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Drodzy Czytelnicy!

W

dniu 25 kwietnia oddajemy w Wasze ręce specjalny numer Gazety..
Dlaczego specjalny? Otóż w tym dniu w Zespole Szkół w Kłomnicach
odbędą się uroczystości poświęcone 90 rocznicy powstania harcerstwa
w Kłomnicach. Jest to znakomita okazja aby przypomnieć sobie jak ważną rolę
w życiu społeczeństwa Kłomnic pełniła ta organizacja. Była to rola nie do przecenienia. Harcerstwo gromadziło w swoich szeregach nie tylko dzieci i młodzież, ale
również ludzi dorosłych zafascynowanych ideami ZHP. W dalszej części Gazety
znajdziecie Państwo krótki rys historyczny naszego harcerstwa opracowany przez
dh hm Marianne Stalka. Piszący te słowa, również był harcerzem od najmłodszych
lat i do dzisiaj wspominam tamte chwile, jako coś naprawdę ważnego w moim młodym życiu. Bo być harcerzem to znaczyło być człowiekiem honoru, to znaczyło
znajdować się w kręgu kolegów, tak samo żądnych wielkiej przygody. Moje pokolenie wychowane na Sienkiewiczu nie wstydziło się używać słowa Ojczyzna, jako
coś naprawdę doniosłego i chociaż na szczęście my nie musieliśmy za nią umierać,
to jeszcze żyli wśród nas ludzie, którzy o takich bohaterach mogli opowiadać, bo to
byli ich koledzy z konspiracji. Słowa przyrzeczenia harcerskiego i cały rytuał nadawania stopni harcerskich to zdarzenia, które pozostały w pamięci na całe życie. A te
biwaki, obozy, podchody, jednym słowem cały świat przygód młodego człowieka
Dzisiaj w czasach, komputerowych rozrywek, gdzie wszystko odbywa się w wirtualnym świecie, taki człowiek jest tylko biernym uczestnikiem zabawy. My swoje
rozrywki przeżywaliśmy na żywo, czasem płacąc za to ceną poobijanych rąk czy
też nóg, rozbitym nosem, ale zawsze pełni szczęścia, że z kolejnej próby wyszliśmy
z godnością. Przyjaźnie jakie się wtedy nawiązywało pozostały do dziś, czego najlepszym dowodem jest fakt, jak wiele osób odpowiedziało na zaproszenie na tą uroczystość. Druhny i druhowie, którzy przeczytacie te słowa. Zróbmy wszystko aby
idee harcerskie w Kłomnicach i w kraju nie zaginęły, a słowa hymnu harcerskiego
„Wszystko co nasze Polsce oddamy…” niech nie pozostaną tylko pustym tekstem.
Czuwaj!

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadsyłanych artykułów
GAZETA KŁOMNICKA - Kwiecień 2009

Polskie symbole narodowe...............2
Jedno okienko...................................3
Rycerze Świętego Floriana!..............3
Nie marnuj jedzenia..........................4
Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia......................................................4
„Mają się czym chlubić”...................4
Wieści harcerskie z zespołu szkół
w Rzerzęczycach...............................7
VI Ogólnopolski Turnieju TańcaTowarzyskiego Kłomnice 2009.............8
Głos z publiczności, o Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Kłomnicach.......10
Koło modelarskie w Rzerzęczycach..10
London vs Berlin.............................11
Nabór do klasy sportowej...............11
Wielkanocne ściganie.....................12
IX Wielkanocny Wyścig Kolarski
w pigułce.........................................12
Głos dla kibica, czyli o IX Wyścigu
Kolarskim w Rzerzęczycach...........13
Seminarium z Yukinobu
Shimabukuro..................................14
Druga edycja współzawodnictwa
sportowego drużyn OSP.................14
Baba Wielkanocna - Kamyk 2009..15
Paczki rozdane!!!............................16
XIX Edycja Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, Kraszankę
i Pisankę..........................................16

Wydawca:
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
tel.: 034-328-11-22
fax 034-328-11-21
email: ug@klomnice.pl
Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Leszek Janik
Z-ca Redaktora Naczelnego:
Małgorzata Rybak
Sekretarz Redakcji:
Jarek Poroszewski
Redaktor Techniczny:
Paweł Wysocki
email: gazeta@klomnice.pl
Druk:
Drukarnia “Udziałowiec”
Olsztyn,
ul Narcyzowa 2
tel. 034 328 52 61,
fax 034 328 52 61
www.udzialowiec.com.pl
Nakład: 1500 egz.

1

Polskie symbole narodowe
Jarosław Poroszewski

P

olska, podobnie jak inne państwa, posiada swoje symbole,
które podkreślają jej suwerenność. Symbolami naszego państwa są: biało-czerwona flaga, godło – Orzeł Biały, przedstawiający
wizerunek orła białego w koronie na
czerwonym polu tarczy oraz hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
Drugiego maja obchodziliśmy
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowione przez Sejm w 2004
r. Z tej okazji warto poświęcić kilka
słów zarówno fladze, jak i pozostałym
symbolom narodowym. Spotykamy się
z nimi codziennie. Tablice z godłem
znajdują się na budynkach urzędów
państwowych i siedzibach organów
samorządu terytorialnego. Wizerunek Orła Białego obecny jest również
w salach lekcyjnych w szkołach. Symbole narodowe towarzyszą nam podczas przeżywania emocji sportowych.
Oglądając widowiska sportowe, widzimy kibiców wymachujących biało-czerwonymi flagami, śpiewających
„Mazurka Dąbrowskiego”. Do barw
narodowych nawiązują kolory strojów
sportowców reprezentujących nasz
kraj. Każdy z nas wielokrotnie wzruszał się podczas wręczania naszym reprezentantom złotych medali, widząc
polską flagę wciąganą na najwyższy
maszt przy dźwiękach hymnu.
Symbole państwowe widać szczególnie przy okazji obchodów świąt
państwowych. Urzędy i instytucje państwowe są zobowiązane w tych dniach
wywieszać flagi, a uroczyste akademie
organizowane w szkołach rozpoczynają się od odśpiewania hymnu państwowego. Także zwykli obywatele wywieszają z tej okazji flagi na budynkach
i prywatnych posesjach.
Używając symboli narodowych
musimy jednak pamiętać, że są one
chronione przez prawo. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej
Polskiej określa szczegółowo ich wygląd oraz nakłada na obywateli obowiązek otaczania ich czcią i szacunkiem.
W przypadku publicznego znieważania i niszczenia flagi lub godła, kodeks
karny przewiduje karę grzywny, ogra2

niczenia lub pozbawienia wolności do
roku (art. 137 § 1 K.k.).
Wieszając flagę, śpiewając hymn
czy też spoglądając na godło, warto pamiętać o ich rodowodzie. Każdy z tych
symboli ściśle związany był z historią
naszego państwa, towarzyszył Polakom zarówno w chwilach radosnych,
jak i momentach tragicznych, których,
niestety, było w naszych dziejach wiele.
Wykorzystywanie orła jako symbolu rozpoczęło się już w starożytności
i trwa do dzisiaj. W starożytnym Rzymie był znakiem legionów podlegających cesarzowi. Jeśli chodzi o Polskę,
to pojawia się ten znak w opowieściach
o legendarnym założycielu naszego
państwa - Lechu, który miał założyć
stolicę swojego państwa – Gniezno
w miejscu, gdzie ujrzał orle gniazdo.
Orła zaś umieścił w swoim herbie.
Tyle, jeśli chodzi o legendy. Faktem
historycznym jest natomiast obecność
wizerunku orła na denarze Bolesława
Chrobrego. Różnił się on znacznie od
orła, jaki widnieje na dzisiejszych polskich monetach. Od XII w. orzeł występował na monetach, pieczęciach,
tarczach i chorągwiach książąt piastowskich. Jako oficjalnego herbu państwa polskiego użyto go pierwszy raz
podczas koronacji Przemysła II w 1295
r.. Pełniąc rolę herbu Królestwa Polskiego, Orzeł Biały towarzyszył kolejnym władcom, zarówno podczas
wypraw wojennych, jak i innych wydarzeń. Jego wizerunek umieszczano
m.in. na chorągwiach, szatach królewskich, broni. W ciągu wieków sposób
malowania orła zmieniał się, nie zmieniała się jednak symboliczna treść tego
znaku – państwo polskie. Orzeł Biały
towarzyszył Polakom w okresie zaborów, przypominając o dawnej świetności państwa i ożywiając nadzieje na
jego wskrzeszenie. W 1918 r., po odzyskaniu niepodległości, Orzeł Biały
w koronie stał się godłem odrodzonego
państwa polskiego. Po II wojnie światowej stracił koronę. Odzyskał ją na
mocy ustawy sejmowej w 1990 r.
Podobnie jak godło, również flaga
ma korzenie sięgające średniowiecza,
kiedy to wizerunek białego orła został

umieszczony na czerwonym polu tarczy. Z upływem czasu barwy te stały
się symbolem samym w sobie. Umieszczano je na tarczach i chorągwiach rycerskich, a następnie wojskowych. Po
raz pierwszy kolory biały i czerwony
zostały uznane za barwy narodowe
w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pierwszy akt prawny ustalający polskie barwy uchwalił
w 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego.
Podobnie jak inne symbole polskości,
również barwy narodowe były zwalczane w okresie zaborów oraz w czasie
II wojny światowej. Obecnie kolory
flagi państwowej, ich układ i proporcje
określa dokładnie ustawa.
Słowa „Pieśni Legionów Polskich
we Włoszech”, bo taki był pierwotnie
tytuł naszego hymnu, napisał w 1797
r. Józef Wybicki dla żołnierzy polskich
walczących pod dowództwem Jana
Henryka Dąbrowskiego we Włoszech.
Pieśń ta, znana dzisiaj jako „Mazurek
Dąbrowskiego”, szybko zyskała popularność i towarzyszyła Polakom przez
cały okres zaborów. Jej słowa ulegały drobnym zmianom. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości „Mazurek
Dąbrowskiego” stał się od 1927 r. polskim hymnem państwowym.
Na zakończenie chciałbym zachęcić wszystkich do głębszego poznania
historii polskich symboli narodowych.
Pozwoli to w pełni zrozumieć rolę,
jaką odegrały one w dziejach naszego
kraju oraz jakie znaczenie mają dla
współczesnego Polaka.

SPROSTOWANIE

W

wydaniu Nr 3 (116) marzec
2009 na stronie 9 Gazety Kłomnickiej ukazał się artykuł „Jerzy Teodorczyk „Igor”, w którym przypisano
mi jego autorstwo, co jest niezgodne
z prawdą. Autorami tego artykułu są
radomszczańscy instruktorzy ZHP Marianna i Marian Stalkowie.

