów
Szkół z terenu Gminy Kłomnice oraz
nauczycielom opiekunom za przeprowadzenie eliminacji środowiskowych
i opiekę nad dziećmi podczas turnieju. Dziękujemy uczestnikom turnieju
a zwłaszcza przedstawicielom szkół
ponagimnazjalnych za liczną w tym
roku reprezentację na eliminacjach.
Dziękujemy Wójtowi i radzie Gminy
Kłomnice za zakup nagród i pucharów na turniej. Dziękujemy również
Dyrektorowi GOK Kłomnice Panu
Leszkowi Janikowi za przygotowanie
i wydruk dyplomów. Zapraszamy młodzież do udziału w kolejnych edycjach
turnieju i zachęcamy do wstępowania
w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych w których można dalej rozwijać
swoje zainteresowanie tematyką szeroko pojętego pożarnictwa a nawet aspiracji wstąpienia w szeregi zawodowych
strażaków. Życzymy sukcesów dla reprezentantów Gminy w eliminacjach
powiatowych o których poinformujemy w kolejnej publikacji.«
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Przekaż 1 % swojego podatku w zeznaniu PIT
KRS – 0000037904

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

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

Tylko 1 % podatku, a tak wiele pożytku!

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

2767 Adrian i Krystian Kulińscy

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

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

Szanowni Państwo,
Jesteśmy rodzicami dwuletniego synka Grzesia, który przyszedł na świat z jedną z najcięższych wad serca,
HLHS – zespołem niedorozwoju lewego serca. Wada ta wymaga 3-etapowej korekcji. Grześ zaraz po
urodzeniu przeszedł pierwszą operację metodą Norwooda, która odbyła się w ICZMP w Łodzi. Obecnie
Grzesio ma dwa lata i czeka na kolejną operację hemi-Fontana. Koszt operacji, która została wyznaczona
na koniec 2011 roku, wynosi 20 152,00 euro. Nas nie stać na sfinansowanie operacji, dlatego zwracamy się
do Wszystkich ludzi dobrej woli, o pomoc Finansową w celu umożliwienia wyjazdu Grzesia na operację
do Niemiec.
Agnieszka i Łukasz Załęccy
Darowizny prosimy przekazywać na konto fundacji:
FUNDACJA na rzecz dzieci z wadami serca COR INFANTIS, 20-701 Lublin, ul.
Nałęczowska 24. BPN PARIBAS BANKO/LUBLIN PL86 1600 1101 0003 0502 1175
2150. Koniecznie z dopiskiem GRZEGORZ ZAŁĘCKI
Możecie Państwo również pomóc przekazując wpłaty z tytułu 1% podatku podając pełną nazwę OOP Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis,
KRS 0000290273, w informacjach szczegółowych dopisując imię i nazwisko dziecka Grzegorz
Załęcki. Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
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Prezentacja Stołów Wielkanocnych w Lelowie

Electronic Games Party 6

IX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice

Gminny Konkurs
„Mistrz Pięknego Czytania”

Nasze słoneczka

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, pochwalcie się
Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać na pocztę e-mail:
gazeta@klomnice.pl

Piotr Dzionek

Urodził się 06.09.2011r.,
ważył 3470 i mierzył 56
cm. Mieszka z rodzicami
Agnieszką i Bartoszem w
Kłomnicach.

Michalinka Izabela
Benduch

Urodziła się 27.12.2011r. Ważyła 3450g i mierzyła 54cm.
Mieszka z rodzicami Olgą i
Michałem w Skrzydlowie.

Gminny Turniej Zawodoznawczy

