GAZETA KŁOMNICKA - Kwiecień 2008

Spis treści

Drodzy czytelnicy!

W

iosna nadchodzi wielkimi krokami i raptownie zmienia się nasze otoczenie. Rozkwitają kwiaty, wszędzie widać soczystą zieleń traw, drzewa
i krzewy albo okrywają się kwiatami albo wypuszczają pierwsze liście.
Wokoło nas słychać śpiewy ptaków – jednym słowem przyroda już się obudziła
po zimowym letargu. Dla mnie maj jest najpiękniejszym miesiącem w roku i myślę,
że nie jestem odosobniony w tym poglądzie. Ale maj to również miesiąc w którym
kierujemy czasem swoje myśli w kierunku tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, na których zawsze możemy liczyć. Oczywiście mam na myśli druhów ochotników z OSP. Nie bez powodu podkreślam słowo ochotnik. Od samego bowiem powstania ochotniczych straży pożarnych (kiedyś straży ogniowych) tylko ochotnicy,
a więc ludzie dobrowolnie przyjmujący na siebie obowiązek spieszenia z pomocą
innym, zapisywali się do OSP. Za swoja działalność nie żądają nigdy wynagrodzenia, za to sami czasem płacą największą cenę jaką jest ich życie. Strażacy z OSP
są z nami zawsze wtedy gdy potrzebujemy pomocy. Od kilku lat zakres działań
ratowniczych znacznie się poszerzył. Dzisiaj druhowie nie wyjeżdżają tylko do pożarów. Ratują ofiary wypadków drogowych, przychodzą z pomocą ofiarom powodzi i innych klęsk żywiołowych. Wszyscy wiemy jak wiele sił i czasu poświęcili
przy likwidacji skutków trąby powietrznej. Mieszkańcy gminy Kłomnice! Zbliża się
święto św. Floriana patrona strażaków. W tym dniu wszystkie nasze jednostki OSP,
a jest ich 10, w uroczystym szyku zmierzają do kościołów w swoich parafiach, żeby
pomodlić się w intencji tych, którzy już na stałe odeszli z ich szeregów. Bądźmy
razem z naszymi strażakami i okażmy należny im szacunek.
Druhowie strażacy w dniu Waszego Święta życzę Wam powodzenia w akcjach
ratowniczych, uznania w oczach mieszkańców, zadowolenia z dobrze wypełnionego obowiązku, a przede wszystkim życzę Wam, aby każdy Wasz wyjazd do akcji
był zakończony szczęśliwym powrotem. Waszym rodzinom składam gorące podziękowanie za to, że godzą się na Waszą nieobecność w domu bo przecież swój wolny
czas powinniście poświęcić rodzinie, a nie innym ludziom. Za to wszystko, za zrozumienie duszy strażaka i jego obowiązku dziękuję Wam, matki. żony i narzeczone
naszych druhów. Każda rodzina w której znajduje się strażak ma prawo być z tego
dumna, a my zamiast kpić sobie z tych „narwańców” podziękujmy im za ich działalność. W historii naszych miejscowości wspomnienie o strażakach którzy odeszli
jest wpisane złotymi zgłoskami, chociaż często byli to ludzie prości bez tytułów
naukowych ale za to wielkiego serca.
Wójt gminy Kłomnice a zarazem Prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Kłomnicach

Na okładce: Wiosenne prace polowe w gospodarstwie pana Sławomira Woldana [fot. Jan Milc]
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Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych
Katarzyna Duda
Priorytetem Samorządu Gminy Kłomnice jest jak najlepsze
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą
jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym
z elementów efektywnego kierowania Gminą.
Celem Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi jest wspieranie przez Gminę
działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy i powiatu.
W ramach Programu Współpracy Gminy Kłomnice
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 Wójt Gminy
Kłomnice ogłosił trzy konkursy ofert:
1) na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2008”,
2) na realizację zadania publicznego p.n. „Upowszechnianie
kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice” oraz
3) na realizację zadań p.n. „Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia”.
Konkurs p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej
w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2008” Wójt Gminy
Kłomnice ogłosił w dniu 13.12.2007 r.
Celem konkursu było wyłonienie organizacji pozarządowych, które na terenie naszej gminy będą wykonywały
zadania w dziedzinie sportu w roku 2008. W zakres tego zadania wchodzą między innymi: organizacja turniejów sportowych, prowadzenie klubów sportowych, organizowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez propagowanie
różnych dyscyplin sportowych. Na realizację powyższego
zadania została przeznaczona kwota w wysokości 140.000
zł.
Termin składania ofert upłynął w dniu 14 stycznia 2008r
o godz. 12:00. W powyższym terminie oferty zostały złożone przez osiem podmiotów.
W dniu 15.01.2008r zebrała się Komisja Doradcza- Opiniodawcza powołana Zarzadzeniem Wójta Gminy Kłomnice w celu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Witkowicach została odrzucona ze względów formalnych. Pozostałe oferty zostały złożone zgodnie z wymaganiami formalnymi. Komisja zaopiniowała oferty złożone pozytywnie
i przekazała ich listę wraz z zaproponowanymi kwotami
dofinansowania Wójtowi. Po zapoznaniu się z propozycją
Komisji Wójt wprowadził kilka zmian.
W ostatecznej wersji dofinansowania dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania p.n. „Rozwój sportu
i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku
2008” przedstawia się następująco:
1) Ludowy Klub Sportowy „ POGOŃ” Kłomnice - 42.000 zł
2) Ludowy Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie - 21.000 zł
3) Związek Młodzieży Wiejskiej Zawada - 2.500 zł
4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice – 13.000 zł
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5) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MILENIUM” – 8.500 zł
6) Ludowy Klub Sportowy „WARTA ZAWADA” – 24.000 zł
7) Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce – 29.000 zł
W dniu 31.01.2008 r Wójt Gminy Kłomnice ogłosił
konkurs ofert na realizację zadania p.n. „Upowszechnianie
kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice”.
Celem tego konkursu było wyłonienie podmiotów, które będą podtrzymywały i pielęgnowały tradycje narodowe
w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice poprzez
organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz
zwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Na realizację powyższego zadania zostało przeznaczone 3.000 zł.
Termin składania ofert upłynął w dniu 29.02.2008r
o godz. 12:00. W w/w terminie została złożona tylko jedna
oferta.
W dniu 03.03.2008 r Komisja Doradczo- Opiniodawcza
dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty.
Oferta została złożona zgodnie z wymaganiami formalnymi.
Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Wójt nie wprowadził zmian i dofinansowanie w wysokości 3.000 zł otrzymał:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach, ul. Strażacka 18
Konkurs na realizację zadania p.n. „Ochrona zdrowia
i przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję zdrowego stylu życia” został ogłoszony przez Wójta Gminy Kłomnice
w dniu 27.02.2008r.
Celem konkursu było wyłonienie organizacji pozarządowych, które będą organizowały czas wolny dla dzieci i młodzieży poprzez propagowanie aktywności ruchowej w grach
zespołowych oraz tworzenie i realizację programów profilaktycznych mających przeciwdziałać patologiom. Na realizację powyższego zadania zostało przeznaczone 50.500 zł.
Termin składania ofert upłynął 27.03.2008r o godz. 15:00.
Do w/w konkursu przystąpiło 20 podmiotów.
W dniu 28 marca 2008r zebrała się Komisja DoradczoOpiniodawcza w celu oceny formalnej i merytorycznej.
Dwie oferty nie spełniły warunków udziału w postępowaniu
z przyczyn formalnych i zostały odrzucone.
Pozostałe oferty zostały złożone zgodnie z wymaganiami
formalnymi. Komisja zaopiniowała oferty złożone pozytywnie i przekazała ich listę wraz z zaproponowanymi kwotami
dofinansowania Wójtowi. Po zapoznaniu się z propozycją
Komisji Wójt nie wprowadził żadnych zmian.
Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania p.n. „Ochrona Zdrowia i przeciwdziałanie
alkoholizmowi poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
oraz promocję zdrowego stylu życia w roku 2008” przedstawia się następująco:
1) Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” - 1.000 zł
2) Związek Harcerstwa Polskiego „PŁOMIEŃ” - 2.000 zł
3) Związek Młodzieży Wiejskiej w Zawadzie - 2.000 zł
4) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddział w Garnku

- 2.500 zł
5) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oddział w Witkowicach – 2.500 zł
6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MILENIUM” -4.000 zł
7) Klub Sportowy „WARTA ZAWADA” - 4.000 zł
8) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice – 3.500 zł
9) Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Kłomnice - 6.500 zł
10) Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce - 4.500 zł
11) Ludowy Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie - 3.000 zł
12) Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach - 2.000 zł
13) Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach - 2.000 zł
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie - 2.000 zł

15) Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęczycach – 2.000 zł
16) Ochotnicza Straż Pożarna w Garnku - 2.000 zł
17) Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach – 2.500 zł
18) Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej - 2.500 zł
Z powyższych kwot organizacje mogą finansować m.in.:
zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boisk, koszty transportu zawodników na rozgrywki, opłaty sędziowskie, opłaty
startowe, wyposażenie apteczek, zatrudnienie trenera, księgowej itp.
W grudniu 2008r każda z organizacji zobowiązana
jest przedstawić w Urzędzie Gminy Kłomnice sprawozdanie
z realizacji zadania wraz z załączonymi fakturami.

Zielona inwestycja, czyli jak zalesić i...
... skorzystać
Adam Śliwakowski

S

zanowni Państwo, Drodzy Rolnicy. Chciałbym dziś przybliżyć naszym czytelnikom jedno
z działań PROW 2007-2013, o nazwie „Zalesianie gruntów rolnych
oraz gruntów innych niż rolne”.
Dla rolników którzy spełnią określone kryteria program ten może być
dodatkowym zajęciem, zdrową formą zagospodarowania wolnego czasu
na świeżym powietrzu, przynoszącą
dodatkowo korzyści finansowe.
Głównym celem programu jest podniesienie wartości ekonomicznej gleb
słabszych, użytkowanych jako grunty
rolne, oraz zwiększenie udziału lasów
w globalnym bilansie węgla. Działanie
wdrażane będzie w dwóch schematach: 1. Zalesianie gruntów rolnych,
2. Zalesianie gruntów innych niż rolne. Pierwszy schemat dotyczył będzie
zakładania upraw leśnych na gruntach
użytkowanych rolniczo.
Pomoc będzie mógł uzyskać:
• rolnik wpisany do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR,
• co najmniej trzech rolników, których
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia nie jest mniejsza
niż 2 ha.
Ważne jest aby grunty, które planujemy
zalesić spełniały określone warunki:
• Przeznaczenie do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W przypadku braku
takiego planu, wykonanie zalesienie
nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy.
• Grunty stanowią własność wnioskodawcy, jego małżonka lub współwłasność wnioskodawcy.
• Powierzchnia gruntu nie może być
mniejsza niż 0,50 ha, przy minimalnej szerokości 20 m. Szerokośc
działki może być mniejsza niż 20 m
w przypadku działek graniczących
z lasem.
• Pomoc na zalesienie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.
Na jaką pomoc można liczyć przy zalesianiu?
W programie zalesieniowym rolnicy
będą mogli ubiegać się o następującą
pomoc:
I) Wsparcie na zalesienie – jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej,
wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia.
Wysokość wsparcia zależy od:
• proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy;
• zabezpieczenia przed zwierzyną
(grodzenie 2-metrową siatką metalową);
• konfiguracji terenu;
• zastosowania sadzonek zwykłych
lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym.
II) Premię pielęgnacyjną - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych
gruntów, wypłacaną, co roku przez 5
lat. Wysokość premii obejmie kosz-
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ty prac pielęgnacyjnych wskazanych
w planie zalesienia np.: czyszczenie
wczesne, zastosowanie repelentów, zabezpieczenie trzema palikami, zabezpieczenie owczą wełną.
III) Premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych
gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia
wypłacana będzie co roku, przez 15 lat
od założenia uprawy leśnej. Otrzymają
ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku, co najmniej
25% dochodów z tytułu prowadzenia
działalności rolniczej.
Do dochodów z rolnictwa zalicza się:
• dochody z pracy w gospodarstwie
rolnym obliczone jako iloczyn powierzchni gruntów będących własnością rolnika w dniu złożenia
wniosku o pomoc oraz wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, lub
• dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy
na zalesianie należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę rolnika w terminie od 1
czerwca do 31 lipca danego roku.

›››
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› Od czego zacząć?
W pierwszej kolejności, rolnicy
zainteresowani programem powinni
sprawdzić w Urzędzie Gminy czy zalesienie danej działki nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejnym etapem
jest sporządzenie planu zalesienia
przez nadleśnictwo. W tym celu należy złożyć do Nadleśnictwa wniosek wraz z załącznikami (wypis
z miejscowego planu zagospodarowania lub zaświadczenie potwierdzające,
że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
oświadczenie rolnika o powierzchni
gruntów przeznaczonych do zalesienia,
wraz z numerami działek na których
są położone te grunty; w przypadku
planowanego zalesienia części działki
ewidencyjnej - mapę zalesienia; kopię
części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą grunty przeznaczone do zalesienia).
Wykonanie
planu
zalesienia

jest bezpłatne. Można go sporządzić
dla rolnika lub dla grupy rolników. Jeśli wniosek o pomoc na zalesianie składa grupa rolników, sporządza się jeden
wspólny plan zalesienia.
Następnym krokiem do uzyskania
pomocy finansowej jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.
We wniosku trzeba wpisać dane uzyskane z ewidencji gruntów i budynków
zgodne ze stanem faktycznym, z planem zalesienia oraz dołączyć:
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący
działek ewidencyjnych, na których
są położone grunty przeznaczone
do zalesienia, a w przypadku braku
tego planu - zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów
do zalesienia nie jest sprzeczne
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
• oświadczenie rolnika o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym;
• zaświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu prowadzenia działów
specjalnych produkcji rolnej w roku

poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy
na zalesianie, wydane przez urząd
skarbowy, w przypadku, gdy rolnik
uzyskał takie dochody;
• kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych gruntów przewidzianych do zalesienia, naniesionymi
w sposób określony w załączniku
do projektu rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
udzielania pomocy na zalesianie
gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200
Po weryfikacji wniosku, kierownik
biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu niezbędnych
warunków we wniosku o przyznanie
pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. Przyznanie
pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego.

Pamiętajmy o obowiązkowym OC rolników!
Adam Śliwakowski

P

rzypominamy rolnikom o obowiązkowym ubezpieczeniu OC
budynków. Obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 22 maja 2003 r
o ubezpieczeniach obowiązkowych
1. Polisa ubezpieczenia OC rolników
zapewnia pełną ochronę praw osób poszkodowanych przez rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę
w związku z prowadzeniem przez rolnika tego gospodarstwa.
2. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia
w posiadanie gospodarstwa rolnego.
3. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolnika, jeżeli
w ramach prowadzonej działalności
ubezpieczeniowej zawiera takie umowy.
4. Nabywca gospodarstwa może korzystać z polisy jego poprzedniego posiadacza do ostatniego dnia ważności po4

lisy lub zrezygnować z niej w terminie
30 dni od daty nabycia gospodarstwa.
Ubezpieczenie budynków rolniczych
1. Polisa ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w wyniku:
ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów
śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji,
osunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny
lub upadku statku powietrznego.
2. Obowiązek ubezpieczenia budynku
rolniczego powstaje z dniem pokrycia
budynku dachem.
3. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego budynków rolniczych,
jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie
umowy.
4. Nabywca gospodarstwa, w którego
skład wchodzą budynki rolnicze, może
korzystać z polisy poprzedniego posia-

dacza do ostatniego dnia ważnosci polisy lub zrezygnować z niej w terminie
30 dni od daty nabycia gospodarstwa.
Opłaty karne za brak ubezpieczenia
1. Organami obowiązanymi lub uprawnionymi do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia są m.in.: wójt
(burmistrz / prezydent miasta), starosta
powiatowy, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny.
2. Ujawnienie braku dokumentu ubezpieczenia podczas kontroli spowoduje
nałożenie opłaty karnej za niespełnienie
obowiązku ubezpieczenia w wysokości
równowartości 100 euro w przypadku
budynków rolniczych i 30 euro w przypadku ubezpieczenia OC rolnika.
3. Jeżeli opłata za brak ubezpieczenia OC rolnika nie zostanie uiszczona
w trybie dobrowolnym jej dochodzenie kierowane jest na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji,
co może narazić rolnika na poniesienie
dodatkowych kosztów.