Maciej Konrad Ziembiński

Rejestracja działalności gospodarczej

JEDNO OKIENKO
Anita Stępień

W

związku ze zmianą przepisów odnośnie rejestracji
działalności gospodarczej
przez osoby fizyczne Urząd Gminy
w Kłomnicach informuje, iż zmieniają się procedury dotyczące otwarcia
działalnośći gospodarczej.
Pierwszym krokiem do założenia
własnej działalności gospodarczej jest
zgłoszenie tego faktu w organie ewidencyjnym. Dla mieszkańców gminy Kłomnice ewidencję działalności
gospodarczej prowadzi Wójt Gminy
Kłomnice pokój Nr 209 /II Piętro/
w Urzędzie Gminy.
Zarejestrować działalność może
każda osoba fizyczna /pełnoletnia/ zamieszkująca na terenie gminy Kłomnice lub osoba zagraniczna.
W przypadku spółki cywilnej każdy
ze wspólników powinien uzyskać wpis
do ewidencji działalności na swoje
imię i nazwisko, a następnie zawrzeć
umowę spółki cywilnej, co nie podlega
zgłoszeniu w organie ewidencyjnym.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu oraz wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest
jednocześnie wnioskiem o wpis do
krajowego rejestru urzędowego pod-

miotów gospodarki narodowej /REGON/, zgłoszeniem identyfikacyjnym
lub aktualizacyjnym, o którym mowa
w przepisach o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników,
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Do wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej, przedsiębiorca dołącza druk EDG-RB /informacja o rachunkach bankowych/,,
w razie potrzeby druk EDG-MW /dodatkowe miejsce wykonywania działalności, oraz druk EDG-RD/ wykonywana działalność gospodarcza/.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres urzędu gminy wyłącznie
listem poleconym, w takim przypadku
wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy,
którego własnoręczność poświadczona
jest przez Notariusza.
Przedsiębiorco pamiętaj! Przed
wypełnieniem wniosku zapoznaj się
dokładnie z instrukcją wypełniania
EDG-1, EDG-RB, EDG-MW, EDGRD, wniosek wypełnij wyraźnie ma-

Rycerze Świętego Floriana!
Wójt -Prezes ZOG ZOSP RP W Kłomnicach dh Adam Zając

Z

bliża się dzień patrona strażaków zarówno tych z Państwowej Straży Pożarnej jak
i druhów z Ochotniczych Straży
Pożarnych. I właśnie tym ostatnim,
chciałbym poświęcić kilka słów. Na
terenie naszej gminy działa 10 jednostek OSP, które zrzeszają w swoich
szeregach ponad 400 członków. Nasi
strażacy to dzisiaj nie tylko ci od gaszenia pożarów, to przede wszystkim
ratownicy niosący pomoc wszystkim
potrzebującym. I chociaż większość
akcji to rzeczywiście gaszenie poża-

rów (najczęściej skutków ludzkiej bezmyślności) to druhowie wyjeżdżają
do wszystkich wypadków drogowych
ratując życie poszkodowanym. Wszyscy właściciele posesji, w których zagnieździły się osy, szerszenie lub inne
groźne dla człowieka owady wiedzą,
że mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanej jednostki jaką jest OSP
Nieznanice. Gdyby nie nasi strażacy
mieszkańcy poszkodowanych przez
trąbę powietrzna w 2007 roku miejscowości, nie otrzymali by tak szybko
pomocy, jak to miało miejsce. W ubie-
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szynowo, bądź pismem drukowanym,
bowiem wniosku z poprawkami nie
przyjmą Naczelnicy Urzędów Skarbowych i jednostki terenowe ZUS.
Ponadto informujemy wszystkich
przedsiębiorców, że od 1 stycznia 2008
nastąpiła zmiana kodów PKD 2004
na kody PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ co wiąże
się z obowiązkiem dokonania zmiany
we wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, do końca 2009 roku więcej informacji na ten temat znajdą państwo na stronach GUS.

OGŁOSZENIE

U

rząd Gminy w Kłomnicach informuje, że z dniem 01.05.2009r.
wprowadza się nowe taryfy opłat za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m³ wody dostarczonej z wodociągów wiejskich – 2,50 zł (brutto)
Cena 1 m³ ścieków odprowadzonych
do sieci kanalizacji sanitarnej lub dowożonych do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków –
- 3,00 zł (brutto)
Opłata stała – 1,07 zł /miesiąc (brutto)

głym roku nasi druhowie, brali udział
w ratowaniu mienia i życia mieszkańców innych gmin, których spotkało
podobne nieszczęście. Dziękowały im
za to władze województwa łódzkiego
i śląskiego. Od kilku lat nasza gmina
należy do gmin o najlepiej odśnieżanych drogach. To również zasługa naszych druhów, którzy nieodpłatnie nie
szczędząc wolnego czasu siadają za
kierownicą samochodu wyposażonego w pług i odśnieżają drogi gminne.
Niestety czasami zdarza się, że zamiast
podziękowań słyszą złe słowa a przecież strażacy biorący udział w akcjach,
to ochotnicy, czyli ludzie, którym nikt
nie płaci za ich pracę. Często mają na
utrzymaniu rodziny, które zostawiają,
jak tylko przyjdzie wezwanie do wy-

›››
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› jazdu aby, ratować innych. Władze nak pamiętać, że pomimo wyszkolenia pozwalają swoim mężom i synom brać
gminy robią wszystko co w ich mocy,
aby zapewnić strażakom jak najlepszy
sprzęt (zwłaszcza ochrony osobistej),
aby ratując innych, sami nie ponosili
uszczerbku na zdrowiu. Trzeba jed-

i sprzętu wypadki mogą się zdarzać.
Dlatego dzisiaj powtarzam stare strażackie życzenie. Ile wyjazdów – tyle
powrotów. A rodzinom naszych druhów składam podziękowanie za to, że

udział w akcjach. Druhowie strażacy
niech nasz patron św. Florian zawsze
czuwa nad Wami.

Ogólnopolska kampania społeczna

Nie marnuj jedzenia
Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia
„Nie marnuj jedzenia. Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia” to kampania
społeczna, której celem jest uświadomienie negatywnych skutków ekologicznych, społecznych i ekonomicznych marnowania żywności. Kampania
ma również wpłynąć na zmianę postaw
i zachowań indywidualnych konsumentów oraz producentów i dystrybutorów żywności. Organizatorem kampanii jest Federacja Polskich Banków
Żywności.
W badaniach opinii publicznej
(Millward Brown SMG KRC, 03.2009)
zleconych przez Federację Polskich
Banków Żywności 79% społeczeństwa
potwierdza, że w Polsce marnuje się
dużo żywności. Wg opinii Polaków za
marnowanie żywności odpowiedzialne są głównie sklepy (45%), ale także
konsumenci (32%) i producenci (8%).
„Żywność to dobro, dzięki któremu żyjemy. Szczególnie w świetle ubóstwa
i niedożywienia powinniśmy docenić
dostępność do żywności i zadbać o to,
żeby jej nie marnować. Mam nadzieję,
że poprzez kampanię uda nam się prze-

konać społeczeństwo, że niemarnowanie żywności przynosi same korzyści
i ma głęboki sens”- mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.
Do tej pory w Polsce nie przeprowadzono badań, które oszacowałyby,
ile kilogramów jedzenia wyrzucamy.
Próba przeprowadzenia takich badań
została podjęta przez Wielką Brytanie.
W raporcie (Waste & Resources Action
Programme kwiecień 2008r) opublikowanym przez brytyjski rząd podano, że
1/3 wyprodukowanej żywności marnuje się. Podobne wyniki podają również
Stany Zjednoczone oraz Japonia. Zbliżając się coraz bardziej do tendencji
europejskich możemy przypuszczać,
że wynik ilości zmarnowanej żywności
w Polsce kształtuje się na podobnym
poziomie.
Zmarnowana żywność ma istotne
oddziaływanie na środowisko naturalne, społeczne i ekonomiczne. Wyrzucone produkty spożywcze to także
marnotrawstwo energii oraz wody potrzebnej do wytworzenia, transportu

Z tradycji kłomnickiego harcerstwa

„Mają się czym chlubić”
hm. hm. Marianna i Marian Stalkowie

S

połeczeństwo Kłomnickie w tym
roku obchodzi 90 rocznicę
powstania pierwszej drużyny harcerskiej. Drużyna męska.
utworzono najprawdopodobniej na
przełomie 1918-1919 roku, gdyż już
w toku 1919 posiadała własny sztandar. Drużyna ta nosiła imię Zawiszy
Czarnego i została zarejestrowana
w Komendzie Hufca Radomsko jako
4

23 Drużyna Harcerska Męska. Działała ona do roku 1920 tj. do czasu wojny z bolszewikami. Rok ten był rokiem
szczególnym dla harcerzy. Na ziemie
polskie wkroczyły wojska bolszewickie. W związku z tym przewodniczący
ZHP wydał rozkaz nr 32 z dnia 7. VII
1920 tj. do harcerstwa polskiego. Wzywający do walki z rejonu Hufca Radomskiego zgłosiło się 26 ochotników

i dystrybucji żywności. Jednocześnie
marnujemy koszty poniesione na zakup i przygotowanie posiłków oraz
produkujemy więcej odpadów.
Szczegółowe informacje znajdują
się w raporcie Federacji Polskich Banków Żywności „Nie marnuj jedzenia.
Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia.”
Federacja Polskich Banków Żywności poprzez hasło „Nie marnuj jedzenia. Wyrzuć do śmieci stare przyzwyczajenia” chce zachęcić społeczeństwo
do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń i przyjęcia nowych postaw
sprzyjających środowisku naturalnemu. Publiczne poruszenie tematu marnowania żywności ma na celu uświadomienie konsumentom konsekwencji
marnowania żywności oraz pokazanie
korzyści, które wynikają z zapobiegania marnowaniu żywności.
Od 1 kwietnia rusza kampanią,
a wraz z nią internetowa strona www.
niemarnuje.pl

do tzw. „Szwadronu łękowskiego” k/
Bełchatowa, większa ilość harcerzy
powyżej 16 roku życia została włączona do służb pomocniczych. Wśród nich
harcerze z Kłomnic. Większy rozwój
harcerstwa przypadł na rok 1921, ale
przy ustalaniu nowego porządku numeracyjnego w rozkazie z dn. 19.II.1921r.
Samodzielnego hufca harcerzy w Radomsku nie wymienia się 23 Drużyny
w Kłomnicach. Ponownie wymienia
się je w rejestrze KH Radomsko dopiero w roku 1933 jako 23 Drużynę Męską im. Zawiszy Czarnego.
Założycielem i drużynowym był
druh Edward Nowowiejski-uczeń Częstochowskiej szkoły Rzemieślniczo-

Przemysłowej w latach 1928-1930, drużynowy 19 DH im Zawiszy Czarnego
działającej przy tej szkole. Opiekunem
z ramienia środowiska Kłomnickiego został nauczyciel Mikołaj Hryciw.
Wacław Foks w lipcu 1933r wyjechał
na kurs drużynowych zorganizowany
przez Łódzką Chorągiew w Osinach
koło Głowna. Zdobył tam stopień ćwika i złożył próbę na drużynowego z wynikiem bardzo dobrym. Po powrocie
do Kłomnice zorganizował kurs zastępowych, na którym przeszkolił osoby
mające mu pomóc w pracy z drużyną.
Podjął również działania zmierzające
do zainteresowania harcerstwem miejscowego społeczeństwa min. Powołał
koło Przyjaciół harcerstwa w składzie
koła oprócz Mikołaja Hryciwa znaleźli
się sędzia Antoni Jamroziński, ksiądz
proboszcz Marian Kubowicz, kierownik szkoły Władysław Borczyk i Piotr
Lipa, prezes i współzałożyciel Banku
Spółdzielczego w Kłomnicach.(Kasa
Stelczyka)
Dh. Foks wynajął izbę w prywatnym domu z przeznaczeniem jej na
świetlicę i tam odbywały się zbiórki
młodzieży i próby do przedstawienia
„Jasełek”. Dużą pomoc drużynowy
uzyskiwał od rodziców „swoich” harcerzy i koła Przyjaciół.
Rok 1934 przyniósł pierwsze efekty tak intensywnej pracy. „Jasełka”
odniosły sukces artystyczny i finansowy. Powtarzano ja w następnych
latach i na stałe weszły w kalendarz
zimowych imprez. W następnym roku
wiosną w drużynie odbyła się próba na
stopień wywiadowcy, którą przeszło
9 harcerzy. Była to wspaniała uroczystość, gdyż obecni na niej byli: hufcowy dh Walerian Wtorkiewicz oraz
sekretarz hufca dh. Witold Stasiewicz.
Wtedy też zapadła decyzja zorganizowania pierwszego samodzielnego
obozu drużyny. Żeby zdobyć pieniądze
na ten cel, urządzono „zabawę ogrodową” i loterię fantową. Uzyskane
w ten sposób fundusze umożliwiły wyjazd drużynie na obóz do Bodzentyna
w Górach Świętokrzyskich. W latach
późniejszych drużyna organizowała biwaki, rajdy piesze, obozy m.in. w Warochcie, na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i w Wieluniu. Młodzież
aktywnie uczestniczyła we wszelkiego
rodzaju uroczystościach religijnych,
państwowych i patriotycznych. Szcze-

gólnym Świętem
był dzień 13 maja
1935 – zmarł
marszałek Józef
Piłsudzki. Dh Wacław Foks wziął
udział w uroczystościach pogrzebowych w Krakowie, dokąd udał się
z delegacją i sztandarem Hufca ZHP
z Radomska.
Harcerze brali udział w wielu
uroczystościach
pułkowych, gdyż 27
pułk piechoty z Częstochowy objął nad drużyną stały patronat. Wychowywani byli więc w duchu
patriotyzmu, a w trakcie pełnienia swoich obowiązków zdobywali sprawności
i stopnie harcerskie. Dużą część czasu
poświęcali na uprawianie sportu, organizację zajęć na świeżym powietrzu,
włączając młodzież niezorganizowaną
w swoją działalność.
Harcerze Kłomniccy posiadali własny emblemat – krajki wzorowane na
zapaskach kobiet wiejskich z okolic
Pacierzowa. Pełna zaangażowania
praca wychowawcza i organizacyjna
dh Wacława Foksa, sukcesy w przygotowaniu i prowadzeniu różnych
form harcerskich, wiele akcji na rzecz
mieszkańców, udział w III Zlocie Narodowym w Spale 1935r. sprawiły,
że 9 grudnia 1936 r. Główna Kwatera
Harcerzy w Warszawie przyznała odznakę Dziesięciolecia Służby Harcerskiej. W następnym roku uhonorowany
został udziałem w polskiej delegacji
na V Jamboree – Światowy Zlot Skautów w Holandii. Największym jednak
wydarzeniem w życiu drużyny były
obchody 5-lecia jej istnienia. W dn.
1 maja 1938 r. z tej okazji zorganizowano wiele imprez dla mieszkańców
i ognisko, sztafetę kolarską, wystawę
osiągnięć oraz Akademię. Pozdrowienia od Harcerzy z Radomska przywiózł dh. Karol Krótki drużynowy II
DH z Radomska, który wraz z dh phm
Zdzisławem Rudowickim wzięli udział
w uroczystościach.
Podniosłym momentem tego spotkania było wbijanie gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru harcerzy
Kłomnickich. O popularności i uznaniu
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dla ich pracy świadczy fakt nabicia 75
gwoździ przez przedstawicieli lokalnego społeczeństwa. W dniach 2 -3
kwietnia 1939 roku Drużyna Harcerzy
im Zawiszy Czarnego zorganizowała
„wystawę harcerską” obrazującą 6-letnią pracę. Zarząd PH ufundował nagrodę drużynie – apteczkę wycieczkową
którą wręczył harcerzom dh. Zdzisław
Rudowski. Drużyna ta działała do
września 1939r. i w swoich szeregach
skupiała 25 harcerzy i 10 zuchów, prowadziła także nabór do drużyny żeńskiej.
Wybuch wojny spowodował zaprzestanie pracy, ale wielu z harcerzy kłomnickich czynnie włączyło się
w konspiracyjną działalność. Już 1 listopada 1939r. odbyło się w Kłomnicach zebranie, które zapoczątkowało
tę działalność: „zaraz po procesji na
cmentarzu kłomnickim, zebraliśmy
się w mieszkaniu Borczyków. Oprócz
mnie i Borczyków było jeszcze kilka osób, niestety nie pamiętam kto...”
(z relacji Zbigniewa Majewskiego).
W wojnie obronnej i walce z okupantem wzięło udział wiele harcerek
i harcerzy min. Kazimierz Gonera,
Adam Krent, Stefan Berdys, Tadeusz
Król, Zbigniew Majewski, Wacław
Foks, Władysław Bugała, Edward Nowowiejski, Janusz i Lech Barczykowie
oraz kilku innych. Po nawiązaniu kontaktu z działaczami przedwojennego
hufca radomszczańskiego weszli oni
w skład Szarych Szeregów w Roju
„Metal” pod kryptonimem „Cykoria”.
W ośrodku działo 5 instruktorów i drużyny: GS „Czarni” – 15 osób, BS „Jastrzębie” - 23 osoby, Zawisza „Sosno-

›››
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› wy Las” – 14 osób.

W wyniku działalności organizacyjno – szkoleniowej, wykazywanej pracy, wielu kłomnickich harcerzy konspiratorów uzyskało sprawności oraz
stopnie harcerskie i instruktorskie:
Stopień harcmistrza - dh. Jerzy Teodorczyk „Igor”,
Stopień podharcmistrza – dh. Janusz
Borczyk „Sławek”, dh. Lech Borczyk
„Odonicz”, dh. Zbigniew Majewski
„Polan”, dh. Wacław Foks „Wacek”
Harcerze brali udział w wielu akcjach dywersyjnych i małego sabotażu np. „October”, „Wawer”, niszczyli
światła sygnalizacyjne, semafory na
szlakach kolejowych, kolportowali
prasę, rozklejali ulotki i afisze antyniemieckie, malowali znali Polski Walczącej, prowadzili rozpoznanie i wywiad
do wielu akcji partyzanckich, przenosili meldunki. Wszyscy członkowie
Grup Szturmowych przeszli przeszkolenie wojskowe. Jedną z ważniejszych
akcji było rozpoznanie obserwacyjno
– wywiadowcze do rozbrojenia załogi
majątku ziemskiego w Lipiczach tzw.
„Offiziers-Gut”. W akcji tej wzięła udział drużyna Janusza Borczyka
„Sławka”. Wielu harcerzy z „Cykorii”
przeszło później do oddziałów partyzanckich głównie AK.
Wiele znaczącym dla kłomnickiego środowiska harcerskiego było powołanie na przełomie 1943-1944 roku
rozkazem Głównej Kwatery Szarych
Szeregów „Pasieki” – Chorągwi Ul
„Warta” z siedzibą w Kłomnicach.
Była to jedyna Chorągiew w Polsce,
której siedziba znajdowała się w małym miasteczku. Chorągiew Ul „Warta” utworzono z trzech samodzielnych
Rojów „Metal” – Radomsko, „Obraz”
– Częstochowa i „Sosnówka” – Piotrków Trybunalski. Komendantem Ula
mianowano phm Jerzego Teodorczyka
„Igora” – dyrektora Fabryki Cykorii,
instruktora harcerskiego, działacza Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Radomsku, a jego zastępcą dh. hm. Waleriana
Wtorkiewicza „Kajetana”, „Nostradamusa”, komendanta Hufca Harcerzy
w Radomsku.
Szare Szeregi rozwiązano 17 stycznia 1945r.
Kłomnicki sztandar z 1919r zaginął
w czasie wojny, odnalazł się dopiero
w 1988r. Informację o tym przekazał
do Kłomnic p. Trafny z Kutna, który
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opowiedział o jego losach. Oficer WP
znalazł go w stalagu, najprawdopodobniej przywiózł go tam jakiś Niemiec.
Po wyzwoleniu obozu oficer Polski
zabrał go do Kanady. Pod koniec życia zapragnął przekazać go do Polski i zwrócił sie do swojego kuzyna
mieszkającego w Kutnie. Tak więc po
wielu latach sztandar trafił do muzeum
Głównej Kwatery ZHP w Warszawie.
Po wojnie nastąpiła reorganizacja harcerstwa. Wprowadzono wiele nowych
sprawności i zadań programowych.
Na komendanta Hufca Harcerzy w Radomsku powołano Józefa Wojdę, później dh. Jerzego Irzykowskiego, a następnie dh. Zygmunta Kupczyńskiego.
Komendantką Hufca Harcerek została
dh. Cecylia Kurzelowa, PO komendanta Hufca Harcerek Ewa Bładówna.
W tym czasie w Kłomnicach działała
15 Drużyna im. Poległych Harcerzy i 7
Drużyna Harcerek im. Emilii Plater.
Organizatorem i drużynowym 15-tki
był dh. Jędrzej Moderski, były członek Zwiszaków, a 7-ki założycielkami
były: Gabriela Politańska i Marta Gonera. Opiekę sprawowała p. Rozalia
Srokowa. Pracowała także drużyna
zuchowa prowadzona przez dh. Felicję
Jarosińską.
W roku 1947 małżeństwo Grajkowskich ufundowało harcerzom nowy
sztandar i oprawiono go na drzewcu
pochodzącym ze szarego przedwojennego sztandaru.
Pod koniec 1948 r. rozpoczęły
się polityczne i organizacyjne zmiany w ZHP. 18.XI.1948 r. Zwolniono
z funkcji komendantki Hufca Harcerek
(„ na własną prośbę”) dh. phm Cecylie
Kurzelową, odwołano również komendanta Hufca Harcerzy. Juz 1.XII. 1948
r. Połączono główne Kwatery Harcerskiej Harcerzy oraz powołano jeden
organ centralny – Naczelnictwo ZHP.
Dnia 5.V.1949 r. Rozkazem komendanta połączonych Chorągwi
w Łodzi nr 44/49 zatwierdzono nowy
skład połączonych hufców mianując
komendantem dh. Tadeusza Szwejdę
z Kłomnic. Przy okazji zmian osobowych wprowadzono daleko idącą
przebudowę programu, odizolowano
harcerstwo od wpływów społecznych,
zwłaszcza Kościoła i rodziców. Koła
Przyjaciół Harcerstwa oceniono jako
„ideologicznie obce”.
2.I.1951 r. uchwałą Rady Naczelnej