Konstytucja 3 Maja
Dr Robert Owczarek

J

uż 217 raz obchodzimy rocznicę Konstytucji 3 Maja 1791
roku. Dokument ten, uchwalony w trudnej dla Polski sytuacji,
daje Polakom powód do dumy. Była
to druga konstytucja na świecie,
po amerykańskiej, a pierwsza w Europie. Niestety nie wszystkie jej zapisy
weszły w życie, Targowica, a następie
interwencja Katarzyny II, zniweczyły
osiągnięcia Sejmu Wielkiego.
Zanim doszło do uchwalenia tego
dokumentu, elity naszego kraju próbowały przekonać rządzącą w Polsce
szlachtę do reform, które mogły uratować nasz kraj. Sytuacja w połowie
XVIII w. była tragiczna. Nieudolność
saskiego króla Augusta III, słabość
władzy wykonawczej, kryzys ekonomiczny, ideologia sarmatyzmu, zapaść
edukacyjna – to główne przyczyny
tego, że kraj stanął na skraju przepaści. Pierwsze kroki, które miały ocalić Polskę, poczyniono po I rozbiorze.
W 1773 r. powołano Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze ministerstwo
edukacji w Europie. W ramach jej działalności funkcjonowało Towarzystwo
do Ksiąg Elementarnych, w którym
istotną rolę odegrał patron Szkoły Podstawowej w Kłomnicach ks. Grzegorz
Piramowicz. Zreformowano oświatę,
utworzono nowoczesną Szkołę Rycerską, a wcześniej Collegium Nobilium.
W 1788 r. rozpoczął obrady sejm zwa-

ny wielkim. Większość uczestników
obrad było zwolennikami radykalnych
zmian. Posłowie, którzy chcieli reform, byli skutecznie blokowani przez
posłów opozycji, broniących anarchii
i tzw. złotej wolności szlacheckiej.
Prace nad projektami zmian ustrojowych zakończyły się na początku
1791 r., jednak ze względu na sprzeciw
konserwatystów, zwlekano z ich przyjęciem. Ostatecznie dokonano tego 3
maja 1791, wykorzystując nieobecność
posłów opozycji. Pomimo zaciekłego
sprzeciwu garstki przeciwników oraz
wątpliwości króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – Ustawa Rządowa została uchwalona i zaprzysiężona
w kościele św. Jana.
Konstytucja 3 Maja regulowała
ustrój społeczny i polityczny. W skład
konstytucji weszła tzw. Ustawa o miastach, która umożliwiała mieszczanom
nabywanie dóbr ziemskich, udział
w sejmach, prawo do piastowania urzędów i godności. Druga, pokrzywdzona
do tej pory, grupa społeczna – chłopi
otrzymała jedynie zapewnienie objęcia opieką prawa i rządu krajowego.
Szlachta nadal pozostawała warstwą
uprzywilejowaną. Konstytucja wprowadzała monteskiuszowski trójpodział
władzy. Polska miała stać się monarchią konstytucyjną z dziedzicznym
tronem. Po śmierci elekcyjnego króla
Poniatowskiego dziedzicznym wład-

cą Polski miał zostać książę Fryderyk
August, elektor saski z niemieckiej
dynastii Wettinów, Król i ministrowie
tworzyli Rząd Praw. Zlikwidowano liberum veto. Planowano też modernizację administracji oraz armii.
Konstytucja wzbudziła spore zainteresowanie poza granicami Polski,
podziw w Europie, ale także konsternację i oburzenie w Rosji. Caryca
Katarzyna II wręcz twierdziła, że Polacy muszą być opętani przez diabła.
Z jej rozkazu przedstawiciele obozu
konserwatywnego – Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski oraz Franciszek
Ksawery Branicki zawiązali w miasteczku Targowica konfederację, która zniosła postanowienia konstytucji
i przywróciła dawne struktury ustrojowe. Konsekwencją tych wydarzeń była
pacyfikacja Polski w 1792 r. przez armię rosyjska oraz rozbiory i likwidacja
Rzeczypospolitej.
Po 123 latach niewoli w okresie II
Rzeczypospolitej dzień 3 maja był największym świętem państwowym. Niestety, w okresie okupacji niemieckiej
oraz sowieckiej zakazywano upamiętniania 3 maja (jedynie w okresie 194547 komuniści pozwolili je obchodzić ).
Dopiero w III Rzeczpospolitej tradycja
i święto Konstytucji 3 Maja powróciły
na najwyższy piedestał, gwarantowany
przez historię.

Uroczystości związane z trzecią rocznicą
śmierci Papieża Jana Pawła II
Kasia Mucha, Norbert Kowalik- uczniowie Gimnazjum w Kłomnicach

K

olejna już rocznica śmierci
Papieża-Polaka stała się dla
wszystkich okazją do wspomnień o tym wspaniałym człowieku,
który dla wielu ludzi stał się wzorem
do naśladowania. Niektórzy z nas
wspominali Go w myślach i modlitwie, a niektórzy spotkali się aby
wspólnie rozważać Jego nauki.
Dnia 2 kwietnia 2008r, w trzecią
rocznicę śmierci Jana Pawła II, w kościele pod wezwaniem Św. Marcina

w Kłomnicach odbyła się msza święta połączona z montażem słownomuzycznym przygotowanym przez
uczniów Gimnazjum w Kłomnicach
pod opieką Ks. Krzysztofa Fidury.
W uroczystej mszy świętej o godzinie 8.15 wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Kłomnicach oraz mieszkańcy naszej parafii. Po odprawieniu
Eucharystii rozpoczął się pokaz multimedialny upamiętniający naszego
Wielkiego Rodaka. Slajdy ze zdjęciami
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przedstawiającymi Papieża przeplatane
były rozważaniami na temat pontyfikatu Jana Pawła II. Cytowano również
Jego słowa i przypominano, jak wiele
wartości przekazał nam Papież i jak
bardzo pomógł Kościołowi przez 27
lat swojej posługi.
Podczas pokazu przytaczane były
opisy Jego pielgrzymek do Ojczyzny i zdjęcia ze spotkań z młodzieżą,
którą nazywał „przyszłością świata”.
Wszyscy wspólnie odśpiewali ulubio-

›››
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› ną pieśń Papieża „Barkę”, oraz kilka kaz o Wielkim Papieżu, a zdjęcia i Jego go człowieka, niezależnie od wyznania
innych piosenek religijnych.
Wszystkich nas wzruszył do głębi po-

słowa przypomniały nam, jak wiele nas
nauczył nasz rodak i przyjaciel każde-

rasy, czy koloru skóry.

„Patronie nasz...”
A.Musiał, L.Perlińska – nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach
„Bóg otwiera drzwi swojego domu
– zaprasza każdego. Jak odpowiemy
na Jego zaproszenie?” - tymi słowami rozpoczęła się uroczysta Wieczornica poświęcona naszemu patronowi
Janowi Pawłowi II w trzecią rocznicę śmierci.
2 kwietnia o godzinie 20.00 Kościół
Parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Kłomnicach wypełnił się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Uroczystość
uświetniła swoją obecnością wizytator
Delegatury Kuratorium w Częstochowie pani mgr Barbara Matczak. Nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych oraz mieszkańców Gminy
Kłomnice. Ceremonia rozpoczęła się
uroczystym wniesieniem Sztandaru
Szkoły (Katarzyna Dróżdż, Olga Bilińska, Adrian Abresz) i odśpiewaniem
Hymnu Szkoły, a następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu
naszych wychowanków (Weronika
Michoń, Paulina Strączyńska, Olga
Dróżdż, Justyna Bilińska, Paulina
Koza, Izabela Rachwalik, Magdalena
Borowik, Marcelina Misiewicz, Justyna Dzionek, Agnieszka Biś, Agata
Wacek, Agata Klęk, Justyna Pietraszewska, Marika Fronczek, Katarzyna
Żurek, Monika Szpringiel, Izabela Sta-

nisz, Łukasz Sikora, Krystian Czekała,
Olga Muras, Marta Łyko, operatorzy
sprzętu: Tomasz Wilkoszewski, Patryk
Fronczek, Mateusz Śliwakowski, Mateusz Sikora, Bartłomiej Śliwakowski,
gwardziści: Adam Chrząstek, Mariusz
Wacek).
„Dokąd idziesz, człowieku? Dokąd
prowadzi Twa droga?”, te słowa były
myślą przewodnią dla pani mgr Walentyny Wilk i pani mgr Marty Sech podczas opracowywania scenariusza Wieczornicy. Uroczystość uświetnił występ
chóru szkolnego pod kierunkiem pani
mgr Małgorzaty Gojević, który oddawał niewiarygodny nastrój sytuacji. Zaprezentowały się także solistki Izabela
Stanisz i Katarzyna Chrząstek. Punktem kulminacyjnym było wykonanie
piosenki z Oratorium Piotra Rubika
„Niech mówią, że to nie jest miłość”,
którą zaprezentowali Izabela Stanisz
i Michał Wolski – uczeń Gimnazjum
w Zawadzie. W programie artystycznym wzięli również udział najmłodsi
uczniowie naszej szkoły (kl.I - Olga
Śliwakowska, kl.II – Katarzyna Chrząstek, Katarzyna Michoń, Mateusz Migdalski, Dominika Pietraszewska, Julia
Ratkowska, kl. III – Łukasz Baran,
Paweł Chrząstek, Joanna Gawrońska,

Kamil Wacek, Julia Wojtysiak, Karolina Zalas). Uczniowie w barwnych strojach symbolizujących dzieci z całego
świata wystąpili w układzie choreograficznym do pieśni „Abba Ojcze” pod
kierunkiem pani mgr Aldony Chrząstek. Tłem przepięknego śpiewu oraz
recytacji wierszy były pojawiające się
na wielkim ekranie fotografie Papieża
(oprawa multimedialna została wykonana przez pana mgr Adama Krauze
i panią Ewę Bąk).
Cała uroczystość nie miałaby miejsca, gdyby nie główni organizatorzy
– mgr Anna Gała – dyrektor Zespołu
Szkół w Konarach oraz proboszcz Parafii w Kłomnicach - ksiądz Kanonik
Mirosław Turoń, na ręce których składamy szczególne podziękowania i wyrazy uznania.
Uroczystość zakończyła się modlitwą o szybką beatyfikację Jana
Pawła II, której przewodniczył ksiądz
Sławomir Porębski. „...Otocz chwałą
wiernego sługę Twojego Jana Pawła
II, który wszystko postawił na Maryję
i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy. Ojcze nieskończenie
dobry, uczyń Go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.”

„Sprawdzian Jasny jak słońce”
Marta Sech, Ewa Bąk - nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konarach

S

prawdzian w Szóstej Klasie
Szkoły
Podstawowej
jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego
przystąpić wszyscy uczniowie klasy
szóstej. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko
informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek
selekcji. Każdy uczeń, który ukończył
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szkołę podstawową niezależnie od wyniku sprawdzianu musi być przyjęty
do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył szesnastego roku życia. Uczniowie, którzy nie przystąpią
do sprawdzianu w danym roku, muszą
powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i podejść do sprawdzianu
w roku następnym. Na sprawdzianie
badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, ro-

zumowania, korzystania z informacji,
wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich
szkołach w całej Polsce odbywa się
on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Na sprawdzianie każdy uczeń
otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz
z kartą odpowiedzi, który musi uzupełnić w ciągu jednej godziny. Za prawidłowo wypełniony test, który układa
oraz sprawdza Komisja Egzaminacyj-

na w Jaworznie, można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W tym roku sprawdzian odbył się
8 kwietnia. W naszej Gminie pisało
go 183 uczniów, czyli wszyscy uczniowie klas szóstych. Sprawdzian przebiegał zgodnie z procedurami (informacje
przekazał organ prowadzący).
Już od godzin porannych w Szkole
Podstawowej w Konarach trwały przygotowania, by o 9.00 każdy uczeń szóstej klasy mógł przystąpić do tej jakże
ważnej próby. Najpierw troszeczkę tremy, potem 60 minut spędzone w skupienia nad tekstem, aż wreszcie ulga,
że już po wszystkim. Takie emocje
niewątpliwie towarzyszyły każdemu,
z dwunastu uczniów naszej szkoły. Stawili się w komplecie, wszyscy w galowych strojach. Powitała ich komisja
nadzorująca. Przewodniczącą komisji
została mgr Agnieszka Musiał, członkiniami natomiast były mgr Marta Sech
i mgr Wiesława Wodo (nauczycielka
zaproszona ze szkoły w Zawadzie).
Po wylosowaniu i zajęciu miejsc
uczniowie otrzymali arkusz z zadaniami, których motywem przewodnim
było słońce. Test zawierający 25 pytań
nosił tytuł „Jasne jak słońce”.

Na sprawdzianie pojawił się fragment tekstu do analizy, był wiersz,
tradycyjnie nie zabrakło zadań z matematyki. Uczniowie musieli w oparciu
o zamieszczoną ilustrację napisać notatkę o pogodzie dla Polski na następny
dzień, a we własnej wypowiedzi pisemnej przedstawiali swoje najpiękniejsze
miejsce pod słońcem. Gdy upłynął wyznaczony czas szóstoklasiści opuścili

salę pisemną w dobrych humorach.
Według ich opinii test był umiarkowanie trudny, a wiadomości zostały dostosowane do wieku piszących. Wszyscy jednak wiemy, że najtrudniejsze
pytania, to te, na które nie znamy odpowiedzi. Teraz pozostaje tylko czekać
z niecierpliwością na wyniki sprawdzianu, by przekonać się jak poszło
szóstoklasistom w Konarach.

Dzień Kobiet w Związku Emerytów
Danuta Wilk

D

nia 8 marca 2008 r. w sali
konferencyjnej
budynku
gminnego w Kłomnicach
miało miejsce bardzo miłe i uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
W odnowionej i pięknie prezentującej się sali, przy stołach nakrytych białymi obrusami zasiadło około 130 osób,
w większości pań członkiń związku.
Byli też zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca, przewodniczącego Rady
Nadzorczej BS w Kłomnicach p. Jana
Milca oraz przewodniczącego Oddziału Okręgowego PZE,RiI p. Witolda
Famulskiego. Wszystkich zebranych
powitał przewodniczący Zarządu
Związku p. Henryk Przech. Szczególnie serdeczne słowa skierował do obecnych Pań. W imieniu Zarządu Rejonowego Związku, obecnych na sali
panów oraz własnym życzył Paniom
miłości, aby kochały i były kochane,

radości i uśmiechu na co dzień, pogody ducha, życzliwości i przyjaźni ludzi
z bliskiego i dalszego otoczenia, rodzinnego ciepła i serdeczności a nade
wszystkiego dobrego zdrowia oraz
zadowolenia i satysfakcji z pracy społecznej w PZER i I.
„Szanowne Panie i Koleżanki – mówił
pan przewodniczący – swą aktywnością,
mądrością, życzliwością i doświadczeniem służycie młodszym pokoleniom.
Szczęśliwa rodzina, zadbane i radosne
wnuczęta to widoczny dorobek Waszego życia oraz wytężonej i jednocześnie
owocnej pracy zgodnej z warościami,
jakie realizowane są w rodzinie i przez
rodzinę. Prężność i aktywność działalności naszej organizacji – kontynuował
p. przezwod. – również podyktowana
jest przez Panie, które chcą podejmować prace społeczne dla siebie i innych
i być przykładem do naśladowania”.
Oprócz tych słów uznania i najlep-
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szych życzeń Panie otrzymały symboliczny kosz pięknych kwiatów.
Dużo również pięknych słów i serdecznych życzeń usłyszały Panie od zaproszonych gości.
Pan wójt Adam Zając wyraził swoje wielkie zadowolenie, że znów może
spotkać się w tym gronie, a Paniom życzył dużo zdrowia i spokoju domowego.
Przewodniczący Zarządu Okręgu
PZER i I pan Famulski podbudował
Panie znanym powiedzeniem, że „my
(mężczyźni) rządzimy światem, a nami
(mężczyznami) kobiety”, życząc radości życia, zdrowia i zawsze wiosennego
nastroju. Natomiast p. Jan Milc stwierdził, że Święto Kobiet jest szczególne
dlatego, że wyróżnia kobiety i podkreśla ich rolę, bo „mężczyzna jest głową
rodziny a kobieta jego szyją”, czym zyskał aplauz zebranych Pań. Pan Przewodniczący Rady Banku wspomniał,
7
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› że Związek może liczyć na dalsze Zaśpiewał za to chórek Emerytek (kowsparcie finansowe.
Bardzo serdeczne słowa do zebranych skierowała była przewodnicząca
Związku p. Bronisława Pikos życząc
zdrowia, miłości błogosławieństwa bożego oraz radości z rozwoju Oddziału
Związku. Bardzo miłym akcentem spotkania było wręczenie odznaczeń zasłużonym i zaangażowanym w sprawy
związku Paniom. Małą Złotą Odznaką
Honorową otrzymały Panie: Janina Poroszewska, Irena Bardzel, Władysława
Urbaniak.
A potem był toast za zdrowie
wszystkich Pań wzniesiony lampką
szampana przez pana przewodniczącego, który odczytał na tę okazję wiersz,
a właściwie piosenkę. Szkoda tylko,
że nie zaśpiewał, na co Panie miały
nadzieję, bo przecież wszyscy wiedzą,
że pan Przech słynie z pięknego głosu.

biety są jednak niezawodne w każdej
sytuacji). Panie wykonały piękne sentymentalne i skoczne piosenki przeplatane wierszami a cały występ zakończył skecz, ,U lekarza” w wykonaniu
pań: Ireny Bardzel i Marii Adamus.
Miłe rodzinne spotkanie zakończył
się recytacją wiersza „Dla pań” autorstwa Janiny Chrząstek w wykonaniu
pani Grażyny Jurczyńskiej.
Nie był to jednak koniec tego miłego spotkania. W drugiej jego części
p. Henryk Przech podał informacje
o zamierzeniach działalności Związku
na 2008 r. Na postawione zapytania
przewodniczący Henryk Przech udzielił wyczerpujących odpowiedzi.
Pan Mirosław Dumański, zapytał p.
Wójta czy jest możliwe rozszerzenie
działalności Związku, np. o zorganizowanie Klubu Seniora.