Związku Młodzieży Polskiej rozwiązano ZHP. Utworzenie Organizacji Harcerskiej – OH ZMP zapoczątkowało
likwidację tradycyjnych metod pracy
harcerskiej. OH podporządkowano
strukturze szkół tworząc klaso-drużyny. Podobnie było w Kłomnicach.
Instrukcja ministra oświaty zakładała, ze praca harcerska winna stanowić
istotna część programu wychowawczego szkół. Zmieniono również Prawo
i Przyrzeczenie Harcerskie. W połowie 1956 r. rozpoczęła sie „odwilż”.
14 czerwca 1956 r. Biuro Polityczne
KC PZPR uznało za właściwe utworzenie autonomicznej organizacji harcerskiej. W sierpniu została wyodrębniona z ZMP samodzielna Organizacja
Harcerska Polski Ludowej (OH PL).
W dn. 8-10 grudnia 1956r. w Łodzi,
odbył się zjazd działaczy organizacji
OH PL. W zjeździe uczestniczyli także
instruktorzy ZHP, skupieni przy Aleksandrze Kamińskim, oraz instruktorzy
uważający się za reprezentantów Szarych Szeregów. W czasie zjazdu, po
burzliwych obradach, dokonano wyboru Rady Naczelnej ZHP oraz Główną
Kwaterę ZHP. Łódzki Zjazd Działaczy Harcerskich uznany został jako I
Zjazd współczesnego ZHP. Przywrócono hymn, krzyż harcerski, lilijkę,
sztandary i pozdrowienie harcerskie.
Zmiany te spowodowały odradzanie
się drużyn i powrót do dawnych tradycji. W Kłomnicach reaktywowała się
15 Drużyna Harcerska im. Poległych
Harcerzy z drużynowym Jędrzejem
Moderskim. 15 maja 1957r. drużyna
zorganizowała Przyrzeczenie Harcerskie i ognisko z udziałem społeczeństwa. We wsi Łuszczyn k/ Skrzydlowa
latem rozbito biwak, który miał zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi
organizacji. W pracy harcerzom pomagali rodzice tworząc nieformalne koło
przyjaciół. Należały do niego rodziny
Wojnów, Zająców, Rachwalików i Bugałów.
W tymże roku odbył się zjazd instruktorów, drużynowych i harcerzy
starszych z terenu Hufca (miasto i powiat). Na stanowisko komendanta Hufca powołano ponownie dh. Phm. Cecylię Kurzelową. Zmieniono numerację
drużyn i dawna 15 DH im. Poległych
Harcerzy otrzymała nr 46, utworzona drużyna harcerek nr.47. Funkcję
drużynowych pełnili dh. J. Moderski

i dh. F. Jarosińska. (Rozkaz L 3-57/ 58
z 15.11.1957)
Drużyny organizowały wiele imprez, biwaki, rajdy, ogniska. Integrowały one harcerzy ze środowiskiem.
Kłomniccy harcerze wzięli udział
w obozie zorganizowanym przez hufiec w Białym Brzegu nad Pilicą.
W następnych harcerze wypoczywali
i szkolili się na obozach w Gościęcinie,
Bocheńcu i Krzętowie. W roku 1959
powstała przy szkole podstawowej
drużyna zuchowa, której drużynowym
był dh. Maciej Ziembiński. W latach
1963-1965 pełnił on funkcję koordynatora i organizatora pracy zuchowej.
W roku 1962 dh. Andrzej Król
tworzy początkowo zastęp, a później
drużynę Młodzieżowej Służby Ruchu. Drużyna ta pracowała w ramach
struktur Szczepu MSR w Radomsku,
prowadziła szkolenia i organizowała
zajęcia, kursy m.in. na kartę rowerową.
Szczególny nacisk kładziono na
szkolenie i rozwijanie różnych form
pracy harcerskiej. Drużyny i zastępy
brały udział w wielu akcjach i kampaniach m.in. „Iskra 70”, „Bieszczady
40”, „Stop- dziecko na drodze” w Turnieju Wiedzy Obywatelskiej, Manewrach Techniczno- Obronnych i Alertach Naczelnika ZHP, organizowano

czas wolny w ramach LWD i NAL-u.
Duże sukcesy odnosiła drużyna artystyczna prowadzona przez dh. Mieczysława Tkacza, zdobywała ona wiele wyróżnień i nagród w konkursach
i festiwalach harcerskich. Drużyny
kłomnickie zdobywały tytuły „Drużyn Sztandarowych” i „Mistrzowskich
Drużyn Zuchowych”, działając do
1975r. w strukturach Hufca Radomsko i Chorągwi Ziemi Łódzkiej. Nowy
podział administracyjny kraju spowodował przeniesienie organizacji kłomnickiej do nowopowstałej Chorągwi
Częstochowskiej jako Gminny Hufiec
Kłomnice. W okresie późniejszym
połączono drużyny działające w jego
rejonie tj. Hufce Dąbrowę Zieloną, Gidle, tworząc jeden prężny hufiec. Do
1993r. w Kłomnicach organizowany
był Festiwal Harcerski „Przechyły”,
który cieszył się dużą popularnością
i zdobył uznanie w środowisku harcerskim. Harcerstwo objęło stałą opiekę miejsca pamięci narodowej, groby
harcerzy i żołnierzy. Wiele drużyn i instruktorów otrzymało Odznakę „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Staraniem Związku Kombatantów RP
w Kłomnicach w dn. 23 maja 2001r.
odsłonięto na miejscowym cmentarzu
tablicę pamiątkową poświęconą pa-

Wieści harcerskie z zespołu
szkół w Rzerzęczycach
Drużynowe: Małgorzata Piechowicz, Agata Krok

P

oczątki powstania harcerstwa w Zespole Szkół w Rzerzęczycach sięgają czasów II
wojny światowej. Powstała wówczas
drużyna nosiła imię Henryka Sienkiewicza. W czasie wojny harcerze
z naszego terenu brali czynny udział
w działaniach wojennych. Po wojnie drużyna zmieniła nazwę na Karola Świerczewskiego. Praca drużyny
zmieniała się wraz z upływem czasu.
Głównym celem propagowania harcerstwa wśród młodzieży było podniesienie strony wychowawczej młodego pokolenia. Mamy to na uwadze również
i dzisiaj. Z chwilą nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza drużyna
wróciła do swej pierwotnej nazwy:
Sienkiewiczacy.

Obecnie drużynę tworzą dwa zastępy. Pierwszy stanowią uczniowie
klas IV-VI szkoły podstawowej, a drugi skupia młodzież gimnazjalną. Całą
drużynę tworzy trzydziestoosobowa
brać harcerska.
Nasza organizacja propaguje aktywne formy spędzania wolnego czasu
poprzez udział w rajdach, biwakach
i wycieczkach. Kształtuje postawy
patriotyczne i proekologiczne, uczy
poszanowania tradycji lokalnych i rozwijania umiejętności współdziałania
w grupie oraz umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępach
i w drużynie.
Harcerze uwrażliwiani są na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych.
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mięci harcerzy 23 Drużyny im. Zawiszy Czarnego.
W czasie 90-letniej działalności
harcerstwo kłomnickie przeżyło wiele wzlotów i upadków, zawsze jednak
młodzież mogła liczyć na wsparcie
lokalnych władz, organizacji i środowiska. Dobra współpraca między pokoleniami owocowała, kształtowała
postawy społeczne, uczyła szacunku,
koleżeństwa, przyjaźni i sprawnego
działania. W pracy z młodzieżą instruktorzy i drużynowi przywiązywali dużą
wagę do obowiązkowości i samodzielnego podejmowania właściwych decyzji. Harcerstwo promowało jednostki
aktywne i z jego szeregów wyszło wielu wspaniałych, wykształconych ludzi,
którzy zajmowali lub zajmują odpowiedzialne funkcje i stanowiska.
Z okazji tej ważnej dla środowiska Kłomnickiego rocznicy, składamy
wszystkim seniorom, instruktorom,
harcerzom i zuchom serdeczne życzenia, dalszej satysfakcjonującej pracy
i aby idąc ku przyszłości pamiętali
o dorobku i tradycjach wypracowanych przez wiele pokoleń.
Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj”

Corocznie składają życzenia świąteczne wychowankom Domu Dziecka
w Chorzenicach.
Niedawno nasza drużyna obchodziła Dzień Myśli Braterskiej, który
uświadomił naszym harcerzom jak
ważna w życiu jest przyjaźń z drugą
osobą.
Systematycznie
uczestniczymy
w ważnych wydarzeniach i rocznicach
państwowych z okazji Dnia Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Delegacja harcerzy brała
udział w obchodach 64 rocznicy bitwy
pod Ewiną oraz w gminnych uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości
w Kłomnicach. Harcerze biorą udział
w życiu parafii przygotowując i prowadząc Drogę Krzyżową podczas szkolnych rekolekcji.
Mamy nadzieję, że podejmowane
działania pozwolą harcerzom obrać
właściwy cel w życiu.
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VI Ogólnopolski Turniej
TańcaTowarzyskiego Kłomnice 2009
Krzysztof Chmielarz

S

tało się już tradycją, że
w Kłomnicach od sześciu lat
w miesiącu marcu organizowany jest Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o puchar
Wójta Gminy Kłomnice. W tym roku
w dniach 28 i 29 marca na VI OTTT
miejscowa hala sportowa zamieniła się
w barwny, wirujący krąg.
Mimo trwających w tym samym czasie na terenie całej Polski 7 turniejów
od wczesnych godzin rannych zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu
do Kłomnic zaczęły przybywać pary
taneczne łącznie 241 z 72 klubów,
reprezentujących takie miasta jak:
Bełchatów, Będzin, Bielsko Biała,
Blachownia, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dobrzeń
Wielki, Gliwice, Głogoczów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice,
Kępno, Kielce, Kluczbork, Kłobuck,
Koluszki, Kozłów, Kraków, Krosno,
Kutno, Legionowo, Łódź, Mykanów,
Mysłowice, Olesno, Opoczno, Opole,
Płock, Płońsk, Poczesna, Pruszków,
Radom, Rędziny, Rzeszów, Siemianowice, Sosnowiec, Sulejówek, Tarnowskie Góry, Tomaszów Mazowiecki,
Warszawa, Wrocław, Zabrze, Żory.
W tak licznym gronie przyszło rywalizować tancerzom z Klubu Tańca Towarzyskiego „STYL” Kłomnice, który
w poszczególnych kategoriach był reprezentowany przez 10 par tanecznych.
Składowi sędziów reprezentowanym
przez: p. Zbigniewa Zasadę z Wrocławia, p. Marka Trzemżalskiego z Gliwic, p. Kazimierza Michlika z Opola,
p. Tadeusza Piątkowskiego z Krakowa, p. Wojciecha Świecha z Łodzi, p.
Krzysztofa Trętowskiego z Olsztyna
przewodniczył sam prezes Polskiego
Towarzystwa Tanecznego p. dr Franciszek Witos.
Patronat medialny turnieju objęła Telewizja NTL Radomsko, Gazeta
Kłomnicka, a także Gazeta Częstochowska.
Tegoroczny Turniej Tańca Towarzyskiego, wzorem lat ubiegłych był
w części charytatywnym z przezna8

czeniem na dofinansowanie leczenia
dwójki dzieci z terenu Gminy Kłomnice poprzez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie.
Zmagania taneczne par odbywały
się w poszczególnych klasach tanecznych B, C, D, E, F, G, H, i kategoriach
wiekowych od 8 lat do powyżej 15 lat
w trzech blokach na dużym parkiecie
w miłej atmosferze, efektownej scenerii przy wspaniałej publiczności, którą
stanowili zaproszeni goście, sponsorzy, przyjezdni oraz dzieci, młodzież
i mieszkańcy naszej gminy.
Organizatorzy Turnieju zadbali,
aby rzutnikiem multimedialnym wyświetlane były na bieżąco wszystkie
informacje dotyczące turnieju.
W pierwszym dniu uroczystą wieczorową galę taneczną otworzył Wójt
Gminy Kłomnice p. Adam Zając, podczas której mieliśmy okazję podziwiać koncert w wykonaniu Orkiestry
Dętej z Kłomnic oraz występ zespołu
„Kłomnickie Płomyczki”. W tym dniu
na gali Organizatorzy turnieju wyrazili podziękowanie swoim wieloletnim
i szczególnym sponsorom, bez pomocy
których trudno byłoby zorganizować
turniej tej rangi, a w dowód uznania
wręczyli im pamiątkowe upominki.
Na uwagę zasługuje podkreślenie, że
dzięki ofiarności i zaangażowaniu takich ludzi i rodziców tancerzy z Klubu
Tańca Towarzyskiego „STYL”, działającym przy GOK w Kłomnicach, nasza
miejscowość wpisała się w stały kalendarz imprez tanecznych organizowanych na poziomie ogólnopolskim, co
niewątpliwie jest kulturalną wizytówką
naszej Gminy.
W drugim dniu turnieju wieczorową galę uświetnił pokaz grupy dzieci,
ćwiczących walkę karate, działających
przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju
Gminy Kłomnice oraz pokaz tańca Break Dance. Podczas wieczorowej gali
mieliśmy przyjemność gościć przedstawicielkę Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” p. Agnieszkę Gumieniuk,
która dziękowała organizatorom za inicjatywę i pomoc. Wspomniała, że w jej

instytucji, której patronował niedawno
zmarły prof. Zbigniew Religa zrzeszonych jest około 7.800 chorych dzieci.
Przedstawiciele zarządu Klubu Tańca
Towarzyskiego „STYL” p. Anna Borowik i p. Krzysztof Chmielarz na jej
ręce uroczyście wręczyli czek wartości
3.500 zł z przeznaczeniem na leczenie
i rehabilitację dwójki dzieci z terenu
naszej Gminy. Nie kryjąc wzruszenia
w słowach podziękowania p. A. Gumieniuk podkreśliła jakie znaczenie
ma zorganizowany Turniej w Kłomnicach i jak ważna jest „wytańczona”
pomoc dla chorych dzieci. Wyrażając
w ten sposób możliwość dzielenia się
z innymi, organizatorzy chcieli rozpropagować ideę pomocy dla chorych
i sprawnych inaczej, niesioną przez
zdrowe wysportowane dzieci i młodzież wśród klubów tanecznych całej
Polski. Oklaski publiczności mówiły
wszystko za siebie.
VI Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego w Kłomnicach w dniu
zawodów cieszył się nie tylko dużą frekwencją, panującą atmosferą, ale również po turnieju mogliśmy odbierać internetowe opinie i podziękowania.
Nieodłącznym towarzyszem tańca
był kłomnicki smok Dyzio - Dance,
który rozbawiał publiczność i tancerzy.
W tak wspaniałej atmosferze, przy
licznej publiczności w ostrej rywalizacji pary taneczne z KTT „STYL”
Kłomnice uplasowały się na następujących miejscach:
Franc Mateusz – Musiał Klaudia
w kat. 14-15 lat, klasa „D” - 1 miejsce
(na 13 par),
Stawski Michał – Anna Borowik
w kat. pow. 15 lat, klasa „E” - 2 miejsce ! (na 32 pary).
Krzemiński Sebastian – Włodarczyk
Katarzyna w kat. 12-13 lat, klasa „D”
- 3 miejsce ( na 13 par),
Ociepa Sebastian- Katarzyna Cebula
w kat. 12-13 lat, klasa „F” - 3 miejsce
(na 8 par),
Wołek Kamil – Szymczyk Dominika
w kat. 12-13 lat, klasa „E” - 5 miejsce
(na 11 par),

Wołek Konrad – Franc Marlena
w kat. 12-13 lat, klasa „F” - 5miejsce
(na 8 par),
Dolniak Adam – Musiał Klaudia
w kat. 12-13 lat, klasa „E” - 7 miejsce
(na 11 par),
Łapeta Piotr – Prześlak Natalia
w kat. 12-13 lat, klasa „D” - 8 miejsce
(na 13 par),
Kupczak Maciej – Makles Daria
w kat. 14-15 lat, klasa „D” - 9 miejsce
(na 13 par),
Matyjaszczyk Dawid – Domagała
Ewelina w kat. 12-13 lat, klasa „E” 11 miejsce
Tak więc 6 par tanecznych z Klubu Tańca „STYL” tańczyło w finale,
z których 4 pary stanęły na podium
i „zarobiły” łącznie 8 medali.
Zatem z naszych tancerzy i takich
wyników możemy być dumni, zwłaszcza że przed turniejem było jasne, że
nie będzie łatwo rywalizować z krótkim stażem w nowych zdobytych niedawno klasach tanecznych , a mimo
tego dobrze sobie radzili. BRAWO!!!
Warto też wspomnieć, że na parkiecie w pierwszym i drugim dniu turnieju
wystąpiły również nasze najmłodsze
pary, które jeszcze nie występują na
turniejach ogólnopolskich, a mimo to
ich pokaz tańca wszystkim się spodobał i został przyjęty gromkimi oklaskami.
Osiągnięcie takich wyników na tym
turnieju było efektem ciężkiej pracy
samych tancerzy, którzy na przestrzeni
ostatniego roku od ostatniego turnieju
przechodząc prze sita ocen sędziowskich na innych turniejach ogólnopolskich w całej Polsce i zdobywając
4 wyższe klasy taneczne udowodnili,
że zasłużyli na taką ocenę. Jest to zasługa trenera p. Krystiana Chmielarza
i szkoleniowców p. Krzysztofa Trentowskiego- styl standard, p. Roberta
Linowskiego- styl łacina. W tym miejscu ukłony dla trenera klubu, który
tworzył ten klub i od początku prowadził treningi z tancerzami i mimo różnych przeciwności udowodnił, że można mieć osiągnięcia w tym co się robi
z wielką pasją i zaangażowaniem.
Pisząc ten artykuł miło mi będzie
zakomunikować, że za zdobycie 1
miejsca para Franc Mateusz – Musiał
Klaudia w kat. 14-15 lat, klasa „D”
z KTT „STYL” w Kłomnicach została
dodatkowo nagrodzona przez sponsora
obecnego na turnieju.

Para ta otrzymała nagrodę w postaci sfinansowania w 100% pobytu na
obozie treningowo – szkoleniowym
w okresie wakacji od Państwa Magdaleny i Ryszarda Urbańskich właścicieli
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „MAG – RYŚ” – Ryszard
Urbański - 42-242 Rędziny, ul. Piaskowa 22B. GRATULUJEMY!!!
Organizatorzy Turnieju 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. Jarosławowi
Policińskiemu i Dariuszowi Wiewiórze
za dwudniową obsługę techniczną turnieju, - 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 tańczącej w KTT
„Styl”.
Jeszcze raz tą drogą organizatory VI
OTTT dziękują Głównemu Sponsorowi turnieju - Bankowi Spółdzielczemu
w Kłomnicach, który zawsze wspierał
pomocą działania na rzecz organizacji
turnieju. Na ręce Prezes Banku Spółdzielczego w Kłomnicach p. Barbarze
Dominiak składamy serdeczne podziękowanie za hojność dla Klubu Tańca
„Styl”. 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 celu
jaki przyświecał organizatorom turnieju. Poniżej wymieniamy wszystkich
sponsorów, którym należą się wyrazy
szacunku i uznania:
Patronat Medialny Turnieju:
- Telewizja N T L Radomsko
- „Gazeta Kłomnicka”
Sponsorzy turnieju:
- WÓJT GMINY KŁOMNICE,

GAZETA KŁOMNICKA - Kwiecień 2009

- URZĄD GMINY KŁOMNICE,
- GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KŁOMNICACH,
- STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE,
- BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH - Główny Sponsor Turnieju.
- „MAG – RYŚ” Magdalena, Ryszard
Urbańscy
- PAŁAC NIEZNANICE - Właściciel
P. Elżbieta Lubert.
- PIEKARNIA 1975 – P. Ewa, Henryk
Krysiak Kłomnice.
- „CENTURION” Art. Dekoracyjne
- Zakład Metalowo Elektrotechniczny
„BAJPAX” P .Jerzy Burzyński3.
- „FLAMENCO” Pracownia Obuwia
Tanecznego Dudki,
- Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych P. Anna, Robert Koblańscy,
- „RONZONI – MAGRYŚ” Sp. z o.o.
- PKP ENERGETYKA S.A. Zakład
Staropolski,
- V I V Inflatables sp. z o.o.
- DRUKARNIA NA WARCIE „KEMOT” P. Tomasz Łucki
- POLONTEX S.A.
- K Z D & Partner Management Colsuting
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„BOROWIK” P. Beata, Gabriel Borowik,
- „ALFA” P. Janusz Sosnowski. Nowa
Wieś
- Zakład Handlowy „ROLBUD” P.
Wiesław Frymus
- FHP „MARTIN - FASHION” P.
Marcin Aleksandrowicz.
- ZAKŁAD TRANSPORTOWY „POLWIDZ” Zbigniew Jędrzejczyk
- Cyfrowe Studio FOTO – VIDEO p.
Jarosław Tarnowski
- „MIKO – POL” Biuro Rachunkowe
–P. Mirosława Chmielarz,
- Salon Fryzjerski - P. Marzena Musiał
- P.H.U. „DIKSA” P. Adam Krzemiński
- PPHU „ANMAR” Stolarka PCV
Marek Cebula
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL,
- Firma Handlowa „EWA” Odzież
i kwiaty P. Ewa Brewczyńska
- Dekoracja kwiatami P. Anna Walicka
- Zakład Usługowy Handlowo –
Transportowy p. Skrzypczyński

›››
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- PHU „DOM – MAR” P. Jerzy Wąsikowski
- PHU DRUKARNIA CY- FROWA
„MOTIS”
- PPHU LEWSKI Producent Obuwia
P. Leszek i Aneta Domagała
- MEBEL CUD
- PHU „DOMEX”
- MASISSIVE OŚWIETLENIE P.
Edward Szumowski.
- P. Anna, Grzegorz Kupczak
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Mykanowie
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” Kłomnice,

- NZOZ Przychodnia Lekarska Kłomnice,
- „ZONMEBEL” MP-HiU P. Jerzy
Zonenberg
- GOSPODARSTWO SADOWNICZE
P. Andrzej Gorzelak
- Zakład Meblowy, p. Krajewski Tomasz,
- Sklep Wielobranżowy P. Arkadiusz
Franc,
- „ Oriflame” Naturalne szwedzkie
kosmetyki P. Agnieszka Bąk.
- „ Oriflame” Naturalne szwedzkie
kosmetyki P. Grażyna Ochenkowska,.
- SOLARIUM – Radomsko,
- Sklep „EVITA” P. Tomasz Drab

- PIEKARNIA P. Paweł Dzimiński
- NEMS STYL s.c. P. Karolina, Hubert Nems.
- „ALFANET” P. Marcin Małolepszy
- ARA NIERUCHOMOŚCI – Zdzisława Smok
- PPHU „AGG” P. Andrzej Gazda,
- Sklep „U Stasia”,
- P. Mariusz Wieloch,
- P. Renata Ojrzyńska,
- P. Anna Kanafa
Podziękowania wszystkim Sponsorom, którzy chcieli pozostać bezimienni.

Głos z publiczności, o Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Kłomnicach
Dawid Chybalski

K

łomnice, ta nazwa kojarzy się
wielu młodym ludziom z jednym, oczywiście z Turniejem
Tańca Towarzyskiego, który odbył się
w naszej Gminie już po raz VI. Organizatorami tych dwóch dni 28 i 29
marca byli Gminny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach oraz Klub Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego „STYL”
Kłomnice. Zapraszam do przeczytania
wywiadu z naszą gminną młodzieżą,
która jak co roku licznie przybyła do
Hali Sportowej przy Szkole w Kłomnicach aby dopingować swoich kolegów, rówieśników, dodawać im otuchy i wsparcia podczas tanecznych
zmagań.
Młody dziennikarz: Chodzicie na Turniej Tańca?
- W Kłomnicach, od kilku lat.