Pan przewodniczący ustosunkował
się do wysuniętych propozycji przez
Pana Dumańskiego, wcześniej złożonych przez niego na piśmie zachęcając wszystkich członków do czynnego
włączenia się w prace, bo tylko wspólnie będzie można realizować wysuwane pomysły i rozszerzać działalność
Związku.
PS: Serdecznie podziękowania od obecnych Pań dla:
- kolegów emerytów za obsługę uroczystości, smaczną kawę i herbatę
- panu
Ryszardowi
Całusowi
za utrwalenie na zdjęciach wydarzeń
ze spotkania
- państwu Rybak – właścicielom
Zakładu Piekarniczo – Cukierniczego
w Kłomnicach za pyszne pączki przekazane nieodpłatnie

Zapraszamy na Szlak Reszków
„Muzyka i konie” - cz. III
Krzysztof Wójcik

W

drugiej części cyklu o „Szlaku Reszków. .. „dotarliśmy
nad Wartę, a właściwie
do Kłobukowic, gdzie znajduje się pałacyk należący niegdyś do Jana Reszke. Dalej możemy jechać rowerem wygodną drogą do Łuszczyna. Na końcu
tej miejscowości docieramy do szosy
Krasice – Skrzydlów. Gdy skręcimy
na lewo to po dwóch kilometrach znajdziemy się obok parku dworskiego
nad Wartą w Skrzydlowie. W to samo
miejsce można dotrzeć szosą Mstów
– Skrzydlów.
W Skrzydlowie, już na terenie gminy Kłomnice, znajdował się główny
majątek i siedziba Jana Reszke. Składała się z rozległego parku opadający
ku Warcie, kaplica dworska z 1830 r.
otoczona fosą, pałac - dworek z początku XX w, drewniany “Zielony Dwór”
(pałacyk myśliwski dla gości), zabudowania folwarku, gorzelni i pozostałości po hodowli koni. Tutaj Jan Reszke
w końcu XIX w przeniósł z Borowna
hodowlę koni pełnej krwi angielskiej,
które odnosiły sukcesy na torach wyścigowych w całej Europie. W okolicy,
na piaszczystych łąkach swego mająt8

ku w okolicach wsi Łuszczyn i Krasice, urządzał Jan Reszke polowania
na zające (i inną zwierzynę polną) dla
swoich gości. W okresie międzywojennym przebywało tu wielu znanych osobistości z życia publicznego w Polsce.
Na skrzyżowaniu kapliczka M.B. N. P.
oraz przy drodze na Kłobukowice kapliczka “graniczna”. W pobliżu Warta
i mała elektrownia wodna.
Cztery kilometry dalej jest następna
miejscowość na szlaku - Rzeki Wielkie. Leży na na wspomnianej trasie
drogowej i nie jest związana z Reszkami. Znajduje się tutaj dwór szlachecki
z XVIII w z parkiem, obecnie siedziba
szkoły oraz klubu sportowego. Ostatnimi właścicielami dworu i majątku
byli Chrzanowscy. W pobliżu Warta, a
na niej jaz spiętrzający wodę oraz dawna fabryka Narzędzi Gospodarczych
(obecnie Smoląg) i mała elektrownia
wodna. Przy drodze do Karczewic kapliczka – pamiątka po powstaniu styczniowym. W tym miejscu, właściciel
Rzek Salezy Chrzanowski jako uczestnik bitwy pod Kruszyną, uratował się
przed pościgiem kozaków. Tędy też
można dojechać również do Garnka

(następne 5-6 km), dawnej siedziby
Edwarda Reszke.
Dotrzeć tu można, oprócz szosy
przez Karczewice, boczną drogą przez
most koło fabryki w Rzekach, łąki
za Wartą i miejscowość Chmielarze.
Inną drogą jest ścieżka przygotowywana przez organizatorów prowadząca
nad brzegiem rzeki od wspomnianego
mostu aż do Karczewic (przy moście).
Niestety w tej chwili jest, na długim
odcinku trudna do przebycia.
Garnek to miejsce gdzie osiedlił się
Edward Reszke. Wybudował w swoim majątku w latach 90-tych XIX w.
oryginalny dwór- pałac w stylu “cottage”, który, niestety, po wojnie spłonął. Została tylko stróżówka, obecnie
biblioteka, dające pewne wyobrażenie
o stylu w jakim był pałac wybudowany. Po poprzednich właścicielach Moraczewskich został stary dwór, który
został przez obecnego właściciela rozebrany do fundamentów i odtworzony z nowych materiałów. Naprzeciw
kościoła dawny budynek ochronki dla
dzieci ufundowany przez żonę Edwarda Reszke - Helenę. W centrum miejscowości Park im. Braci Reszke (z

części dawnego parku dworskiego).
Na rozstajach dróg kapliczka M. B. N.
P. ufundowana przez państwo Reszke
w 1902 r.. W pobliskich Karczewicach
stary (ponad 150 lat) drewniany młyn
na odnodze Warty – Młynówce. W pobliżu Wiercica i Warta. Z Rzek Wlk.
lub Garnka można zrobić wycieczkę
do Św. Anny odległej o około 9 km.
Tamtejszy klasztorny kościół stanowi
sanktuarium Św. Anny (z obrazem Św.
Anny Samotrzeciej) z XVII w). Ciekawostką są również ślady wytopu żelaza
(kopiec żużla) oraz ślady po grodzisku
średniowiecznym już na terenie wsi
Kuźnica.
Następnym etapem jest miejscowość
Zawada, leżąca na naszym szlaku nad
Wartą i również nie związana z postaciami Reszków. Z Garnka można tam
dotrzeć szosą przez Pacierzów i Konary.
Nasz szlak (ok. 6 km) prowadzi jednak
nad Wartą. W Karczewicach skręcamy
na ulicę Nadrzeczną, którą docieramy
do przysiółka Sobielin i dalej do łąk
nadwarciańskich poprzecinanych szeregiem rowów melioracyjnych. Można
ją przebyć rowerem ale dalej, w wielu miejscach trzeba rower prowadzić.
Jest to teren zostawiony przez rolników
i teraz przyroda obejmuje go z powrotem we władanie. Dawnymi dróżkami
docieramy najpierw do drogi z Konar
do mostku na Warcie i dalej kierujemy
się w kierunku Zawady. Po drodze, niedaleko znajdują się ruiny starego młyna
w pobliskim Śliwakowie oraz starorzecza z bardzo ciekawym środowiskiem
przyrodniczym. Nad Wartą przy moście
w Zawadzie - kapliczka Św. Jana Nepomucena. Z początku XIX w. a przy
drodze do Kłomnic kapliczka upamięt-

niająca klęskę epidemii cholery (lub tyfusu) w 1896 r.
Z Zawady można podjąć wycieczkę
do Gidel i Pławna (około 6 km). W Gidlach znajdują się trzy kościoły zabytkowe, w tym Sanktuarium Matki Bożej
Gidelskiej. Pławno natomiast, dawne
miasto, leżące w gminie Gidle, woj.
Łódzkie, związane jest z Pławieńskim
Towarzystwem Wyścigów Konnych
i torem wyścigowym tam funkcjonującym. Założycielami tego Towarzystwa
byli Reszkowie, Lubomirscy, Gruszewscy i wielu okolicznych ziemian. Tam
odbywały się w latach 1879 – 1903
regularne “gonitwy’ gromadzące gości
z całej Polski a nawet Europy. Towarzystwo wybudowało nawet dla siebie
resursę w Gidlach.
Gdy zrezygnujemy z wycieczki
do Gidel, możemy kontynuować podróż naszym szlakiem do Widzowa,
odległego o około 6 km, w zależności
od trasy. Można tam dojechać drogą
asfaltową przez Zberezkę lub żwirową
drogą przez pola i lasy ale nieco dłużej
koło Ludwikowa i tzw. III Zberezkę.
Tędy docieramy do szosy Częstochowa
– Radomsko dokładnie na granicy między woj. śląskim a łódzkim. Tutaj też
wkraczamy na teren gminy Kruszyna.
Naprzeciw prowadzi dróżka skrajem
lasu przez przysiółek Saternus na łąki
koło Widzowa. Droga prowadzi między
kwaterami łąk, na których można niekiedy obserwować stada pasących się koni
z widzowskiej stadniny. Tam, na przełomie XIX i XX w., przenieśli swoją hodowlę koni Lubomirscy i tam tradycje
hodowlane trwają do dziś. Na terenie
Stadniny Koni w Widzowie znajdują się
zabytkowe zabudowania gospodarcze
i mieszkalne, między
innymi wieża ciśnień.
W pobliżu kościół parafialny z początku
XX w. ufundowany
przez Lubomirskich.
Po drodze do Jackowa ciekawe kapliczki
przydrożne. W samym
Widzowie na uwagę zasługuje pomnik
ku czci polskich lotników – Żwirki i Wigury na ulicy o tej samej
nazwie. Dalej szlak
prowadzi szosą przez
Kruszyna - kościół parafialny Jacków by po około 6
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Kościół w Widzowie
km osiągnąć Kruszynę.
Głównym zabytkiem Kruszyny
jest zespół pałacowo parkowy, w którym znajdują się: renesansowy pałac
Denhoffów a później Lubomirskich,
obiekt mieszkalny też w formie pałacu,
oficyny gospodarcze oraz, w rozległym
parku, ruiny “pustelni Denhoffa” i „kaplica Sobieskiego”. Teren obecnie w rękach prywatnych i niedostępny z uwagi
na remont. Naprzeciwko bramy po drugiej stronie ulicy Kmicica znajduje się
pięknie odnowiona rządcówka mieszcząca obecnie Urząd Gminy. Nieco dalej za zakrętem znajduje się barokowy
kościół parafialny p.w. św. Macieja.
Nad bramą do kościoła charakterystyczna postać Chrystusa z krzyżem, przeniesiona tutaj z jednego z kościołów warszawskich (gdy wykonano tam nowy
odlew). Na cmentarzu parafialnym znaleźć można, między innymi, odnowiony grobowiec Lubomirskich i pomnik
powstańców styczniowych. Na drodze
między Kruszyną a Borownem zabytkowy obelisk wiązany z kruszyńską legendą Denhoffów. W tutejszym majątku,
zaprzyjaźniony z Reszkami Lubomirski
rozpoczął hodowlę koni wyścigowych.
Sam Stanisław Lubomirski był jednym
z organizatorów Częstochowskiej Wystawy Gospodarczej w 1909 r w Częstochowie.
Kilkukilometrowa szosa z Kruszyny do Borowna zamyka okrąg Szlaku
Reszków (69 – 70 km). Szlak można
uzupełnić o miejsca z walorami przyrodniczymi i rekreacyjnymi, szczególnie
tymi nad Wartą na terenie gmin Mstów,
Kłomnice i Kruszyna i Rędziny.
Mam nadzieje, że wyżej opisany
szlak spodoba się Wam. Życzę miłych
wrażeń podczas wycieczek.
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Jubileusz „Gazety Kłomnickiej”
Paweł Kowalik

W

pierwszą sobotę kwietnia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kłomnicach,
odbyła się niecodzienna uroczystość. Z okazji jubileuszowego,
setnego już wydania naszego pisma, odbył się benefis z udziałem
obecnych i byłych twórców gazety,
władz Gminy, radnych Powiatu
Częstochowskiego, przedstawicieli
mediów z okolicznych gmin, organizacji, stowarzyszeń i zespołów
artystycznych oraz kilkudziesięciu zaproszonych gości. Setny numer Gazety Kłomnickiej ukazał się
w prawdzie w październiku minionego roku. Jednak z powodu odbudowy
zniszczeń, po trąbie powietrznej, czemu to władze Gminy wówczas głównie poświęcały czas i energię, uroczystość odbyła się dopiero teraz. Całość
spotkania sprawnie a chwilami z właściwym sobie poczuciem humoru poprowadził Jan Milc.
Rozpoczynając uroczystość, prowadzący przytoczył kilka najważniejszych faktów z 17-stu lat „życia”
naszego pisma. Można było dowiedzieć się między innymi, że gazeta jest zrzeszona w Stowarzyszeniu
Mediów Polskich. Jego prezes Marek Traczyk został oczywiście zaproszony na spotkanie. Mimo chęci
nie mógł jednak w nim wziąć udziału.
Dowiedzieliśmy się również, że nasz
gminny biuletyn jest czytany także
poza granicami kraju. Uczestniczący
w spotkaniu mieli również możliwość
wysłuchania wystąpień głównego
twórcy gazety sprzed lat - Krzysztofa Wójcika, obecnego redaktora naczelnego – Leszka Janika, oraz Wójta
Gminy Kłomnice – Adama Zająca.
Wszyscy zgodnie doceniali znaczenie
„Gazety Kłomnickiej”, jako głównego medium przekazywania informacji
dotyczących naszej Gminy.
Z okazji jubileuszu Wójt Gminy
Kłomnice – Adam Zając, postanowił wyróżnić listami gratulacyjnymi,
za szczególne zasługi dla rozwoju
naszego pisma, kilkanaście osób.
Wspólnie z Przewodniczącym Rady
Gminy Kłomnice – Jarosławem Ła10

petą, wręczył przyznane wyróżnienia.
Oto lista uhonorowanych:
Barbara Charaziak
Robert Detka
Leszek Janik
Piotr Juszczyk
Barbara Kanoniak
Paweł Kowalik
Renata Krawiec
Jan Milc
Jarosław Poroszewski
Małgorzata Rybak
Róża Wiewióra
Krzysztof Wójcik
Paweł Wysocki
Maciej Konrad Ziembiński
Redakcja Gazety Kłomnickiej
przygotowała natomiast podziękowanie dla Wójta Gminy, które wręczył
obecny redaktor naczelny – Leszek
Janik.
Podczas uroczystości nie tylko
organizatorzy zabierali głos. Każdy
z gości, jeśli chciał, miał możliwość
podzielenia się własnymi refleksjami na temat gazety. Z tej sposobności skorzystali Przewodniczący Rady
Gminy Kłomnice – Jarosław Łapeta
oraz Henryk Przech. Krótko wystąpił
również Maciej Konrad Ziembiński,
który przywołał nieżyjącą już, pochodząca z naszej gminy, Kalinę Jędrusik. O wzorowaniu się na Gazecie
Kłomnickiej, podczas tworzenia własnego lokalnego pisma, opowiedziała
Jolanta Brzozowska – Ciura, redaktor
naczelny Kuriera Rędzińskiego.
W programie benefisu znalazło
się również miejsce na dwie, ciekawe prezentacje multimedialne.
Pierwsza opowiadała o walorach i cechach Gminy Kłomnice. Kilkunasto
minutowy film zawierał prezentację
największych zakładów pracy i firm
zlokalizowanych w gminie, urzędów,
szkół, przychodni. Ukazywał również
walory przyrodnicze naszego najbliższego otoczenia, których w życiu codziennym zazwyczaj nie dostrzegamy.
Do tego należy dodać profesjonalny
komentarz w wykonaniu jednego
z redaktorów Radia Katowice. Wydaje się, że dziś w czasach rywalizacji,
marketingu, reklamy i multimediów,