M. Dz. Czy to jest sport elitarny?
- Młodzież, dzieci ze szkół, wszystkie
osoby chętne mogły skorzystać z zaproszeń. Jedno jest pewne trzeba się
interesować tańcem, lubić go.
M. Dz. – Co najbardziej Was frapuje
w turnieju?
- Oczywiście stroje, dynamika, świetne
sylwetki, kondycja. Dobre przygotowanie choreograficzne. Chęć zdobycia
sukcesów.
M. Dz. - Co Wam przeszkadza?
Hm, (śmiech…) make-up
M. Dz. Jak to?
Za ostry, przepiękni młodzi ludzie,
mogą być naturalni ze swoją urodą.
M. Dz. – A poza tym?
- Jest ok!
M. Dz. – Macie swoich idoli?
- Jasne, ja parę o numerze 101 ze „Sty-

lu”, a ja Mateusza Franca i Klaudię
Musiał z tego samego Klubu. Jasne, że
wiele innych jeszcze, ale nie pamiętam
numerów i klubów.
M. Dz. - Dziękuję Wam, droga młoda publiczności, a będziecie za rok na
Turnieju Tańca?
- Oczywiście, nie przepuścimy tak
wspaniałej okazji
M. Dz. Więc do zobaczenia za rok,
cześć!!!
- Cześć!!!
Zapraszam na stronę internetową GOK
w Kłomnicach gdzie możecie obejrzeć
Drodzy Czytelnicy „Gazety…” wiele
ciekawych zdjęć wykonanych podczas
Turnieju Tańca Towarzyskiego www.
gokklomnice.pl

Koło modelarskie w Rzerzęczycach
Adam Krauze

O

d początku bieżącego roku
kalendarzowego prowadzę
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach zajęcia koła modelarskiego
dla uczniów naszej szkoły. Zamiar
prowadzenia takich zajęć powstał prawie dwa lata temu. Dzięki staraniom
Dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach p. Ryszarda Kroka stworzono
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bazę techniczno-dydaktyczną do prowadzenia zajęć. Zakupiono zamykane
szafki oraz materiały i narzędzia potrzebne do wykonywania modeli samolotów. Ukończyłem kurs animatorów
modelarstwa lotniczego i kosmicznego
organizowany przez Aeroklub Częstochowski, aby uzyskać uprawnienia do
prowadzenia zajęć koła.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.
W zajęciach uczestniczy 13 uczniów
ze szkoły podstawowej z klasy IV i VI.
W ramach ćwiczeń wykonujemy kartonowe modele samolotów, tzw. rzutków, modele z balsy i depronu oraz
latawce. Większość wykonywanych
modeli, to projekty p. Mariusza Wro-

ny, instruktora modelarni Aeroklubu Częstochowskiego przy ul. POW
w Częstochowie, któremu dziękuję
za udostępnienie tych materiałów. Po
wykonaniu modeli przeprowadzamy
zawody z oblatywania na sali gimnastycznej i boisku szkolnym. Sprawia to
uczniom wiele frajdy i daje dużo zadowolenia.
Zajęcia odbywają się też w innej
formie. 12 marca odbyliśmy wycieczkę
na lotnisko w Rudnikach. Dyrektor Aeroklubu Częstochowskiego p. Michał
Braszczyński wraz z instruktorami ae-

roklubu zapoznali uczniów z teorią lotu
samolotów, zaprezentowali bazę techniczną lotniska. Widzieliśmy z bliska
samoloty i szybowce, jakimi dysponuje
Aeroklub Częstochowski. Uczniowie
z zaciekawieniem słuchali informacji
na temat danych i ciekawostek, dotyczących poszczególnych statków powietrznych. Obejrzeliśmy także pokaz
lotu samolotem. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem, w czasie
którego mogliśmy podzielić się wrażeniami. Myślę, że taka forma spędzania
wolnego czasu jest dla dzieci szczegól-

Konkurs wiedzy o Londynie i Berlinie

London vs Berlin
Joanna Suliga, Agnieszka Szymczyk

J

ak nazywa się najwyższy budynek w Londynie? W którym
landzie leży stolica Niemiec? Jak
nazywają się najsłynniejsze londyńskie korty tenisowe? Na ile dzielnic
podzielony jest Berlin? – to wybrane pytania, na które 5 marca 2009
roku odpowiadali uczestnicy szkolnego konkursu wiedzy o Londynie
i Berlinie. Konkurs adresowany był
do wszystkich uczniów klas IV-VI
Szkoły Podstawowej w Kłomnicach.
Zasadniczym jego celem było zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy
z zakresu kultury brytyjskiej oraz niemieckiej.
Organizatorki konkursu, tj. Joanna
Suliga (nauczycielka języka angielskiego) oraz Agnieszka Szymczyk

(nauczycielka języka niemieckiego),
gratulują wszystkim uczniom, którzy
zdecydowali się wziąć udział w tym
przedsięwzięciu. Na uwagę zasługuje
fakt, że do konkursu przystąpiło blisko
60 uczniów, spośród których niezwykle trudno było wyłonić zwycięzców.
Jak się okazało, uczniowie solidnie
przygotowali się do konkursu, przeczytali niejedno opracowanie i spędzili
wiele godzin, by na konkursie poradzić
sobie z każdym pytaniem.
Test z wiadomości o Londynie
i Berlinie składał się aż z 50 pytań.
Uczniowie mieli za zadanie m.in. podpisać obrazki przedstawiające atrakcje
turystyczne obu stolic, wymienić zabytki, znane parki oraz słynne muzea.
Zwycięzców konkursu wyłoniło jury

nie atrakcyjna, rozwija zainteresowania, integruje z grupą rówieśniczą.
Korzystając z możliwości, chcieliśmy podziękować Dyrektorowi Aeroklubu Częstochowskiego p. Michałowi
Braszczyńskiemu za zorganizowanie
pobytu na lotnisku w Rudnikach. Chcielibyśmy kontynuować współpracę
z aeroklubem poprzez udział uczniów
w zawodach modelarskich organizowanych przez Aeroklub Częstochowski i rozwijanie pasji członków koła
modelarskiego.
w składzie: Dyrektor SP w Kłomnicach - p. Katarzyna Jurkowska (przewodnicząca), p. Joanna Suliga oraz
p. Agnieszka Szymczyk. Największą
liczbę punktów zgromadzili następujący uczniowie:
I miejsce: Aleksandra Pruciak, klasa V
A, Monika Kwiecień, klasa V a
II miejsce: Sebastian Krzemiński, klasa V
a, Aleksandra Śliwakowska, klasa VI b
III miejsce: Zuzanna Miarzyńska, klasa
V a, Aleksandra Wasilenko, klasa IV b
Wyróżnienia: Piotr Mucha (kl. V a), Jakub Musiał (kl. IV b), Sylwia Kowalik
(kl. VI b), Patrycja Nowak (kl. IV a).
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!!!
W SP w Kłomnicach konkursy o tematyce europejskiej to żadna nowość.
Pragniemy przypomnieć, że w latach
ubiegłych nasi uczniowie zmagali
się na konkursach: O Londynie wiem
wszystko, Stolice państw Unii Europejskiej, Historia integracji europejskiej.

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 2009/2010
Zespół Szkół w Kłomnicach ogłasza
nabór do:
• Klasy IV Szkoły Podstawowej
• Klasy I Gimnazjum
Zapewniamy:
• nowoczesna baza sportowa (hala
sportowa z dwoma wymiarowymi boiskami do piłki siatkowej oraz zapleczem sanitarnym);
• boiska z sztuczną nawierzchnią
o wymiarach 46x24 m, kort i tartanowa bieżnia o długości 60 m ze skocznią
w dal;

• dwie dyscypliny sportowe – piłka
nożna, piłka siatkowa;
• wykwalifikowana kadra trenerska;
• do 10 godzin zajęć sportowych
w tygodniu (pozostałe przedmioty realizowane będą zgodnie z programem
kształcenia ogólnego);
• możliwość dofinansowania posiłków regeneracyjnych i stroju sportowego;
• udział w rozgrywkach Szkolnego
Związku Sportowego i innych turniejach;
• możliwość uczestnictwa w obozach
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sportowych zimowych i letnich.
Kandydaci do klasy sportowej powinni
posiadać:
- dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim;
- pisemną zgodę rodziców (opiekunów
prawnych);
- zaliczenie testu sprawnościowego.
Kontakt:
Zespół Szkół w Kłomnicach,
ul. Szkolna 1
tel.: 034 3 281 038
e-mail: zs_klomnice@o2.pl
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Wielkanocne ściganie
Mateusz Magdziarz

T

radycyjnie, już po raz dziewiąty, w Wielką Sobotę, odbył się Wyścig Wielkanocny
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice.
Tegoroczna rywalizacja, inaczej niż
w latach ubiegłych, odbyła się na tzw.
Małej pętli wiodącej przez Rzerzęczyce – Skrzydlów – Rzeki i Kłomnice.
Na starcie wyznaczonym przy remizie
strażackiej w Rzerzęczycach, pierwsi
kolarze pojawili się o 10:20 – właśnie
wtedy miał miejsce początek zmagań
grup młodzieżowych. Łącznie w czterech kategoriach wystartowało 167 zawodników i 25 zawodniczek.
Na godzinę 12 zaplanowano uroczyste otwarcie wyścigu, którego
symbolicznie dokonali wójt gminy
Kłomnice p. Adam Zając i starosta częstochowski Andrzej Kwapisz.
Chwilę później zmagania rozpoczęli

kolarze w kategorii Elita + Orlik. Trasa
tego wyścigu mierzyła 145 kilometrów
a 160 zawodników miało ją pokonać
w 8 okrążeniach. Jan Milc zapytany
przeze mnie,na chwilę przed startem,
o warunki do jazdy, tylko szeroko się
uśmiechnął.
Jan Milc „ Mamy troszeczkę wiatru,
a to sprzyja takim manewrom – szachom kolarskim. Sądzę że ten wiatr dla
niektórych będzie sprzymierzeńcem,
ale dla innych nie lada utrudnieniem.”
Zarówno licznie zgromadzonych
kibiców na trasie wyścigu jak i organizatorów ucieszył fakt, że kolejny raz
na Wyścigu Wielkanocnym nie zabrakło zawodowych ekip kolarskich.
CCC Polast Polkowice, Legia Felt,
DHL Author czy Mróz Action Uniqa
to przecież prawdziwa kolarska elita.
I właśnie pomiędzy reprezentantami

tych ekip rozstrzygała się walka o zwycięstwo.
Na drugim okrążeniu od peletonu
oderwali się: Mariusz Witecki (Mróz
Action Uniqa), Tomasz Lisowicz
(CCC Polsat Polkowice) i Robert Radosz (DHL Author). Na szóstym okrążeniu prowadząca trójka miała ok. 3
minut przewagi. Od tego momentu do
pracy zabrali się kolarze ekipy Mróz,
którzy w końcówce dogonili uciekinierów.
Na finiszu Błażej Janiaczyk nie dał
szansz pozostałym zawodnikom i zdecydowanie zwyciężył w IX Wielkanocnym Wyścigu Kolarskim o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice. Równie dobrze spisał się Dariusz Flak – złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie,
który wygrał swój wyścig w kategorii
Masters.
Krótka relacja z wyścigu dostępna również na stronie www.tvntl.pl
w dziale sportowym.