takie przedsięwzięcia są koniecznością.
Druga prezentacja miała zgoła
inny charakter. Zebrani goście mogli jeszcze raz zobaczyć zniszczenia,
okoliczności i odbudowę po zeszłorocznej trąbie powietrznej, jaka nawiedziła Skrzydlów, Adamów i Huby.
Dojmujące zdjęcia, zrobione nie tylko
z poziomu ziemi, ale również z lotu
ptaka, wykonane przez Włodzimierza
Skalika w dzień po tragedii, odzwierciedlały ogrom zniszczeń i bezsilność
człowieka wobec natury. Zrównane z ziemią zabudowania, połamane
i powyrywane z korzeniami drzewa,
zniszczone płoty, porozbijane samochody krajobraz przerażający i uczący pokory. Później kolejne etapy akcji
ratunkowej, wreszcie systematyczna
odbudowa. Wszystko, na żywo, opatrzone komentarzem Wójta Gminy.
Organizatorzy benefisu zadbali
również o słodko – owocowy poczęstunek, kawę, herbatę i symboliczną lampkę szampana. Toast wzniósł
Wójt Gminy Kłomnice – Adam Zając.
W części artystycznej wystąpił z kilkudziesięciominutowym koncertem,
zespół Łukasz Kluczniak Trio.
Na zakończenie pozwolę sobie
na kilka słów osobistej refleksji.
Moja przygoda z „Gazetą Kłomnicką” nie była zbyt długa i miała
miejsce wiele lat temu. Osobiście
traktowałem to doświadczenie, jako
przeszłość. Dlatego właśnie zaproszenie, a w szczególności wyróżnienie, pośród zaledwie kilkunastu osób,
szczególnie zasłużonych dla gazety,
jest dla mnie wyjątkowo miłą niespodzianką. Ofertę bieżącej współpracy
traktuję natomiast, jako wyzwanie,
którego chętnie się podejmę. Jestem
głęboko przekonany, że wszyscy wyróżnieni, obok mnie, wnieśli w tworzenie gazety o wiele więcej, niż moja
skromna osoba. Dlatego korzystając
z tej okazji chciałbym podziękować
organizatorom spotkania oraz władzom Gminy Kłomnice, za pamięć.

Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec
Paula Kwietniewska śpiewała
w Kłomnicach.
I ciepło i miło było w dniu 8 marca, w Dniu Kobiet. Śpiewała dla nas
wszystkich ceniona aktorka i wokalistka Teatru częstochowskiego – Paula Kwietniewska. U jej boku wystąpił
znany, świetny pianista Wojciech Puszek. Repertuar składał się z utworów
Jeremiego Przybory, w większości
z Kabaretu Starszych Panów. Nudzić się
nie można było. Aktorka w przerwach
zorganizowała Quiz. Dużo śmiechu
i radości. Miły sobotni wieczór. Recital nieodpłatnie zorganizowany z myślą
o wszystkich, niekoniecznie z Kłomnic.
Nie czytacie Drodzy Czytelnicy zaproszenia na recital, warto było je przyjąć!
Baba Wielkanocna 2008
Zespół Obrzędowy „Grusza”, jako
KGW z Rzerzęczyc, reprezentował
naszą Gminę Kłomnice na III Regionalnej Prezentacji i Degustacji Potraw
Regionalnych, Baba Wielkanocna.
Kochcice - 9 marca. Stoły uginały się
od Potraw Wielkanocnych. Królowały
baby wielkanocne, mazurki, swojskie
wyroby wędliniarskie, sałatki. Były
potrawy regionalne, nalewki. Nasze panie bogato zastawiły stół, urozmaicony
asortyment, pięknie wyeksponowany.
No i oczywiście ładnie śpiewały pieśni
wielkopostne, refleksyjne, stworzyły
doskonałą przedświąteczną atmosferę.
Zadowolenie okazał i radość z udziału
w imprezie nasz Wójt – P. Adam Zając. Dla Pań z Rzerzęczyc jest to mobilizacja i motywacja do dalszej pracy.
Paczki rozdane … przed Niedzielą
Palmową!
„Dzieci- Dzieciom” - wzorem roku
ubiegłego, za sprzedane anioły, pochodzące z wystawy pokonkursowej „Mój
Anioł” zakupiliśmy paczki żywnościowe. Obdarowaliśmy dziesięciorga
dzieci z biednych Rodzin, z różnych
miejscowości naszej gminy. Termin15 marca. Obopólna radość: wręczania
i otrzymywania. Oj, ciężkie paczki! słychać było. Wszystkim było przyjemnie. Dzieciom- twórcom aniołów pięk-

nie dziękujemy za ich sprawne ręce,
oryginalne pomysły, a przede wszystkim dobre serca. Bez nich nie byłoby
Akcji „Dzieci- Dzieciom”, nie byłoby
paczek, nie byłoby nawyku dzielenia
się z innymi…Taką umiejętność należy zaszczepiać od najmłodszych lat.
Zresztą na wsi znane są tradycje dzielenia się z biednymi „święconym”.
Zbierana jest żywność, jałmużna wielkopostna (skarbonka) z przeznaczeniem dla ludzi potrzebujących. Ale
czy wszyscy są hojni, nie skąpią? Tak
łatwo jest dzielić się. Kto się dzieli,
to z pewnością, jak w słowach pieśni
– niebo czyni z ziemi. Serdecznie dziękujemy za dobroć i okazaną pomoc,
pięknie przygotowane paczki, dobrze
dobrane i tanio oraz więcej, poza naszą
kwotą organizacyjną.
Sklep Spożywczy „U Stasia” – Pp.
Jolanta i Zdzisław Stacherczakowie,
Kłomnice
Za wspaniałe opakowania, kolorowe
torby na paczki.
Sklep „Evita” –P. Tomasz Drab, Kłomnice
Za rok kolejna – Akcja „Dzieci – Dzieciom”. Mały gest, a wielkie serce!
Najpiękniejsza Palma Wielkanocna,
Kraszanka i Pisanka w 2008 roku.
Tak zrobiło się kolorowo w naszym Ośrodku Kultury, tak wiosennie,
bo święta tuż, tuż…Napracować się
musiały nasze dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, by wykonać ulubione formy i by opiekunowie przywieźli
je do naszej instytucji. Kiedy są już zainstalowane jako prace pokonkursowe,
to czujemy coraz bardziej czas nadchodzącej radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Chcemy tę radość,
jak najdłużej zostawić, wszędzie gdzie
jesteśmy. Zostawiam ją dla wszystkich
zwycięzców, jako dokument i słowa
pochwały dla Was oraz podziwu przez
wszystkich czytelników.
Wciąż zapraszam do udziału osoby
dorosłe, we wszystkich konkursach, jakie odbywają się, rozszerzyłam kategorie. Pozostaje nadzieja, że kiedyś przybędzie nam, liczna zresztą, kategoria
dorosłych. Są nagrody, dyplomy, i naj-
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ważniejsza – satysfakcja. Moglibyście
o sukcesach swoich przeczytać w gazecie, tak jak wszyscy promowani.
Forma – Palma Wielkanocna, Kategoria-Szkoła Podstawowa
I miejsce - Paulina Pluta (SP Skrzydlów)
II miejsce – Sebastian Franc (SP Skrzydlów)
III miejsce – Damian Kowalik (SP
Rzerzęczyce)
Wyróżnienie – Bartosz Postawa(SP Skrzydlów), BartoszKonieczny (SP Zdrowa),
Justyna Grobelna (SP Rzerzęczyce)
W Kategorii Gimnazjum jedyna praca
i wyróżnienie:
Judyta Grobelna i Monika Woźniak
(Witkowice)
Forma- Kraszanka, Kategoria - Szkoła
Podstawowa
Jury nie przyznało I, II i III miejsca.
Wyróżnienie otrzymali:
Monika Kwiecień - SP Kłomnice
Kinga Kacperczyk - SP Zdrowa
Damian Siemieński - SP Zdrowa
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Klaudia Koza (Zawada)
II miejsce – Marcin Pluta (Skrzydlów)
III miejsce – Adrianna Matuszczak
(Rzerzęczyce)
Forma- Pisanka, Kategoria – Szkoła
Podstawowa
I miejsce – Kamil Kuliński (SP Rzerzęczyce)
II miejsce - Olga Sośniak (SP Kłomnice)
III miejsce – Paweł Jałyński (SP Rzerzęczyce)
Wyróżnienie – Piotr Klekowski (SP
Rzerzęczyce), Klaudia Śliwakowska
(SP Zdrowa),
Marzena Pawlak (SP Witkowice)
W Kategorii –Gimnazjum
I miejsce – Michał Kubik (Skrzydlów)
II miejsce – Marcin Pluta (Skrzydlów)
III miejsce – Bartłomiej Biegas (Skrzydlów)
Nagrody uroczyście wręczała
wszystkim dzieciom i młodzieży wraz
z przekazaniem ciepłych życzeń świątecznych dla wszystkich razem: nagrodzonych z rodzicami, babciami i opiekunami – Sekretarz Gminy Kłomnice
– Pani Róża Wiewióra.
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Wiadomości bardzo lokalne – z pierwszej strony „Wieści Chorzenickich” nr 5

Wielka pętla po Europie
z odpoczynkiem w Chorzenicach
Andrzej Borkowski

M

uszę powiedzieć, że pewne
zdziwienie a nawet zakłopotanie pojawiło się na naszych twarzach kiedy po południu
17 marca br. pojawił się na naszym
podwórku francuz Julien (czyt.
Żulię) Gohier. Zdziwienie było
tym większe, że prosił o możliwość
przenocowania w namiocie, który
już zdążył rozłożyć. Perspektywa
spania w namiocie, póki co, w zimową noc wydała nam nie przekonująca, dlatego zaprosiliśmy go do domu
na posiłek i na nocleg. Bagażu miał
niewiele – tyle ile można zabrać na rower, którym podróżował od Finlandii
przez Estonię, Łotwę, Litwę i oczywiście Polskę. Ale może od początku.
Nasz niespodziewany gość to pracownik Parku Krajobrazowego de Briere
nad Atlantykiem w Bretanii na terenie Francji. Julien lat 25, zajmuje się
na terenie parku inwentaryzacją flory

i fauny. Sam park został powołany
dla ochrony bagiennych krajobrazów
z licznymi kanałami, wilgotnymi łąkami z wysoką trzciną, ciekawą roślinnością i ptactwem. Bardzo ciekawa
również dla licznie odwiedzających
turystów jest architektura tradycyjnych
budynków z charakterystycznymi dachami pokrytymi trzciną. Nie wyjeżdżając z naszych Chorzenic można
podziwiać piękno parku odwiedzając
stronę www.parc-naturel-briere.fr.
Tak więc nasz podróżnik z tych
stron wyruszył w swoją podróż dookoła Europy przed około 2-ma miesiącami.
Podróż zaczął jadąc autostopem
przez Francję, Niemcy, Danię a następnie do Norwegii. Tam daleko na północy pracował przez dwa tygodnie przy
połowach na statku. W czasie wolnym
podziwiał przyrodę, robiąc również
zdjęcia między innymi reniferom.

Z Norwegii zaczął powrotną podróż
przez Finlandię gdzie zakupił rower,
którym przez wymienione wcześniej
kraje dojechał do Chorzenic. Dystans
dzienny był różny zależny głównie
od pogody. Ostatni nocleg miał w Tomaszowie Maz. Nazajutrz z kolegą
leśnikiem, Tomkiem zaproponowaliśmy Julienowi lustrację przyrodniczą
na terenie mojego leśnictwa Zielonka.
A było co pokazywać, bo choć przywykliśmy do naszych Polskich lasów,
to wraz naszą poczciwą sosną należą
one do najpiękniejszych w Europie.
Bogatszy o nowe wrażenia Julien wyruszył w dalszą drogę, a przed nim
jeszcze: Czechy, Austria, Słowenia,
Włochy i w końcu Francja. Żegnając
się słowami do zobaczenia, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i życzyliśmy
szczęśliwej drogi: Adieu

Dla czytelników „Gazety Kłomnickiej” oraz „Wieści Chorzenickich” – dziękuję za życzliwość w Waszych gościnnych stronach - z pozdrowieniem
												
							
Julien Gohier
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“Wyprawa Otwartych Oczu”
Agnieszka Wartacz, Agata Zakrzewska

W

ramach realizacji projektu Arka Zieleni grupa
młodzieży gimnazjalnej
pod opieką p. E. Pindych i p. M. Borkowskiej uczestniczyła w wycieczce
terenowej, której trasę zaproponowali pracownicy nadleśnictwa Gidle
- leśnictwa Zielonka. Szlak wędrówki nie został wybrany przypadkowo
gdyż są to jedne z bardziej ciekawych przyrodniczo obszarów naszej
gminy.
Długo planowana wyprawa poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami odbyła się w sobotę 29 marca
2008 roku. Osobami biorącymi w niej
udział byli zainteresowani uczniowie
klas II i III Gimnazjum w Kłomnicach
ale również ornitolog Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr Piotr Matyjasiak, pracownicy Nadleśnictwa Gidle
p. T. Banaszkiewicz i A. Borkowski
oraz znany regionalista p. Krzysztof
Wójcik. Celem naszej eskapady było
kształcenie umiejętności obserwowania
przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Uczestnicy wyprawy zaopatrzeni
byli w lornetki, aparaty fotograficzne,
odpowiedni ubiór, oraz “otwarte szeroko oczy” i wyostrzony słuch. Na terenie
gminy Kłomnice, w dorzeczu Warty
mogliśmy podziwiać naturę rządzącą
się własnymi prawami, bez ingerencji człowieka. Cześć naszego szlaku
przebiegała przez stary ponad stuletni
las z wyjątkowymi okazami wiązów
i buków oraz kobiercem chronionych

ne korytarze, a nawet spiżarnię. Główna komora jest wyściełana wiórkami
drzewnymi, aby była wygodna i ciepła.
Dokładnie przegryzione drzewa posłużyły im jako budulec tam na cieku
wodnym. Trawa i rośliny wzdłuż koryta rzeczki sprawiały wrażenie misternie przyciętego trawnika. Bobry
są niezwykle zaradne, gdy potrzebują
przetransportować duże pnie, żłobią
kanał i drewno samo płynie, nie trzeba
go nosić.
Dzięki takim wyprawom uczymy się
znacznie więcej, niż z najlepszych podręczników. Kontakt z naturą pozwala
docenić jej walory i znaczenie środowiska przyrodniczego dla człowieka.
Przyroda jest naszym dziedzictwem,
które za wszelką cenę powinniśmy
chronić. Obserwowanie jej nie tylko
jest ciekawym sposobem na spędzenie czasu ale również uwrażliwieniem
na piękno przyrody najbliższej okolicy.

roślin runa. Leśnicy poinformowali nas
o planach zachowania tego fragmentu
lasu jako obszar Natura 2000. Podczas
przechadzki ku naszemu zdziwieniu
i zaskoczeniu natrafiliśmy na pierwsze pierwiosnki i zawilce. Począwszy
od wyjścia z miejsca zbiórki pan ornitolog zapoznawał nas jak należy obserwować i rozpoznawać ptaki Wprowadził nas w niezwykły świat ptasich
zwyczajów i odgłosów. Te cenne uwagi pana Piotra pozwoliły nam doskonalić umiejętność rozpoznawania ptaków
naszej okolicy. Wsłuchiwaliśmy się
w śpiew ptaków jak w najlepszą muzykę (każdy znalazł coś dla siebie). Naszemu czujnemu wzrokowi nie umknęła
nawet dobrze maskująca się żaba trawna i jaszczurka zwinka. Z zaciekawieniem spoglądaliśmy na objętą ochroną
gatunkową pliszkę
żółtą. Dumnie wyglądający myszołów i jastrząb, a także kruk doskonale
prezentowały swoją
sylwetkę w locie.
Zwieńczeniem wyprawy było dotarcie
do „królestwa bobrów”. Zafascynowaliśmy się z jaką
precyzją tworzyły
swoje żerowiska.
Ich „domy” - żeremia mają podwodne
wejścia, rozgałęzioTama - podziwiamy działanie bobrzej rodziny

Spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Krzysztofem Matyjaszczykiem
Jarosław Grabarczyk

W

dniu 10.03.2008 o godzinie 17:00 w Gminnej
Sali Sesyjnej odbyło się
spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lewicy i Demokratów panem Krzysztofem Matyjaszczykiem.
Celem tego otwartego spotkania
dla społeczności naszej Gminy Kłom-

nice było przybliżenie osoby posła
reprezentującego Powiat Częstochowski w Sejmie RP. Zebrani mieli
okazję zapoznać się z interesującymi,
a czasem wręcz zaskakującymi faktami z życia Sejmu obecnej kadencji.
Podczas tej wizyty zostały zadane
pytania związane bezpośrednio z naszą gminą i powiatem. Nie brakowało
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również pytań o stan naszych finansów publicznych, o opiekę zdrowotną, przyszłość naszego szkolnictwa,
o dotacje dla rolnictwa pochodzące
z Unii Europejskiej, a także kształt
nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym regulującej stany
prawne ziem i gruntów. Jeśli chodzi
o ustawę, to na dzień dzisiejszy ist13

›››

› nieje konflikt pomiędzy interesami otwartą, gotową stawiać czoło no- z mediów. Niejednokrotnie wstydziobywateli, wspólnot samorządowych
i państwa w tych sprawach. Dużo terenów w naszej gminie jest bezużyteczna ze względu na brak ustalenia
jasnych zasad ich przeznaczenia. Poseł wszystkie poruszane zagadnienia
i problemy dokładnie notował i zobowiązał się publicznie przedstawić
na Komisjach Sejmowych w których
uczestniczy.
Uważam, że Poseł Krzysztof Matyjaszczyk wykazał się wszechstronną
kompetencją w udzielaniu odpowiedzi. Dysponował odpowiednią dokumentacją ukazującą rzeczywisty stan
naszego państwa pomimo, iż po raz
pierwszy zasiada w ławach sejmowych. O jego profesjonalizmie niejednokrotnie mogliśmy dowiedzieć
się dużo wcześniej śledząc jego karierę polityczną, zanim został posłem.
Na marginesie chciałbym dodać, iż
pan poseł bez wahania przyjął moje
zaproszenie do naszej gminy. Świadczy to o tym, że jest osobą odważną,

wym wyzwaniom, a co najważniejsze
jest to osoba której obecna funkcja
nie zawróciła w głowie.
Na koniec chciałbym dodać, iż
w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu nie było kandydata z naszego
okręgu wyborczego jakim są Kłomnice. Byliśmy zmuszeni głosować
na osoby znane z plakatów i bilbordów. Myślę, że właśnie takie spotkania pomogą nam wszystkim dokonać
rzetelnej oceny
kandydatów
w dniu wyborów,
przez co staną się
one dla nas dużo
prostsze i przejrzyste. Hasło „
Wiesz na kogo
głosujesz ” pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych
sytuacji
o których dowiadujemy się ciągle

my się przyznać, że to nasi kandydaci.
Trzeba to zmienić.
Korzystając z okazji w imieniu
swoim, a także społeczności naszej
gminy pragnę podziękować panu
Krzysztofowi
Matyaszczykowi
za wizytę w naszej gminie i myślę
że w przyszłości niejednokrotnie będziemy mogli zadać publicznie panu
posłowi wiele pytań na naszym terenie.

Od lewej: Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając,Poseł Krzysztof Matyjaszczyk,Przewodniczący Gminnego Koła LiD Jarosław
Grabarczyk,Starosta Częstochowski 1999-2002r Wiesław Bąk

Szanowni Państwo!

O

d dłuższego czasu z uwagą
czytam wszelkie informacje na temat rodu Reszków
jakie publikowane są na łamach
„Gazety Kłomnickiej” i nie tylko.
Nie ulega wątpliwości, że Reszkowie zapisali piękną kartę w historii
polskiej kultury i godne pochwały
jest to, że na terenie gminy Kłomnice, dzięki działalności pasjonatów
historyków - amatorów, ta pamięć
jest podtrzymywana i utrwalana
w świadomości młodszego pokolenia
mieszkańców. Zauważyłam jednak,
że nie wszystkie fakty dotyczące
bezpośrednio Reszków są prawdziwe, a tym bardziej nigdy nie miały
w historii rodziny miejsca. Rażącym błędem jest przypisywanie Leopoldowi Julianowi Kronenbergowi
dóbr Kłomnice jako jego własności.
Owszem Józefina Reszkówna zakupiła
dla siebie niewielki folwark Janaszew,
ale w nim nie przebywała i od momentu nabycia oddała go w dzierżawę. Ponadto Kronenberg nie zdołał
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kupić majątku Kłomnice od rodu
Orzechowskich, choćby z tak prostej
przyczyny, że rodziny o takim nazwisku nigdy w Kłomnicach nie było!
(patrz: „Śladami Reszków”, s. 30 ).
Pragnę tu jeszcze wyjaśnić, że właścicielami dóbr Kłomnice w XIX w.
była rodzina Gorzechowskich. Badając wnikliwie źródła do dziejów rodu
Kronenbergów nigdzie nie natrafiłam
na jakikolwiek, nawet najmniejszy
ślad, mogący świadczyć o posiadaniu
przez nich majątku Kłomnice. Błędem również jest wymienianie, wśród
nazw majątków należących do Reszków, dóbr Borowno. Otóż Borowno
stanowiło od pokoleń własność rodu
Michalskich, a Karpińscy nigdy w nim
nie mieszkali, a tym bardziej nie byli
jego właścicielami (patrz: „Śladami
Reszków”, s. 25). Dla zainteresowanych podaję, że matka Adama Michalskiego, Bronisława, była z domu
Karpińska. Kolejna błędna informacja dotyczy miejsca narodzin córek
Edwarda i Heleny Reszków. Z całą

pewnością nie urodziły się one w Bartkowicach (patrz: „Śladami Reszków”,
s. 35 ). Trzy z nich przyszły na świat
w Warszawie, a jedna we Francji. Informacje o tym fakcie są do wglądu
na terenie gminy Kłomnice i ze zdziwieniem stwierdzam, że Szanowny
Autor ich nie sprawdził. Mam jedynie
nadzieję, że podawane do niedawna
fakty związane z ostatnimi tygodniami
życia Edwarda Reszkego, nota bene
nieprawdziwe i bardzo krzywdzące
tego wspaniałego artystę, jak również
jego rodzinę, zostały już sprostowane.
Błędem jest również informowanie
Czytelników jakoby Jan Reszke miał
być budowniczym dworu w Skrzydlowie (patrz: „Śladami Reszków”, s. 44
), niestety budynek ten ma znacznie
starszą historię. Jan Reszke jedynie
zlecił wybudowanie w dworskim parku nowego dworku, który potocznie
przez rodzinę był nazywany „dworkiem myśliwskim”, a jego architektem
był nie kto inny jak F. Arveuf. Tak
więc dworek od fundamentów „narodził się” w Skrzydłowie i nie został
sprowadzany w częściach z Anglii
(patrz: „Śladami Reszków”, s. 44).

Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę Państwa na ród Nieniewskich. Do historii rodu również wkradły się nieprawdziwe informacje,
za opublikowanie których szanowny
Autor bynajmniej nie ponosi winy, zaczerpnął je bowiem z powszechnie dostępnych innych publikacji. Chciałam
jedynie sprostować następujące fakty:
ojciec pułkownika Adama Nieniewskiego nigdy nie brał udziału w Powstaniu Styczniowym, z tej prostej
przyczyny, że w styczniu 1863 roku
był niespełna czteroletnim chłopcem.
Ród pieczętował się herbem Nałęcz
od zamierzchłych czasów, dlatego
informacji o tym fakcie nie można

podawać w następujący sposób: „Nieniewscy w sieradzkiem używali herbu
Nałęcz”, (patrz: „Gazeta Kłomnicka”
nr 12/ 2007 s. 16 i „Śladami Reszków”, s. 50). Tego rodzaju stwierdzenie wprowadza Czytelnika w błąd
i pozwala mu sądzić, że w innych rejonach kraju Nieniewscy pieczętowali
się zgoła odmiennym herbem lub herbami.
Szanowni Państwo! Nie sposób
w krótkim liście wnikliwie przedstawić szczegółów związanych z dziejami rodów: Reszków, Michalskich,
Nieniewskich i Kronenbergów. Mam
jedynie nadzieję, że Autor, który jako
jedna z nielicznych osób, podjął trud

Eliminacje Gminne OTWP
Jarosław Łapeta

D

bając o różnorodne formy
zainteresowań dla młodzieży
z Gminy Kłomnice Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Rzeczypospolitej Polskiej w Kłomnicach już po raz drugi zorganizował eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. Odbyły się one w dniu 27
marca w Zespole Szkół w Kłomnicach.
Poprzedziły je oczywiście eliminacje
środowiskowe, które wyłoniły uczestników eliminacji gminnych. Do turnieju przystąpiła młodzież z sześciu
Zespołów Szkół tj. w Kłomnicach,
Konarach, Garnku, Skrzydlowie, Rzerzęczycach, Witkowicach w dwóch
grupach wiekowych (szkoły podstawowe i gimnazjalne). Po raz pierwszy
do turnieju zgłosili się uczestnicy szkół
ponadgimnazjalnych zgłoszeni przez
OSP Zdrowa. W sumie w eliminacjach
uczestniczyło 25 osób w tym w grupie
I – szkoły podstawowe 12 osób, grupa
II – szkoły gimnazjalne 10 osób, grupa
III – szkoły ponadgimnazjalne 3 osoby.
Podczas turnieju uczestnicy rozwiązywali zadania testowe a w rundzie finałowej odpowiadali ustnie na pytania
z wylosowanych zestawów. Komisja
konkursowa w składzie: Jarosław Łapeta, sekretarz ZOG ZOSP RP w Kłomnicach, Przemysław Zieliński, komendant gminny ZOG ZOSP RP, Wojciech
Milczarek wiceprezes ZOG ZOSP RP

i Cezary Zatoń skarbnik ZOG ZOSP
RP czuwała nad prawidłowością i bezstronnością przebiegu eliminacji. I tak
w wyniku przeprowadzonego turnieju
najlepszym finalistami grupy I zostali: - Jakub Kowalczyk SP Witkowice,
Abresz Adrian SP Konary, Karolina
Fedorczyk SP Garnek. W grupie gimnazjów najlepszymi finalistami zostali: Tomasz Wilkoszewski Gimnazjum
Konary, Pluta Marcin – Gimnazjum
Skrzydlów, Patryk Kołodziejczyk
Gimnazjum Kłomnice. W grupie szkół
ponadgimnazjalnych finalistami zostali: Ariel Dąbrowski – Zespół Szkół
Mechaniczno Elektrycznych, Szymon
Bik Techniczne Zakłady Naukowe, Albert Kurzacz Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych. Na szczególną pochwałę w kształtowaniu prestiżu tego
turnieju zasługuje duże zainteresowanie młodzieży w poszczególnych szkołach naszej gminy, a także fakt zgłoszenia się trzech absolwentów w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Po zakończeniu zmagań turniejowych wszyscy
finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które w imieniu organizatorów wręczyli komendant
gminny ZOG ZOPS RP starszy kapitan
Przemysław Zieliński oraz przedstawiciel Wójta Gminy Kłomnice w osobie
Wicewójt Pani Wandy Kusztal.
Kolejnym etapem zmagań młodzieży były eliminacje powiatowe OTWP,
które odbyły się 29 marca 2008r. w Ko-
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upamiętniania wśród społeczeństwa
bytności tych zacnych Rodów, nie poczuje się urażony uwagami jakie pozwoliłam sobie skreślić. Uważam
bowiem, że popularyzacja wiedzy
na ten temat ma służyć ogółowi społeczeństwa i aby mogła ona prawidłowo
spełniać swoje zadania, musi być systematycznie uzupełniana i wyjaśniana.

Z wyrazami szacunku
Agata Małolepsza
Ps. Mam nadzieję, że treść listu zostanie opublikowana do wiadomości
Czytelników.

nopiskach. Nasi finaliści jak zwykle
mocno zaakcentowali swoją obecność
i tak w rundzie finałowej znaleźli się
Karolina Fedorczyk SP Garnek i Szymon Bik TZN Częstochowa. W klasyfikacji końcowej oboje finalistów zajęli
II miejsca w swoich kategoriach (gratulujemy). I tak dzięki dużemu zaangażowaniu naszej wspaniałej młodzieży
nasza gmina zaznacza swoją znaczącą
rolę w powiecie częstochowskim.
Bardzo ciekawym akcentem dla
wszystkich uczestników eliminacji
gminnych OTWP była zorganizowana
w dniu 3 kwietnia wycieczka do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie gdzie zarówno młodzież jak i opiekunowie mogli
zobaczyć sprzęt i działalność najlepiej
wyposażonej Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej. Okazało się że nie trzeba
dalekich podróży żeby poznać kulisy
działalności profesjonalnych strażaków. Wycieczka była formą zbiorowej nagrody dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych aby w roku
następnym równie licznie zgłosili się
do udziału w turnieju.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkich którzy pomogli
nam zorganizować ten ciekawy turniej
a w szczególności Dyrekcji Zespołu
Szkół w Kłomnicach za udostępnienie pomieszczeń, opiekunom uczniów
za przeprowadzenie eliminacji środowiskowych i opiekę w czasie trwania
turnieju oraz samej młodzieży za trud
i zaangażowanie z jakim przygotowali
się do eliminacji.
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Rycerz Zawisza z Garnka i jego gród
Krzysztof Wójcik

B

ył sierpień 1410 r. Nadrzecznym traktem zmierzała w kierunku Garnka duża
grupa zbrojnych. Okolica była spokojna i rycerze nie mieli na sobie
zbroi, ale broń mieli w pogotowiu.,
bo to nigdy nie wiadomo, co może się
w drodze zdarzyć. Zwracały uwagę
tarcze z wyraźnie widocznym herbem – srebrną, pięciopłatkową różą
na czerwonym tle. Przed godziną
pożegnali się z towarzyszami broni,
którzy już dotarli do rodzinnego domu
w Rzekach. Bracia Rzeccy i rycerz Zawisza z Garnka, herbu Poraj wracali
właśnie z wielkiej bitwy, jaka rozegrała się miesiąc temu na polach Grunwaldu. Teraz, wraz z trzema towarzyszami
i pachołkami oraz z taborem wracał
brzegiem Warty do rodzinnego gródka
nad pobliska Wiercicą. Jeszcze wczorajszego dnia byli w Kłomnicach,
gdzie został jeszcze jeden towarzysz
walki – Pietrasz Kłomnicki herbu
Oksza. Po mszy dziękczynnej – jutrzni
w parafialnym kościółku pw. św. Marcina z rana ruszyli groblą między stawami i podążyli ku Rzekom.
Grupa podróżnych zbliżyła się
do brodu rzeki Warty pod Karczewicami i po przeprawieniu się na prawy
brzeg z wolna zmierzali ku zabudowaniom Garnka schowanym za niewielkim wzgórzem, zewsząd otoczonym
mokradłami. Gdy znaleźli się wśród
zabudowań dostrzegli widniejącą
na wschodzie wieżę rodzinnego gródka, rozłożonego po drugiej stronie
Wiercicy, drugiej rzeki tej okolicy.
Z ulgą i radością zauważyli też unoszący się znad palisady dym z domowego
ogniska – snadź wszystko jest w porządku i mieszkańcy czekają na powracających z wojny rycerzy.
Czy powyższy tekst może opisywać
prawdziwe wydarzenia sprzed sześciuset laty?! Czy rzeczywiście mieszkali
na tym terenie wspomniani rycerze,
a nad Wiercicą stał obronny gród rycerski? Wszystko wskazuje, iż rzeczywiście tak mogło być.
Pierwszym sygnałem istnienia
na tym terenie rycerskiej warowni
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była wzmianka w rejestrze zabytków
jeszcze z lat 70-tych ubiegłego wieku.
Zaskoczony, przeczytałem „grodzisko
średniowieczne – Kuźnica Garnek”.
Oczywistym jest, że należało poszukać dalszych informacji i zlokalizować
obiekt w terenie. Niestety w późniejszych rejestrach ów obiekt już nie występuje. Coś się z nim stało. Przypomniałem sobie wtedy tekst w „Słowniku
geograficznym Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich” pod red.
F. Sulimirskiego, Br. Chlebowskiego
i Wł. Walewskiego. W tomie II wydanym w 1881 r. we fragmencie dotyczący Garnka przeczytałem: „Na łąkach
pod wsią Kuźnicą, nad rzeką Wiercicą,
jest kopiec mający w podstawie 120
łokci długości, tyleż szerokości i około 30 łokci wysokości. Były tu dawniej kuźnice żelaza, czego dowodem
znaczna ilość żużli we wsiach Dąbki
i Kuźnicy.” Czyżby ów kopiec to nasze grodzisko. Jeśli przyjąć, iż łokieć
ma około 0,6 m (były rożne wielkości w zależności od pochodzenia miary: łokieć austriacki, staropolski) czy
otrzymamy nasyp wysokości ponad 15
m i około 70 m długości. Być może autor tej notatki nie mierzył go osobiście
a tylko szacował („na oko”) rozmiary
ale i tak musiał to być obiekt, który
rozbudzał wyobraźnię ludzi. Przy tej
okazji mamy też wyjaśnienie nazwy
miejscowości Kuźnica, gdzie uzyskiwano żelazo z okolicznych rud darniowych. Również miejscowi ludzie