IX Wielkanocny Wyścig Kolarski w pigułce
Jan Milc
Termin rozegrania zawodów:
11 kwietnia 2009 r;
Miejsce startu i mety:
Rzerzęczyce, gmina Kłomnice;
Ilość kategorii:		 8 + 5 masters;
Ranga wyścigu:
punktowany w challenge’u PZKol;
Liczba uczestników:
603 (REKORD FREKWENCJI),
w tym: 79 kobiet i 68 mastersów;
Ilość klubów kolarskich:
110, w tym: 2 z Holandii,
po jednym z Czech, Finlandii i Litwy;
Dystanse:
kat. młodziczka – 18,2 km,
kat. juniorka młodsza – 36,4 km,
kat. kobiety elita – juniorka – 54,6 km,
kat. młodzik – 36,4 km,
kat. junior młodszy – 54,6 km,
kat. junior – 91,0 km,
kat. elita – orlik – 145,6 km,
kat. masters – 54,6 km.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
elita - Błażej Janiaczyk
			 MRÓZ CONTINENTAL;
orlik - Piotr Krajewski
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					 LEGIA FELT;
junior - Paweł Wdowiak
				 LKS GOLCZEWO;
junior mł. - Igor Krymski
					 KTK KALISZ;
młodzik - Patryk Krzywda
				 KTK KALISZ;
kobiety elita - Małgorzata Piotrowska
				 LKS DZIERŻONIÓW;
juniorka mł. - Maria Ziółkowska
				 LKK LUKS SŁAWNO;
młodziczka - Iwona Kurczak
				 MKS JAWORZYNA ŚL.
masters - Dariusz Flak
				 CTC CZĘSTOCHOWA;
Zwycięzcy uzyskali średnie prędkości:
elita – orlik – 45,3 km/godz.
junior – 43,8 km/godz.
junior młodszy – 40,4 km/godz.
kobiety elita – juniorka – 39,5 km/godz.
Liczba wolontariuszy pracujących przy
organizacji wyścigu:
133 osoby, w tym: 9 kobiet,
84 druhów strażaków;
Sponsorzy:
Bruki-Tomaszewski - Kłomnice, Bank
Spółdzielczy w Kłomnicach, Piekar-

nia-Henryk Krysiak - Kłomnice, „BAJPAX” – Jerzy Burzyński - Nieznanice,
GS „SCh” Kłomnice, „DOMAR” –
Jerzy Wąsikowski - Kłomnice, „STEMAK” Stefan Makowski – Zawada,
„ARAMET” Zbigniew Modlasiński –
Michałów Kłomnicki
Samochody do obsługi wyścigu udostępnili: Jerzy Burzyński – Nieznanice, Magdalena Milc i Łukasz Punda
mHome-Nieruchomości – Wrocław,
Jerzy Wąsikowski –Kłomnice, Jacek
Gajda – Rzerzęczyce, Cezary Wilk
„CzarBud”- Kłomnice, Zbigniew Modlasiński - Michałów Kłomnicki, Dariusz Jendras „Dar-Gaz” - Bartkowice, Krzysztof Sołtys – Bartkowice,
Michał i Stanisław Sośniak – Kłomnice, Andrzej i Patryk Wartacz „AGD”
- Kłomnice, Katarzyna i Robert Zalas
„Auto-Naprawa” - Kłomnice, Sławomir Rychlewski - Kłomnice, Zenon
Wiewióra – Kłomnice, Ryszard Pawera „Bike-Art” – Kłomnice, Stanisław Stępień – Kłomnice, Piotr Zając
– Kłomnice.
Dotychczas na dystansie głównym

zwyciężali:
rok 2001 I Wyścig:
		 Bohdan Bondariew MRÓZ;
rok 2002 – II Wyścig:
		 Sławomir Chrzanowski
		 JOKO VELAMOS;
rok 2003 – III Wyścig:
		 Krzysztof Jeżowski
				 MIKOMAX;
rok 2004 – IV Wyścig:
		 Paweł Szaniawski
		 LEGIA BAZYLISZEK;
rok 2005 – V Wyścig:
		 Jarosław Rębiewski
		 KNAUF TEAM;
rok 2006 – VI Wyścig:
		 Piotr Barczyk KNAUF TEAM;

rok 2007 – VII Wyścig:
		 Wojciech Pawlak DYNATEX;
rok 2008 – VIII Wyścig:
		 Łukasz Bodnar DHL-AUTHOR;
rok 2009 – IX Wyścig:
		 Błażej Janiaczyk
		 MRÓZ CONTINENTAL.
Tyle statystyki.
Ps. W zgodnej opinii obserwatora Polskiego Związku Kolarskiego i jednocześnie sędziego głównego zawodów
– Jerzego Klinika oraz pozostałych sędziów, wyścig był sukcesem organizacyjnym pod każdym względem. Jednak
wszystkie przytoczone wyniki, jak też
wysokie oceny nie mogłyby zaistnieć

bez wielotygodniowej pracy zespołu
organizacyjnego, bez znakomitej pracy
druhów strażaków i kolegów sportowców, bez dużego wysiłku pań przygotowujących „ciepłe danie” dla zawodników i członków ekip kolarskich.
Osiągnięcie sukcesu nie byłoby też
możliwe bez wsparcia zaprzyjaźnionych z wyścigiem sponsorów. Jest to
sukces całej naszej wspólnoty gminnej.
Organizatorzy składają podziękowania
wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w tak znakomite przygotowanie tej prestiżowej i największej
tego typu imprezy kolarskiej w Polsce.

Głos dla kibica, czyli o IX Wyścigu
Kolarskim w Rzerzęczycach
Dawid Chybalski

D

zień 11 kwietnia 2009r. można zaliczyć do jednego z najwspanialszych dni w roku,
a to za sprawą IX Wielkanocnego
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Kłomnice, który odbył się w miejscowości
Rzerzęczyce.
Zapraszam do przeczytania wywiadu z ludźmi, którzy przybyli do naszej
Gminy na ten wyścig oraz naszych lokalnych kibiców, którzy są nieodłącznym przykładem, tego, że takie zawody jak te służą naszemu społeczeństwu
na duży „plus”.
Młody dziennikarz: Czy podobał się
Wam tegoroczny Wyścig Kolarski
w naszej Gminie Kłomnice?
- Oj tak, był wspaniały, jestem z Wami
od pierwszej Edycji i bardzo się cieszę,

że propagujecie ten rodzaj sportu
M. Dz. A co z organizacją?
- Muszę powiedzieć, że jestem pod
wielkim wrażeniem, „co roku coś nowego” to chyba Wasze motto mobilizacyjne. Każdy rok jest inny, organizacja
stoi na bardzo wysokim poziomie, gratulacje!!!
M. Dz. Czy mieliście swoich faworytów?
- Ja miałem, mojego kolegę z klubu kolarskiego, kibicowałem mu od samego
początku wyścigu
M. Dz. I co, zwyciężył?
- Tak, zajął 3 miejsce.
M. Dz. Powiedzcie jak myślicie, czy
poziom tego wyścigu wzrósł, czy jednak chyli się ku upadkowi.
- Według mnie wzrósł i to naprawdę
wysoko, ja też tak uważam, w latach

ubiegłych było mniej zawodników, teraz jest ich o wiele więcej.
M. Dz. Czy uważacie, że taki rodzaj
sportu powinno się propagować.
- Mmm (śmiech) … tak jest, powinno
się na przykład dla zdrowia, ale i również dla współzawodnictwa.
M. Dz. Dziękuję serdecznie za rozmowę, zapraszamy za rok na kolejny X
Wielkanocny Wyścig Kolarski
- Na pewno do Was zajrzymy, cześć!!!
Tak jak można było dowiedzieć się
z wywiadu, warto uczestniczyć w takich wyścigach, zdobywać nowe znajomości, uczyć się panować nad swoimi
emocjami, współpracować w peletonie
i rywalizować ze sobą podczas wyścigu. Ważna jest zasada „fair play”, którą
można stosować nie tylko w piłce nożnej.

Seminarium z Yukinobu Shimabukuro
Barbara Musiał – instruktor karate

W

piątek 3 kwietnia na ponowne zaproszenie sensei
Zbigniewa Rychlewskiego
przybył do Polski sensei Yukinobu
Shimabukuro – 9 Dan Uechi-ryu
Karate-do Okinawa. Dzień później
w sobotę 4 kwietnia na Hali Sportowej w Kłomnicach odbyło się kolejne

czwarte seminarium (trzecie z udziałem
mistrza). Sensei Yukinobu serdecznie
został przywitany przez uczestników
seminarium, rodziców i gości. Tak jak
poprzednio na spotkanie z mistrzem
przybyły liczne grupy praktyków stylu Uechi-ryu sekcji karate z Kłomnic
oraz karatecy z Częstochowy, Radom-
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ska, przedstawiciele innych stylów
z Włoch, Warszawy i Nowego Sącza.
Seminarium rozpoczęło się od treningu dla zaawansowanych posiadających
minimum 5 KYU. Po przerwie na drugi
trening dołączyli wszyscy bez względu
na wiek i stopień zaawansowania. Natomiast trzeci trening był przeznaczo›››
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› ny dla osób dorosłych. Mistrz ponow- przybycie, udzielenie praktycznych chlewskiemu i życzymy dalszych suknie zachwycił wszystkich sprawnością
i szybkością na przykład przy uderzeniach czy kopnięciach. W trakcie tego
jednego dnia seminarium uczestnicy
pomimo zmęczenia, byli również zadowoleni z efektów ćwiczeń. Mistrz
wyraził swoje uznanie dla ćwiczących,
którzy podchodzą poważnie do treningów i robią coraz większe postępy. Na
zakończenie rodzice dzieci z Kłomnic
przygotowali skromny poczęstunek.
Wszyscy serdecznie podziękowali sensei Yukinobu Shimabukuro za

wskazówek i objaśnień poszczególnych technik. Mistrz również podziękował za zaproszenie do Polski i gościnę. To było w Kłomnicach, natomiast
w Częstochowie w sobotę wieczorem
miało miejsce inne wydarzenie. Otóż
sensei Zbigniew Rychlewski podszedł z powodzeniem do egzaminu na
2 Dan Uechi-ryu Karate-do Okinawa.
Egzamin przeprowadził oczywiście
sam Mistrz Yukinobu Shimabukuro
9 Dan Uechi-ryu Karate-do Okinawa.
Gratulujemy sensei Zbigniewowi Ry-

Druga edycja współzawodnictwa
sportowego drużyn OSP
Jarosław Łapeta sekretarz ZG ZOSP RP w Kłomnicach