wspomniane miejsce obdarzają odrębnym mianem – Kopce.
Następna informacja jest w „Ziemi Częstochowskiej” (Tom XXIX).
Natrafiłem tam na artykuł Zb. Bereszyńskiego „Grodziska stożkowate
w historii i krajobrazie ziemi częstochowskiej”, w którym pojawił się
wspomniany obiekt z Garnka – Kuźnicy. Dzięki wskazówkom tam zawartym
zlokalizowaliśmy razem z p. Robertem
Kępą to miejsce w terenie. W tej chwili
trudno tam cokolwiek dostrzec, gdyż
pokaźny niegdyś kopiec został rozkopany i rozwieziony po okolicznych
łąkach. Według autora, są to pozostałości po średniowiecznym obiekcie
obronnym – grodzie rycerskim z wieżą
i obwarowaniem. Był prawdopodobnie drewniany i otoczony drewnianą
palisadą oraz 4-metrową fosą, której
nikłych ślady można jeszcze się domyślać. Wśród zarośli został zarys w postaci łukowatego nasypu o wysokości
do około 1,5 metra. Miejsce to jest również ujęte w „Analizie archeologicznej..” tego terenu i wskazana jest jego
duża war potencjalna wartość poznawcza.
Warto może pomyśleć nie tylko o sfinansowaniu badań. Patrząc na to miejsce z Robertem Kępą już widzieliśmy
oczyma wyobraźni piękną rekonstrukcję grodu. Byłaby to atrakcja tego terenu, której mogliby nam zazdrościć
w okolicy nie mówiąc o jego wartości
edukacyjnej.

Z Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Garnku

„Środowe spotkania bajkowe”
Małgorzata Smolarczyk

W

naszej filii od marca br.
rozpoczęliśmy nowy cykl
spotkań z najmłodszymi
czytelnikami pt. „Środowe spotkania
bajkowe”.
Zajęcia odbywają się co tydzień
i trwają od godziny 16.00 do 18.00.
Cieszą się popularnością wśród dzieci,
bo licznie zbierają się na tych spotkaniach. Bajkę czytam sama lub mamapani Beata Jendras - Gągała. Następnie
dzieci wykonują rysunki do czytanego
tekstu. Które regularnie zasilają naszą
wystawę.
Następnie wspólnie bawimy się
w różne zabawy i zgadywanki np. kalambury, głuchy telefon, ciepło zimno.
Odbywają się też krótkie koncerty.
W rolę konferansjerów wcielają się

kolejni czytelnicy naszych spotkań.
Dzieci na spotkaniach przynoszą własne utwory. Od pierwszego spotkania
przygotowujemy inscenizację „ Rzepki” Jana Brzechwy.
W zajęciach uczestniczą: Roksana
Kulińska, Bartek Ledwan, Marcelina
Charaziak, Aleksandra Żurek, Igor Gągała, Klaudia Gągała, Martyna Gągała,
Ania Bugała, Błażej Ledwan, Luiza
Gągała, Diana Gągała, Dawid Gągała,
Milena Szkop, Weronika Pruszek oraz
mama pani Beata.
Dzieci bawią się wyśmienicie. Bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach.
Mają wiele pomysłów i jest dużo dobrej zabawy. W załączniku kilka zdjęć
oraz bajka Igora i wiersz Dawida.

Bajka o lekarzu dzięciole
Pewnego dnia, pewnej godziny i pewnego roku żył lekarz dzięcioł. Był
najlepszy na całym świecie. Jego nauczycielem był lekarz skorpion .który mieszka w Egipcie. Pewnego dnia
zwolniono go z pracy bo był za dobry.
Na jego miejsce dano borsuka. Nawet
robaki wolały dzięcioła. Tego samego dnia pojawił się zły gajowy. Właśnie on postrzelił dzięcioła w skrzydło,
biedny dzięcioł musiał objechać pół
świata do skorpiona. On go zawiódł,
bo nie umiał wyleczyć jego choroby,
ale powiedział „Jest taki lekarz, który wyleczy twoją chorobę i na pewno
cię wiele nauczy. Mieszka w tym lesie
co ty.”- „A mogę prosić o dokładny adres?” - powiedział dzięcioł – „Jasne!
Wróbel Kostnik dróżka Główna 3 sosna 152L piętro 7.”- „Dziękuję skorpionie!” powiedział dzięcioł i natychmiast wyruszył. Po dwóch tygodniach
gdy wyzdrowiał poleciał do właściciela lasu i powiedział o złym gajowym.
Właściciel lasu się rozłościł i posłał
nowego gajowego, który nazywał się
Roman a swoją postawą przypominał Robin Hooda. Zwierzęta nazwały
go Robinem Hoodem i on rozwiązał

wszystkie leśne problemy a dzięcioł
już pracował.
KONIEC
Autor Igor Gęgała
Wiek: 9lat

„Książki”
Gdy jest ciemno i ponuro
Kiedy trudno znaleźć przyjaciela
Zajrzyj do książki
Tam poznasz wielu przyjaciół
Kolorowe obrazki
W bajkowym świecie
Zabiorą cię tam Gdzie w rzekach
Czekolada płynie
Zobaczysz tam cały bajkowy świat
A w nim zwierzęta z dziwnych snów
I już kończy się książka
Więc zacznij nową już
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Dawid Gągała

Konkurs
ortograficzny
Bogumiła Woldan,
Anna Wawrzyńczyk

D

nia 28.02.2008r w Zespole
Szkół w Zawadzie już po raz
trzeci odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
i I-III gimnazjów, którzy wykazali
się najlepszą znajomością ortografii
w swoich szkołach.
A o to najlepsi z najlepszych:
-szkoły podstawowe:
I miejsce i uzyskanie tytułu ,,Gminny
Mistrz Ortografii 2008”- Monika Łągiewka ze szkoły w Garnku.(jedyna
praca napisana bezbłędnie !!!)
II miejsce - uzyskanie tytuły ,,Gminny
V-ce Mistrz Ortografii 2008”- Tomasz
Kaczorowski ze Szkoły w Kłomnicach.
III miejsce- Karolina Wróbel ze szkoły
w Witkowicach
-kategoria gimnazjum:
I miejsce i uzyskanie tytuły ,,Gminny Mistrz Ortografii 2008”- Nikoletta
Musiał z gimnazjum w Zawadzie.
II miejsce i uzyskanie tytułu ,,Gminny
V-ce Mistrz Ortografii 2008”- Kinga
Franc z gimnazjum w Skrzydlowie.
III miejsce- Katarzyna Piwowarczyk
z gimnazjum w Garnku.
Mistrzowie otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Kłomnice, a pozostali uczestnicy- pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim zawodnikom życzymy
sukcesów w nauce i dalszej dbałości
o poprawną polską ortografię.

ch-h?

-rz?

u-ó?
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V Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego Kłomnice 2008
Krzysztof Chmielarz

W

niepowtarzalnej atmosferze i scenerii w dniach 2930 marca 2008 r. po raz
piąty w naszej gminie w Kłomnicach
odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice, który w części był
turniejem charytatywnym z przeznaczeniem pozyskanych cegiełek
dla Fundacji Dzieciom „ZDĄŻYC
Z POMOCĄ” pod honorowym patronatem Prof. Zbigniewa Religi
oraz aktorów: Beaty Tyszkiewicz
i Piotra Adamczyka.
Mimo trwających w tym samym
czasie na terenie całej Polski 9 turniejów mieliśmy zaszczyt gościć 281 par
tanecznych, z 78 klubów tanecznych,
reprezentujących takie miasta jak:
Bielsko Biała, Bytom, Częstochowa,
Chorzelów, Chorzów, Chełm, Dobrzeń
Wielki, Dąbrowa Górnicza, Gliwice,
Głogoczów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Kalisz, Kędzierzyn Koźle, Kęty, Kielce,
Kluczbork, Kłobuck, Końskie, Kraków, Krosno, Lublin, Lubliniec, Łódź,
Mykanów, Mysłowice, Olesno, Oława,
Opole, Radom, Rędziny, Rybnik, Rzeszów-Boguchwała, Siemianowice, Sosnowiec, Sulejówek, Tarnowskie Góry,
Tomaszów Mazowiecki, Warszawa,
Wrocław, Zabrze, Zamość, Żory.
W tak licznym gronie przyszło rywalizować tancerzom z Klubu Tańca
Towarzyskiego STYL Kłomnice.
Składowi sędziowskiemu przewod-

niczył sam prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego P. dr Franciszek Witos. Warto też przypomnieć, że wśród
składu sędziowskiego gościliśmy, p.
Zbigniewa Zasadę – wiceprezesa PTT.
Zmagania taneczne odbywały się
każdego dnia w trzech blokach. Efektownym pokazem tańca była sobotnia
Gala Wieczorowa, którą zapoczątkowały Polonezem w strojach szlacheckich „Kłomnickie Płomyczki”. Świetności turnieju tego dnia dodał również
występ profesjonalnej formacji tanecznej „EXTREME” będącej aktualnie II
v-ce mistrzem świata z Bremen w 2007
r. w duetach Electric Boogie, aktualnych medalistów Mistrzostw Europy
oraz Zbigniewa Zasady jr - dwunastokrotnego medalisty Mistrzostw Polski w solowej prezentacji tańca Disco
i Hip-Hop.
Natomiast na niedzielnej Gali mieliśmy okazję podziwiać występ Orkiestry Dętej z Kłomnic oraz pokaz tańca
ludowego młodszej grupy „Kłomnickich Płomyczków” i śpiewu Zespołu
Folklorystycznego „Klepisko”. Wszyscy wykonawcy zyskali duży aplauz
publiczności, a ich występy podobały
się przyjezdnym parom tanecznym
i gościom. W tym dniu obecna była
przedstawicielka Fundacji Dzieciom
„ZDĄŻYC Z POMOCĄ” p. Agnieszka Gumieniuk. Przedstawiciele Organizatora Turnieju: p. Beata Borowik i p
Krzysztof Chmielarz – z KTT „STYL”

oraz p. Leszek Janik Dyrektor GOK
Kłomnice uroczyście wręczyli czek
na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem
na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji - dwojga dzieci z terenu naszej Gminy. Pani Agnieszka Gumieniuk, w słowach podziękowania
nie kryła wzruszenia mówiąc, że obecnie działając w Fundacji kiedyś sama
tańczyła na turniejach i nie myślała
o tym „że tańcząc można też pomagać
innym”. Gromkie oklaski publiczności
mówiły wszystko za siebie.
Wyrażając w ten sposób chęć dzielenia się z innymi, organizatorzy chcieliby rozpropagować ideę pomocy dla
chorych i sprawnych inaczej, niesioną przez zdrowe wysportowane dzieci
i młodzież wśród klubów tanecznych
całej Polski. Mamy nadzieję, że naszą akcję powtórzą teraz inni. Miłym
akcentem były słowa wypowiedziane
przez p. Franciszka Witosa – Prezesa
Polskiego Towarzystwa Tanecznego
a zarazem sędziego głównego turnieju,
który na ręce Wójta Gminy Kłomnice
p. Adama Zająca, skierował słowa dotyczące Kłomnic jako miejscowości,
która na stałe zaistniała na tanecznej
mapie Polski, jednocześnie gratulując
organizatorom turnieju.
W tak wspaniałej atmosferze, licznej publiczności i przed „swoimi”
w ostrej rywalizacji nasze pary taneczne z Kłomnic uplasowały się na następujących miejscach:

Chmielarz Dominik –Rysiak Agnieszka 			 w kat. pow. 15 lat klasa „C” Latin
Krzemiński Sebastian – Włodarczyk Katarzyna w kat. 10-11 lat, klasa „E” 			
Matyjaszczyk Dawid – Miarzyńska Zuzanna
w kat. 10-11 lat, klasa „E” 			
Franc Mateusz – Musiał Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa „F” 			
Wołek Kamil – Szymczak Dominika
w kat. 12-13 lat, klasa „F” 			
Łapeta Piotr – Prześlak Natalia
w kat. 12-13 lat, klasa „E” 			
Bednarski Maciej – Galewicz Agnieszka
w kat. 12-13 lat, klasa „E” 			
Kupczak Maciej – Makles Daria
w kat. 12-13 lat, klasa „E” 			
Dolniak Adam – Musiał Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa „E” 			
Kulej Kamil - Borowik Anna
		 w kat. pow. 15 lat, klasa „E” 		
Stawski Michał – Kustal Magdalena
w kat. pow. 15 lat, klasa „E” 			
Tak więc tancerze z naszego Klubu
Tańca „STYL” stanęli 5 razy na podium i „zarobili” łącznie 10 medali.
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V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Kłomnicach w dniu
zawodów cieszył się nie tylko dużą

-

3 miejsce (na 18 par),
1 miejsce (na 14 par),
5 miejsce (na 14 par),
1 miejsce (na 12 par),
3 miejsce (na 12 par),
3 miejsce (na 15 par),
5 miejsce (na 15 par),
6 miejsce (na 15 par),
10 miejsce (na 15 par),
9 miejsce (na 32 pary),
24 miejsce (na 32 pary).

frekwencją,
panującą
atmosferą,
ale również po turnieju mogliśmy odbierać internetowe podziękowania. Oto

jedne z nich:
- „ jesteście super, aż dech zapiera
ta dekoracja i atmosfera, te cegiełki umiecie się dzielić z innymi szkoda
że inni nie idą w wasze ślady, atmosfera ujmująca i niepowtarzalna, no
i ten wyjątkowo taneczny smok -szkoda
że brakło maskotek smoka i nie mogliśmy kupić. skład sędziowski ok. i to wyróżnienie dla was od samego p. Witosa
jak najbardziej uzasadnione tak trzymać! z tanecznym pozdrowieniem stały
uczestnik”
- „ jestem z wami od I go turnieju i będę
nadal. gratuluje tak świetnej organizacji. było to święto wdzięku młodości, które dzięki wam mogło odbyć się
w Kłomnicach macie dużo sponsorów
i będziecie mieć więcej bo potraficie
ich zaprosić i odpowiednio im podziękować pozdrawiam was serdecznie stały sponsor pozdrowienia dla waszego
smoka, jest super”
- „chyba pierwszy raz spotykam się
z tak pozytywnymi opiniami na temat
turnieju. Brawo”
- „Turniej bardzo ładny, dekoracje
i „”Uroczy”” SMOK robią swoje. Jesteśmy u Was każdego roku i zapewne
w następnym pojawimy się również.
Pozdrowienia dla Organizatorów z Łodzi
Z pozostałymi opiniami można się zapoznać na stronie internetowej www.
twist.home.pl.
Na turniej przybyli zaproszeni goście
i sponsorzy, którzy nie tylko wspomagali organizację turnieju, ale dołożyli
też swoje cegiełki dla Fundacji Dzieciom „ZDĄŻYC Z POMOCĄ”
Patronat medialny objęła telewizja
TVP3 Katowice, która tuż po turnieju
wyemitowała jaką rolę on spełnił.
Organizatorzy dziękują: - Wójtowi
naszej gminy p. Adamowi Zającowi
za wsparcie finansowe turnieju, - Dyrektorowi GOK p. Leszkowi Janikowi
za stała współpracę, załatwianie wielu
spraw związanych z turniejem i oprawę
artystyczną, - p. Łukaszowi Kułachowi
i Dariuszowi Wiewiórze za dwudniową
obsługę techniczną turnieju, - p. Pawłowi Wysockiemu za obsługę fotograficzną, - Druhom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kłomnicach za czuwanie
nad bezpieczeństwem całej imprezy, Dyrekcji Zespołu Szkół w Kłomnicach
p. Dyrektor Barbarze Kanoniak za pomoc w organizacji turnieju, - p. Annie

Dylczyk, kierownikowi Hali Sportowej
w Kłomnicach za prace przygotowawcze na hali sportowej, p. Grzegorzowi Kupczakowi za obsługę medyczną
na Turnieju.
Tak zorganizowana impreza taneczna nie odbyłaby się też bez ogromnego zaangażowania rodziców dzieci
i młodzieży tańczących w KTT „Styl”.
Jeszcze raz tą drogą organizatory V
OTTT dziękują głównemu sponsorowi turnieju - Bankowi Spółdzielczemu
w Kłomnicach, który w każdej sytuacji
był i jest z nami. Na ręce Prezes Banku
Spółdzielczego w Kłomnicach p. Barbarze Dominiak składamy serdeczne
podziękowanie za hojność dla Klubu
Tańca „Styl”. Dziękujemy też Starostwu Powiatowemu w Częstochowie
za dofinansowanie turnieju. 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:
Patronat Medialny Turnieju:
- Telewizja Polska TVP3 Katowice
- „Gazeta Kłomnicka”
Sponsorzy turnieju:
- WÓJT GMINY KŁOMNICE,
- URZĄD GMINY KŁOMNICE,
- GOK W KŁOMNICACH,
- STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE,
- BANK SPÓŁDZIELCZY
W KŁOM NICACH
(Główny Sponsor Turnieju)
- „MAG – RYŚ” Magdalena, Ryszard
Urbańscy Rędziny, ul. Piaskowa 22B
- „FAMA” Artykuły szewskie i kaletnicze Rędziny k/Częstochowy, ul.
Wolności 32A.
- PAŁAC NIEZNANICE - Właściciel
P. Elżbieta Lubert.
- PIEKARNIA 1975 – P. Ewa, Henryk
Krysiak Kłomnice.
- „CENTURION” Art. Dekoracyjne
Widzów.
- „FLAMENCO” Pracownia Obuwia
Tanecznego Dudki, ul. Częstochowska 19, Mykanów.
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- Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych P. Anna, Robert Koblańscy,
Kłomnice, ul. Pocztowa 22.
- Małopolska Hodowla Roślin w Krakowie– HBP Stacja Hodowli Roślin
Nieznanice.
- „RONZONI – MAGRYŚ” Sp. z o.o.
Rędziny
- VIV sp. z o.o. Garnek, ul. Główna 5F.
- DRUKARNIA NA WARCIE „KEMOT” P. Tomasz Łucki Częstochowa, ul Krakowska 45.
- POLONTEX S.A. Częstochowa.
- „SOLO – KOLOS” Zakład Pracy
Chronionej Częstochowa, ul. Warszawska 363/365.
- Ball Packaging Europe Radomsko
sp. z o.o. Radomsko, ul. Krasickiego
150/152.
- K Z D & Partner Management Colsuting Kraków, ul. Bronowicka 42
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BOROWIK” P. Beata, Grzegorz Borowik, Gidle, ul. Reymonta 49.
- „ALFA” P. Janusz Sosnowski. Nowa
Wieś k/Częstochowy ul. Kopalniana
8, Poczesna.
- Zakład Metalowo Elektrotechniczny
„BAJPAX” P. Jerzy Burzyński Nieznanice, ul. Mstowska 3.
- Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
FHU Aleksy Makles Klepaczka 110,
Truskolasy.
- Zakład Handlowy „ROLBUD”
P. Wiesław Frymus Nieznanice,
ul. Sobieskiego 119.
- FHP „MARTIN - FASHION” Kłomnice P. Marcin Aleksandrowicz.
- ZAKŁAD TRANSPORTOWY „POLWIDZ” Zbigniew Jędrzejczyk, Widzów, ul. Antoniowska 10.
- NEMS STYL s.c. Kłomnice, ul. Częstochowska 69. P. Karolina, Hubert
Nems .
- „MIKO – POL” Biuro Rachunkowe
P. Mirosława Chmielarz, Kłomnice,
ul. Ogrodowa 13.
- Salon Fryzjerski - P. Marzena Musiał
Garnek, ul. Wąska 3.
- PHU „DIKSA” P. Adam Krzemiński
Kłomnice, ul. Zdrowska 40.
- PPHU „ANMAR” Stolarka PCV Marek Cebula Borowno, ul. Głowackiego 53.
- Firma Handlowa „EWA” Odzież
i kwiaty P. Ewa Brewczyńska Kłomnice, ul.Częstochowska
- Dekoracja kwiatami P. Anna Walicka
Witkowice, ul.Ogrodowa 2.
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› - „A M G A” Częstochowa, ul. Kra-

kowska 23.
- „ALDIKS” A. Dyksy Widzów, ul.
Żwirki i Wigury 24.
- PHU „DOM – MAR” P. Jerzy Wąsikowski Kłomnice, ul. Częstochowska.
- PHU DRUKARNIA CYFROWA
„MOTIS” Częstochowa, ul. Kościuszki 18/20.
- PPHU LEWSKI Producent Obuwia
P. Leszek i Aneta Domagała Lgota
Mała, ul.Ogrodowa 136, Kruszyna.
- PHU „DOMEX” – Kłomnice, ul.
Częstochowska 63.
- FHTS „GIDPOL” Tadeusz Haś, Gidle, ul. Rejmonta 49.
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” Kłomnice, ul. Częstochowska 69.
- NZOZ Przychodnia Lekarska Kłomnice, ul. Strażacka 18.
- NZOZ Spółka Partnerska Rudziński
i lekarze stomatolodzy, Częstochowa
ul. Kilińskiego 166.
- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych,
P. Szymczyk Grzegorz Kłomnice, ul.
Zielona 2.
- STUDNIE WIERCONE – Zakład

Studniarski, P. Mariusz Wieloch,
Pławno, ul.Gidelska 33.
- „ZONMEBEL” MP-HiU P. Jerzy Zonenberg, Widzów, ul. Żwirki i Wigury 76.
- GOSPODARSTWO SADOWNICZE
P. Andrzej Gorzelak Zdrowa, ul. Ceglana 4, Kłomnice.
- Sklep Wielobranżowy P. Arkadiusz
Franc, Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska.
- „ Oriflame” Naturalne szwedzkie kosmetyki P. Agnieszka Bąk.
- Sklep „EVITA” P. Tomasz Drab
Kłomnice, ul. Częstochowska
- PIEKARNIA P. Paweł Dzimiński
BOROWNO, ul. Partyzantów 10.
- „DĄSTAL” Rędziny, ul. Okupnicka 23.
- PPHU „DOTIS” s.j. Częstochowa, ul.
Sosnowiecka 19.
- PPHU „STELMIK” Salon Meblowy
– P. Piotr Stelmaszczyk Witkowice,
ul. Częstochowska 11a.
- Mięso Wędliny „RYMAREK” p.
Krystyna, Andrzej Rymarek Kłomnice, ul. Częstochowska 93.
- Zakład Wielobranżowy „Kołodziejczyk” Pławno, ul Przedborska 40.
- „ALFANET” P. Marcin Małolepszy

Borowno ul. Armii Ludowej 65.
- PHU „AD-MAR” Zawada, Kłomnice, ul. Sobieskiego 12.
- „DREWBUD” TARTAK-SKŁAD
TARCICY P. Zygmunt Tomaszewski
Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 103.
- Salon Sukien Ślubnych i wieczorowych „Joella”, Radomsko, ul. Piastowska 18.
- „Marzena” Salon Ślubny, Mstów pl.
A. Mickiewicza 12.
- „INIEKTA – COSMETIC” sp. z o.o.
P. Adam Woszczyk Częstochowa, ul.
Rędzińska 5.
- „Kamieniarstwo – Kominki” - p. Janusz Dzionek, Kłomnice, ul. Projektowana 6.
- „GRAMET” Firma Jubilerska P.
Tadeusz Modlasiński Kłomnice, ul.
Częstochowska 7a.
- PPHU „AGG” P. Andrzej Gazda,
Częstochowa, ul. Podkolejowa 27.
- Sklep „U Stasia” Kłomnice, ul. Częstochowska.
Podziękowania wszystkim Sponsorom, którzy chcieli pozostać bezimienni.

Z ostatniej chwili:
- W dniu 05.04.2008 r.na XIII Międzynarodowym Turnieju TT w Rędzinach/k. Częstochowy nasze pary zdobyły:
Krzemiński Sebastian – Włodarczyk Katarzyna
w kat. 10-11 lat, klasa „E” - 2 miejsce (na 13par),
Bednarski Maciej – Galewicz Agnieszka
w kat. 12-13 lat, klasa „E” - 3 miejsce (na 14 par),
Franc Mateusz – Musiał Klaudia
		 w kat. 12-13 lat, klasa „F” - 3 miejsce (na 14 par),
- W dniu 12.04.2008 r. na IV Ogólnopolskim Turnieju w Sportowym TT w Pajęcznie 2008 pary zdobyły:
Bednarski Maciej – Galewicz Agnieszka 				 w kat. 12-13 lat, klasa „E” - 2 miejsce,
Kupczak Maciej – Makles Daria							 w kat. 12-13 lat, klasa „E” - 3 miejsce.
- W dniu 12.04.2008 r. na VII Ogólnopolskim Turnieju TT w Raszynie/ k. Warszawy para:
Krzemiński Sebastian – Włodarczyk Katarzyna
			 w kat. 10-11 lat, klasa „E”- zdobyła 1 miejsce (na 13par),
Decyzją Komisji Sędziowskiej para ta otrzymała wyższą klasę Taneczną „D” - GRATULUJEMY!!!
UWAGA!
Klub Tańca „STYL” w Kłomnicach pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu 12maja br.
odbędzie się nabór dzieci i młodzieży do Klubu Tańca. Spotkanie od godz. 16.15 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kłomnicach

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSY,
PORADY BUDOWLANE

mgr inż. Grzegorz Jureczko

ul. Sobieskiego 83, Zawada 42-270 Kłomnice
tel. 034 329 70 93, tel. kom. 0 604 34 62 73
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Z życia OSP Kłomnice

Udany sprawdzian
Jan Milc

W

sobotę 29 marca w obiektach Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach
odbyły się II Wojewódzkie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym
i Drogowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Mistrzostwa otworzył, witając
wszystkich uczestników Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach
- bryg. Marek Rączka
Do zawodów zgłosiło się 18 drużyn
z jednostek Państwowej Straży Pożarnej
i 15 drużyn z jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu całego województwa . Wśród trzydziestu trzech
drużyn znalazł się także trzyosobowy
zespół z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kłomnicach w składzie: Marcin Milc,
Łukasz Pindych i Bartłomiej Zatoń.
Zgodnie z regulaminem każda z drużyn
mogła liczyć 3 lub 4 zawodników . Nasz
zespół reprezentował strażaków-ochotników nie tylko z terenu powiatu częstochowskiego ale także z terenu miasta
Częstochowy.
Każda ze startujących drużyn miała
do przeprowadzenia 3 różne akcje ratownicze z udziałem pozorantów: .
1.”cukierek” - zadławienie dziecka /zawodnicy musieli przeprowadzić pełne
postępowanie przy resuscytacji/,
2.”libacja” - opatrywanie ran /amputowanej kończony, złamania przedramienia, otarcia naskórka na głowie/,
3.”masówka”- podczas rajdu samochód
wpadł w tłum kibiców / opatrywanie ran
i urazów u poszkodowanych w wypadku osób/.
Drużyna udawała się w miejsce,
w którym znajdowała się poszkodowana osoba (ucharakteryzowany pozorant
) i od tego momentu liczył się czas, a sędziowie oceniali prawidłowe wykonanie czynności podczas akcji ratowniczej
prowadzonej przez drużynę. Na wykonanie ćwiczenia drużyna miała 10 minut. Wyniki końcowe opracowywano
na podstawie ocen uzyskanych w każdym z zadań.
Zawodników obserwowało i oceniało 11 sędziów m.in. z Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego - Katedry
Medycyny Ratunkowej, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego i szpitala MSWiA
w Katowicach. Sędzią Głównym była Koordynator Ratownictwa
Medycznego
Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – bryg. Lucyna Porębska.
Zadania konkursowe nie były łatwe
i choć wszyscy startujący mieli odpowiednie przygotowanie do usunięcia zagrożenia, to jednak stres związany z rywalizacją spowodował, że nie wszystkie
czynności były wykonywane perfekcyjnie i w wyznaczonym limicie czasu. Szczególnie trudno było drużynom
trzyosobowym podczas wykonywania
trzeciego zadania. W zadaniu tym zainscenizowano grupowy wypadek drogowy z udziałem kilku poszkodowanych,
w tym matki z niemowlęciem. Z „opanowaniem” tego zadania miały niemałe
trudności drużyny w pełnych, 4-osobowych składach, a co dopiero, tak
jak nasi druhowie, w trzyosobowym.
Jednak nie wypadli oni najgorzej, choć
można przypuszczać, że gdyby wystartowali w pełnym składzie osiągnęliby
lepszy wynik. Ostatecznie po prawie całodniowych zmaganiach dokonano zakończenia tej bardzo potrzebnej imprezy. Okazało się, że nasza drużyna zajęła
dziesiąte miejsce. Jest to wynik całkiem
dobry, świadczący o dobrym przygotowaniu naszych strażaków-ochotników
do udzielania pomocy w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych zdarzeniach i zagrożeniu zdrowia i życia.
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i puchary, które wręczył zastępca
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Ryszard Popyk. Mistrzostwa były
jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Polski, które odbędą się w Kurowie i Żywcu dniach 19-22 czerwca 2008r.
Oto komplet wyników:
W kategorii drużyn z Państwowej Straży Pożarnej:
I miejsce - Komenda Miejska PSP
w Dąbrowie Górniczej
II miejsce - Komenda Miejska PSP
w Bytomiu
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III miejsce - Komenda Miejska PSP
w Chorzowie
IV - Komenda Miejska PSP w Piekarach Śl.
V - Komenda Miejska PSP w Tychach
VI - Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu Zdroju
VII - Komenda Miejska PSP w Rybniku
VIII - Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
IX - Komenda Powiatowa PSP w Żywcu
X - Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
XI - Komenda Miejska PSP w Gliwicach
XII - Komenda Miejska PSP w Częstochowie
XIII - Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej
XIV - Komenda Miejska PSP w Zabrzu
XV - Komenda Powiatowa PSP
w Myszkowie
XVI - Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu
XVII - Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
XVIII- Komenda Powiatowa PSP
w Rciborzu
W kategorii drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych:
I miejsce – OSP Sucha Góra
II miejsce – OSP Kobiernice
III miejsce – OSP Bystra
IV – OSP Racibórz -Markowice
V – OSP Paniówki
VI – OSP Pszów
VII - OSP Markowice
VIII - OSP Kamień
IX - OSP Radlin II
X - OSP Kłomnice
XI – OSP Skoczów
XII – OSP Grzybowice
XIII - OSP Żarki
XIV – OSP Jastrzębie Górne
XV – OSP Pilica
Gratulujemy wszystkim uczestnikom mistrzostw bardzo wysokich
umiejętności. Cieszymy się z dobrej
lokaty naszych druhów.
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VIII OGÓLNOPOLSKI WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

Znowu mocno powiało!
Jan Milc

J

uż od wczesnych godzin rannych,
w niedzielę 13 kwietnia zaczęły
zjeżdżać do Rzerzęczyc grupy
kolarskie, aby wziąć udział w VIII
Wielkanocnym Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice. Dość chłodny poranek nie zapowiadał gorących emocji
jakich kolarze dostarczyli kibicom. Jak
już zapowiadaliśmy wcześniej, zawody
rozegrano we wszystkich kategoriach
kolarskich.
Punktualnie o godzinie 12-tej jako
pierwsi wystartowali juniorzy młodsi
w grupie liczącej 104 zawodników.
Tuż za nimi odjeżdżały kolejne grupy
kolarzy w młodszych kategoriach wiekowych (młodzik, juniorka młodsza
i młodziczka). Druga część zawodów
rozpoczęła się startem 96 zawodników w kategorii elita/orlik. Następnie
wystartowali juniorzy (93), a za nimi
panie (37). Łącznie we wszystkich
kategoriach wystartowało 394 zawodniczek i zawodników z 76 klubów kolarskich. Jest to sporo mniej niż przed
rokiem. Główną przyczyną niższej, niż
spodziewaliśmy się frekwencji było
równoległe rozgrywanie wyścigów
kwalifikacyjnych do olimpiady. Dlatego też wśród startujących zabrakło
ubiegłorocznej zwyciężczyni w kat kobiety – Kasi Barczyk, która startowała
w takim właśnie wyścigu w Zamościu
i naturalnie ten start był dla niej dużo
ważniejszy.
Starterami honorowymi byli: Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie p. Karol Ostalski, Wójt Gminy
Kłomnice p. Adam Zając i Przewodniczący Rady Gminy w Kłomnicach p.
Jarosław Łapeta
Już od pierwszych startów zaczął
się wzmagać wiatr. Jego siła wzrastała z godziny na godzinę. W momencie
startu elity wiało naprawdę mocno. Nic
też dziwnego, że poszczególne grupy
podzieliły się na wiele grupek, co przysparzało kłopotu sędziom i nie ułatwiało także kibicom obserwacji zawodów.
A oto komplet wyników w poszczególnych kategoriach:
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Kat. elita/orlik: średnia prędkość – 42,6 km/h
1. Łukasz Bodnar			 DHL-AUTHOR
2. Marek Rutkiewicz 		 MRÓZ ACTION UNIQA
3. Marcin Karczyński 		 KS SZURKOWSKI
4. Adrian Franczak 		 ALKS STAL GRUDZIĄDZ (orlik)
5. Wojciech Dybel 			 TKK PACIFIC MG TORUŃ
6. Robert Radosz 			 MRÓZ ACTION UNIQA
7. Marcin Gębka 			 MRÓZ OCTION UNIQA
8. Piotr 		 Zaradny 			 DHL – AUTHOR
9. Sebastian Gensch 			 KLTC KONIN (orlik)
10. Alan Wawrzyński 		 TC CHROBRY KRISBAU GŁOGÓW (orlik)
Kat. junior: średnia prędkość – 41,3 km/h
1. Piotr 		 Cztłas 			 KLTC KONIN
2. Piotr 		 Gawroński 		 LKS BASZTA GOLCZEWO
3. Mieszko Bulik 				 UKS VICTORIA KOZY
4. Damian Drozdowski 		 KS SPOŁEM TOYOTA
5. Jerzy 		 Chyrchel 		 KS MOSTOSTAL PUŁAWY
6. Mariusz Woźnicki 		 LUKS BŁĘKITNI PACYNA
7. Kamil Markowski 		 KS SCOUT CZĘSTOCHOWA
8. Grzegorz Drejgier 			 PTC PRUSZKÓW
9. Artur 		 Komisarek 		 LUKS PANORAMA
10. Paweł Franczak 		 WLUKK BRZEG NYSA
Kat. junior młodszy: średnia prędkość – 40,1 km/h
1. Rafał 		 Klepacki 			 KLTC KONIN
2. Dawid Nowatkowski TKK PACIFIC MG
3. Grzegorz Haba 				 KS MOSTOSTAL
4. Łukasz Piwowski 		 PTC PRUSZKÓW
5. Adam Urbańczyk 		 TKK PACIFIC SMS TORUŃ
6. Damian Poskart 			 TKK PACIFIC MG
Kat. młodzik: średnia prędkość - 32,8 km/h
1. Emil 		 Przybysz 		 KS SPOŁEM TOYOTA
2. Daniel Grudzień 		 KS SPOŁEM TOYOTA
3. Kamil Badziński 		 UKS JAGUAR OPTY MAZOWSZE
4. Rafał 		 Warda 			 KS MOSTOSTAL PUŁAWY
5. Miłosz Klepczarek 		 KS SPOŁEM TOYOTA
6. Adam Buchalik 		 UKS SPRINT ŁAZISKA GÓRNE
Kat. kobiety open: średnia prędkość – 35,9 km/h
1. Agnieszka Sawosz 		 KKS KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA
2. Renata Dąbrowska 		 PTC PRUSZKÓW
3. Małgorzata Wojtyra 		 ELETRON BUD-BOGO SZCZECIN
4. Karolina Garczyńska 		 KS TRAMWAJARZ ŁÓDŹ
5. Patrycja Wiśniewska 		 ALKS STAL GRUDZIĄDZ
6. Żaneta Komoś 			 KKS KROSS
7. Monika Wdówka 		 LUKS SŁAWNO
8. Barbara Stanisławiak LUKS SŁAWNO
9. Olga 		 Misterek 			 UKS GIMNAZJUM IMIELIN
10. Anna 		 Gromaszek 		 MKS START PEUGEOT LUBLIN
11. Magdalena Szymańska 			 UKS JAGUAR

Nie obyło się niestety bez kraks,
szczególnie w młodszych kategoriach,
w których zawodnicy nie dysponują
jeszcze zbyt dużymi umiejętnościami
jazdy w grupie. Po jednym z takich
zdarzeń dwóch zawodników odwieziono do szpitala w Częstochowie.
Po szczegółowych badaniach okazało się na szczęście, że poza ogólnymi
potłuczeniami i otarciami nic poważniejszego im się nie stało. O dużym
pechu może mówić Agnieszka Łągiewka, która także „uczestniczyła” w jednej z kraks co w rezultacie pozbawiło
ją szansy na zajęcie dobrego miejsca
na mecie. Tylko dzięki uporowi i niesamowitej ambicji, mocno poobijana
ukończyła konkurencję.
Wyścig, podobnie zresztą jak i wiele innych znaczących imprez organizowanych na terenie gminy nie mógłby
się odbyć, gdyby nie miał życzliwego
wsparcia sponsorów. To właśnie dzięki hojności właścicieli firm, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i osób
prywatnych było możliwe przygotowanie tej niezwykle prestiżowej imprezy kolarskiej. Dlatego organizatorzy i uczestnicy VIII Wielkanocnego
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego
wyrażają swoją wdzięczność i uznanie
dla:
- VIV Sp. z o.o. Garnek, ul. Główna
5a (Sponsor główny)
- Z.M.E „BAJPAX” Nieznanice ul.
Mstowska 3
- Bank Spółdzielczy w Kłomnicach
„EKO-MAK Makarony babuni”, Rudniki ul. Wojska Polskiego 1a
- F.H.U. „STEMAK”, Zawada ul. Ogrodowa 5
- Ubojnia bydła p. Marek Kalota, Kuchary
- Z.P.H.U. „SPRZĘT-BUD”, p. Kazimierz Sosnowicz, Nowy Janów 40
- Z.U.H.P. „Elektromat-bis”, p. Wiesław Boral
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Kłomnicach
- P.H.U. „DOM-MAR”, p. Jerzy Wąsikowski
- „BRUKI TOMASZEWSKI”, p. Zbigniew Tomaszewski, Kłomnice Niwki
- Firma Jubilerska „GRAMET”, p. Tadeusz Modlasiński, Kłomnice ul. Częstochowska 7a
- Biuro podatkowe „SUKCES”, Kłomnice ul. Strażacka 20

12. Dorota 		 Grygorowicz 		 GK GLIWICE
…
32. Agnieszka ŁĄGIEWKA CZKKS KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA
Kat. juniorka młodsza: średnia prędkość – 29,9 km/h
1.Dominika Żukowska 				 WLUKK BRZEG NYSA
2. Krystyna Czerniak 					 PTC PRUSZKÓW
3. Karolina Karasiewicz 			 KS TRAMWAJARZ
4. Kinga 		 Daszyńska 				 KS TRAMWAJARZ
5. Justyna Mazur 					 UKS JAGUAR OPTY
6. Marta 		 Turoboś 					 LUKS SŁAWNO
Kat. młodziczka: 31,6 km/h
1. Maria Ziółkowska 				
2. Monika Jałowska 				
3. Kamila Proć 						
4. Joanna Skulska 					
5. Karolina Kozik 					

LUKS SŁAWNO
KS SPOŁEM TOYOTA
KS AGROS ZAMOŚĆ
KS AGROS
GK GLIWICE

- Sklep „EVITA”, p. Tomasz Drab,
Kłomnice ul. Częstochowska
- Firma „ARAMET”, p. Zbigniew Modlasiński, Michałów ul. Kwiatowa 50
- Piekarnia p. Henryk Krysiak, Kłomnice ul. Dworcowa 11a
- Firma Poligraficzno-Introligatorska
„UDZIAŁOWIEC”, Olsztyn ul. Narcyzowa 2
Impreza dofinansowana została
ponadto przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie oraz realizowana przy
pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego.
Podziękowania pragniemy złożyć
także: pp. Jerzemu Burzyńskiemu, Grzegorzowi i Tadeuszowi Ciupom, Jackowi
Gajdzie, Dariuszowi Jendrasowi, Ryszardowi Kokoszce, Dariuszowi Krakowiakowi, Zbigniewowi Modlasińskiemu, Ryszardowi Pawerze, Krzysztofowi
Sołtysowi, Michałowi i Stanisławowi
Sośniakom, Stanisławowi i Maciejowi Stępniom, Patrykowi Wartaczowi,
Jerzemu Wąsikowskiemu, Zenonowi
Wiewiórze, Katarzynie i Robertowi
Zalasom i Grzegorzowi Zatoniowi oraz
firmie V.I.V za udostępnienie swoich
pojazdów dla potrzeb zawodów.
Organizatorzy imprezy kierują
specjalne podziękowania do druhów
i druhen strażaków i działaczy klubów
sportowych. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu wyścig odbył się bezpiecznie
i bez zakłóceń. Dziękują też wszystkim
tym osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w organizację tej wielkiej imprezy. Podziękowania kierują
także do pracowników Urzędu Gminy,
których zadaniem było przygotowanie
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obsługi administracyjnej zawodów.
Po wyścigu jest czas na podsumowania i analizy. W zgodnej opinii organizatorów i działaczy przeniesienie
wyścigu do Rzęrzęczyc było bardzo
korzystną decyzją, głównie ze względu na znacznie lepsze warunki terenowe. Niewątpliwie zauważono szereg
elementów, które należy dopracować
przy organizacji następnych wyścigów.
Jednym z nich jest uatrakcyjnienie imprezy. W tym celu słusznym wydaje
się pogląd, aby skrócić długość pętli,
po której jadą kolarze. Innym pomysłem jest zorganizowanie pokazów
innych, mniej znanych sportów rowerowych takich jak np. cyklo-trial. Można by też zaprezentować umiejętności
naszej młodzieży namiętnie jeżdżącej
na jednym kole i prezentującej rozmaite
tricki. Ale to wszystko w przyszłości.

Ogłoszenie
II Przegląd
„Kultura Młodych Twórców
- Lemoniadowy Joe 2008”
kategorie:
- „Przechyły” - piosenka turystyczna i
harcerska
- „Barka” - piosenka oazowa i religijna
- „Park Wyobraźni” - małe formy sceniczne , kabaret, pantonima
Eliminacje:
07.06.2008 godz 10:00 - GOK Kłomnice
informacje:
Andrzej Borkowski tel: 602 508 849
23

Konary mistrzem powiatu
Paweł Urbaniak

T

enis stołowy od dawna cieszył się w szkole w Konarach
dużą popularnością. Od kilku
lat organizowany jest tutaj Otwarty
Turniej Tenisa Stołowego, ściągający
coraz liczniejszą rzeszę uczestników.
Jednak obecny rok okazał się dla naszych zawodników najlepszy w historii.
Podczas mistrzostw Powiatu Szkół Podstawowych (07.02.2008 Hala Sportowa
w Kłomnicach) nasz męska reprezentacja w składzie Adrian Abresz, Mateusz
Śliwakowski, Damian Borowik zajęła
pierwsze miejsce. Ponadto Damian Bo-

rowik indywidualnie zajął drugie miejsce a Adrian Abresz trzecie. Drużyna
dziewcząt również spisała się na medal,
trzecią lokatę wywalczyły Monika Psiuk,
Małgorzata Cieślak, Katarzyna Dróżdż.
Ogromny to sukces gdyż do rywalizacji
przystąpiło 23 zespoły, a mistrz powiatu
otrzymuje prawo startu z zawodach rejonowych.
Dzień później do rywalizacji przystąpiły gimnazja, medali tym razem
nie było ale występ był udany. Chłopcy ( Krystian Czekała, Tomasz Wilkoszewski, Piotr Śliwakowski) wywalczyli

Zawody freestyle football
w Pyrzycach
Adrian Franc

W

dniach 4-6 kwietnia w Pyrzycach odbyły się I Ogólnopolskie zawody Freestyle w trikach piłkarskich.
Na turniej zjechali zawodnicy z całej
Polski, ale również nie zabrakło graczy
z zagranicy, którzy podpatrywali „naszych”. Głównym punktem zawodów
była kategoria AIR, czyli wykonywanie
trików podczas żonglerki. W rundzie
eliminacyjnej brało udział 14 zawodników m.in. z Wrocławia, Mysłowic,
Karpacza, Nowego Sącza i Pyrzyc.
Również i ja zostałem wybrany do tej
14-stki. W pierwszej rundzie eliminacyjnej każdy zawodnik miał 2,5minuty pokazu, po których trójka sędziów
wybrała finałową 6-stke. W pierwszej
rundzie zdobyłem 21pkt i dostałem się
do finału jako ostatni. W finale na pokazanie swoich umiejętności były już tylko
2min. To jednak nie wystarczyło do wyłonienia zwycięzcy i o pierwszym miejscu zadecydowała dogrywka pomiędzy
Pyrzyczaninem Filipem Tyczkowskim,
który ostatecznie wygrał przed Pawłem Skórą z Wrocławia. 3 miejsce zajął
obecny mistrz Polski Szymon Skalski
– Zarzecze. Mnie udało się uplasować
„egzekwo” z Michałem Rycajem z Zamościa na 5 miejscu. Jest to na pewno duży sukces, gdyż turniej był bar24

dzo silnie obsadzony, dlatego miejsce
w pierwszej 5-tce niezmiernie cieszy.
Przed oficjalnymi zawodami AIR odbył
się „przyjacielski” turniej gry ulicznej
„2vs2” w którym brał udział Marcin
Bednarek w parze z Michałem Rycajem.
Z racji iż był to bardziej turniej towarzyski, odbyły się tylko fazy grupowe.
12 zespołów podzielono na dwie grupy.
Marcin wraz ze swoim partnerem zajął
2 miejsce w swojej grupie wygrywając
trzy mecze i przegrywając dwa. W przyszłości planowane są kolejne zawody,
już w czerwcu z okazji „Dni Olkusza”
odbędzie się puchar Polski, a w sierpniu najważniejsza impreza w roku – mistrzostwa Polski w Zawierciu.

czwarte miejsce będąc o „włos” od podium. Dziewczęta (Agata Wacek, Monika Szpringiel, Marika Fronczek) zajęły
dziesiątą pozycje.
Jako Mistrzowie Powiatu Częstochowskiego Szkół Podstawowych 10
kwietnia udaliśmy się do Kłobucka na zawody rejonowe. Do rywalizacji stanęły
po dwie najlepsze szkoły z poszczególnych powiatów oraz miasta Częstochowy. Dzięki dobrej postawie i ambitnej
grze zajęliśmy wysokie czwarte miejsce
ustępując jedynie szkołom: Rębielice
Szlacheckie, Więcki, Częstochowa nr 2.
Jest to w ostatnich latach największy
sportowy sukces szkoły i przypuszczam
że nie jest to nasze ostatnie słowo, gdyż
kolejni utalentowani tenisiści czekają
na swoją szansę.

Wszystkim Matkom
wiersz ten poświęcam

Do Matki…
Matka,
Tak się po polsku nazywa
Największa miłość na świecie,
Ta miłość jedna, jedyna.
Słyszeliśmy o Niej piosenki
I dreszcz przeszywał nam ciało,
Ale dla takiej miłości
To wszystko jest wciąż za mało.
Najpierw nad dziecka łóżeczkiem
Mocno Jej serce bije
A potem już całe życie
Dla tego dziecka żyje.
A nawet, gdy już Jej nie ma
Możemy pomyśleć wtedy,
Że Ona czuwa nad nami
By nie dać doznać nam biedy.
Cóż Ci dam za tę miłość?
Jak się odwdzięczyć mam?
Wiązanką kwiatów, bukietem róż
I jeszcze radość serca Ci dam.
Matko dziękuję za wszystko
Ja zawsze kocham Cię szczerze
I w to, że Ty także mnie kochasz
Z całego serca wierzę.
Janina Chrząstek
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