W

niedzielę 19 kwietnia zakończyła się druga edycja
współzawodnictwa
sportowego drużyn OSP z terenu
Gminy Kłomnice. Na początek kilka
słów historii tej stosunkowo młodej
imprezy sportowej. W roku 2008 na
posiedzeniu Zarządu Gminnego Prezes
Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłomnicach
druh Adam Zając zaproponował zorganizowanie turnieju współzawodnictwa sportowego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Kłomnice. Powodem takiego
pomysłu była ograniczona możliwość
współzawodnictwa kończąca się jedynie zawodami sportowo pożarniczymi,
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które od wielu lat corocznie organizuje Zarząd Gminny Straży i Gmina
Kłomnice. Widok ambitnej i naprawdę
sportowej rywalizacji był poważnym
bodźcem do takiego naprawdę trafionego pomysłu. Zaproponowano cztery
dyscypliny tj. strzelanie z broni pneumatycznej, piłkę siatkową, tenis stołowy i piłkę nożną halową. Pierwszy
rok to pewien rozruch i niekoniecznie
pełny udział jednostek z terenu Gminy. W efekcie współzawodnictwa we
wszystkich rozgrywkach wzięło udział
tylko 5 na 10 jednostek z terenu Gminy. W roku 2009 postanowiono kontynuować ten pomysł, i tak już w grudniu
odbyły się zawody w strzelaniu z broni
pneumatycznej w której wzięło udział

cesów. Serdeczne podziękowania dla
sensei Zbyszka za organizację seminarium, dla rodziców dzieci sekcji karate
w Kłomnicach za przygotowanie poczęstunku i pomoc w organizacji. Komitet Rodzicielski dziękuje Dyrekcji
Zespołu Szkół w Kłomnicach za udostępnienie Hali Sportowej. Cieszymy
się, że Gmina Kłomnice miała zaszczyt
ponownie gościć Mistrza. Miejmy nadzieję, że następne seminarium będzie
równie ciekawe i odbędzie się w Kłomnicach.
9 drużyn, kolejna dyscyplina w styczniu to tenis stołowy w rozgrywkach
wzięło udział 8 drużyn, w lutym piłka
nożna halowa a w marcu i kwietniu
piłka siatkowa. Rozgrywki w piłkę
nożną i siatkową ze względu na udział
wszystkich drużyn i eliminacje w 2
grupach w systemie każdy z każdym
bardzo wydłużył rozgrywki i dlatego
były to turnieje dwudniowe. Do oceny
rozgrywek przyjęto punktację od 10
pkt za 1 miejsce do 1 pkt. za miejsce
10, brak udziału drużyny to 0 punktów
Tegoroczna edycja to naprawdę wysoki poziom rozgrywek oraz gorące kibicowanie. Ponadto to dodatkowa forma
integracji młodzieży wokół OSP i jednocześnie wykorzystanie posiadanej
bazy lokalowej. Prawie każda jednostka systematycznie korzysta z sal gimnastycznych i boisk. Do OSP zapisują
się nowi członkowie którzy gwarantują
podtrzymanie tradycji i zabezpieczenie
przeciwpożarowe Gminy. Młodzież
mniej uzdolniona sportowo ma możliwość uprawiania różnych dyscyplin
nawet poza klubami sportowymi. Dzięki takiej organizacji przy każdej OSP
działa świetlica, w której młodzież ma
możliwość spędzania czasu wolnego.
Taka forma rozwoju kultury fizycznej
i sportu to naprawdę wspaniały i godny
wsparcia przez władze Gminy pomysł.
Kończąc ten artykuł pragniemy
pogratulować zwycięzcom oraz podziękować zawodnikom za wspaniałe
sportowe widowisko. W wyniku zaciętej rywalizacji zwycięstwo odniosła drużyna OSP Zdrowa drugie miejsce zajęła drużyna OSP Rzerzęczyce
a trzecie miejsce zajęła drużyna OSP
Skrzydlów. Porównując poprzedni rok
tylko drużyna ze Zdrowej i Rzerzęczyc zachowała swoje czołowe pozy-

cje natomiast pozostałe miejsca uległy
zmianie, co świadczy o ciągłej pracy
nad formą zawodników z wszystkich
jednostek. Szkoda tylko, że ciągle nie
wszystkie jednostki uczestniczą we
wszystkich konwencjach. Nie mniej
jednak cieszymy się z dużej frekwencji i liczymy, że w przyszłym roku
wszystkie jednostki wystawią swoje
drużyny do wszystkich konkurencji.
Myślimy nad wprowadzeniem również dodatkowych konkurencji, aby
jeszcze bardziej urozmaicić współza-

w organizacji zawodów w strzelaniu
z broni pneumatycznej, panu Tomaszowi Drabowi za sędziowanie meczów
siatkówki oraz panu Piotrowi Kamińskiemu za sędziowanie zawodów
w tenisa stołowego. Zapraszamy już
w grudniu do kolejnych edycji naszego
współzawodnictwa, a jeszcze w miesiącu sierpniu na gminne zawody sportowo pożarnicze.
Poniżej tabela wyników z porównaniem do roku 2008.

wodnictwo. Podsumowując nie sposób
zapomnieć tutaj o ludziach, którzy nie
będąc działaczami OSP mocno zaangażowali się w pomoc przy organizacji
tego współzawodnictwa i tak dziękuję
tutaj pani Ani Dylczyk kierownikowi Hali Sportowej w Kłomnicach, za
pomoc w organizacji wszystkich turniejów oraz nieodpłatne sędziowanie
rozgrywek w siatkówkę. Za nieodpłatną pomoc dziękujemy również panom
Zdzisławowi Matusiakowi i Robertowi
Owczarkowi za sędziowanie i pomoc

Miejsce

Konkurencje

Drużyna
OSP Zdrowa

1

OSP
Rzerzęczyce
OSP
Skrzydlów

2
3

OSP Konary

4

OSP
Chorzenice
OSP
Nieznanice
OSP
Pacierzów

5
6
7

Rok 2008

Strzelanie
z broni
pneumatycznej

Tenis
stołowy

Piłka
nożna
halowa

Piłka
siatkowa

Punkty za
udział we
wszystkich
konkurencjach

RAZEM

Razem

miejsce

9

7

9

10

2

37

31

2

10

8

4

9

2

33

33

1

2

10

10

4

2

28

15

7

4

9

2

7

2

24

22

6

7

4

3

8

2

24

28

4

5

6

8

2

2

23

13

8

8

3

6

1

2

20

30

3

8

OSP Zawada

6

0

7

6

0

19

8

10

9

OSP Garnek

3

5

1

5

2

16

23

5

10

OSP Kłomnice

0

0

5

3

0

8

13

9

Baba Wielkanocna - Kamyk 2009
Renata Krawiec

K

GW z Rzerzęczyc – nasze
Panie brały udział w Prezentacjach Wielkanocnych, tym
razem w Kamyku, gmina Kłobuck.
Po uroczystym otwarciu przez organizatorów: Starostwo Powiatowe
w Kłobucku, Regionalną Radę Kół
Gospodyń Wiejskich i wiele innych
instytucji i organizacji oraz licznych
wystąpieniach gości, nastąpiło poświęcenie potraw wielkanocnych.
Dokonał tego Ksiądz Proboszcz
Parafii w Kamyku. Rozpoczęła się degustacja Potraw Wielkanocnych. Stoły
uginały się od potraw. Nasz stół przygotowany przez Panie cieszył się powodzeniem. Na stole tym był szeroki

asortyment od sałatek warzywnych,
śledziowych przez wędliny swojskie,
jajka w majonezie, faszerowane. Były
baby i babeczki wielkanocne, mazurki i ciasto, iście świąteczne. Nie było
tylko nalewki. Odważą się i zabiorą na
kolejne prezentacje.
Dofinansowanie otrzymały od Wójta – p. Adama Zająca, który zaszczycił
swoją obecnością uroczystość.
Nasze kobiety są ogromnie zorganizowane i szalenie gościnne. Można
było obejrzeć ekspozycję rękodzieła
artystycznego. Królowały palmy z Koziegłów, różne inne wielkanocne bibeloty. Ładnie prezentowała się wiklina.
A jakiej wielkości widziałam drewnia-

GAZETA KŁOMNICKA - Kwiecień 2009

nego Anioła, rzeźbę przecudną, to coś
niesamowitego. Trudno nie dotknąć
go, taki był ten anioł piękny. Inne rzeźby również. Zespoły prezentowały się
zapewne dobrze. W większości repertuar – pieśni wielkopostne. Ale nie
było dobrego odbioru, niespokojna publiczność, wciąż przemieszczająca się,
no bo w końcu te potrawy tak mocno
wciągały wszystkich. Na koniec dyplomy, gratulacje były i powrót w niedzielne popołudnie do naszej gminy
Kłomnice, która być może przyjmie
organizację Prezentacji Potraw. Najbliższe, choć wydaje się, na szczęście
jeszcze zbyt odległe – to Bożonarodzeniowe, odbędą się w Przyrowie.
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Paczki rozdane!!!
Renata Krawiec

G

minny Ośrodek Kultury
w Kłomnicach, z ogromną
satysfakcją pragnie wszystkich powiadomić, że Anioły z masy
solnej pochodzące z Powiatowego
Konkursu
Bożonarodzeniowego
2008/2009 zostały sprzedane przez
dzieci i młodzież - prawdziwy i wyjątkowy Wolontariat. Do nich należą: Norbert Moneta, Karolina Muras,
Michał i Przemek Chruściel, Mateusz
i Hubert Orzechowscy, Kamil Terka,
Kuba Kołodziejczyk, Magda Łukasik,
Zuzia Eliasz, Ewa Woszczyńska, Piotr
Jafra, Dawid Chybalski. Przeprowadzona Akcja charytatywna na rzecz
zakupienia paczek żywnościowych dla
dzieci z biednych rodzin miała miej-

sce w terminie 1 lutego, 26 i 27 marca
w Sklepie Wafelek „A&D” i Delikatesach Centrum w Kłomnicach. Zebraliśmy kwotę 659,59,- zł
Paczki otrzymały w dniu 3 kwietnia, tuż przed Niedzielą Palmową
dzieci z biednych rodzin z pięciu gmin
powiatu częstochowskiego: Czarny
Las- Gmina Mykanów, Rędziny, Kusięta – Gmina Olsztyn, Przyrów oraz
Dąbrowa Zielona. Ponadto objeździliśmy 11 miejscowości naszej gminy.
W sumie przekazaliśmy 20 paczek
żywnościowych, asortyment bardzo
urozmaicony. Wszystkim uczestnikom, za anioły, za serce i wyjątkowe
zrozumienie sensu i celu organizacji
konkursu – pięknie dziękujemy. Ten

dar serca, to dzielenie się z drugim
człowiekiem małym dobrem, przed
Świętami Wielkanocnymi – niech będzie wyrazem naszej wyjątkowej postawy chrześcijańskiej. Niechby do
wszystkich za to wszystko podwójnie
wróciło! Nasze dzieci i młodzież wykazując takie piękne cechy charakteru
– niesienie pomocy drugim, realizuje
i pokazuje wszystkim wymiar charytatywnej pracy, więcej o wysokich walorach społeczno-wychowawczych.
Serdecznie dziękujemy Kierownikowi „Wafelka A&D” w Kłomnicach – P. Łukaszowi Chmielarzowi za
przygotowanie paczek żywnościowych
i bardzo dobre przyjęcie dzieci w czasie sprzedaży aniołów oraz P. Zbigniewowi Wawrowskiemu Prezesowi GS
„S-Chł” w Kłomnicach – Delikatesy
Centrum, również za przychylność
i pomoc w tej sprawie.

XIX Edycja Konkursu na Najpiękniejszą
Strażacy, strażacy
Palmę Wielkanocną, Kraszankę i Pisankę
Janina Chrząstek

Renata Krawiec

W

dniu 7 kwietnia 2009r.
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłomnicach odbyło się rozstrzygnięcie XIX Edycji
Konkursu na Najpiękniejszą Palmę
Wielkanocną, Kraszankę i Pisankę.
Przedstawiamy Państwu Laureatów,
których prace po wnikliwym obejrzeniu oceniła pani Małgorzata Chebel – starszy Instruktor ds. plastyki
FORMA – PALMA WIELKANOCNA
KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWOWA
NAGRODY RÓWNORZĘDNE:
Karolina Bajor – SP w Skrzydlowie,
Dominik Borek – SP w Rzerzęczycach,
Dominik Siemieński – SP w Zdrowej,
Dawid Bienek – SP w Rzerzęczycach,
Julia Raj – SP w Rzerzęczycach.
WYRÓŻNIENIA:
Ewelina Ciupa i Justyna Kusztal – SP
w Garnku
Karolina Mazik i Kasia Rachwalik –
SP w Garnku
Wyróżnienie za innowatorskie podejście do tematu z bardzo dokładnymi
wypracowanymi elementami dekoracyjnymi, ale wychodzące poza tradycje
i regionalizm.
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FORMA: KRASZANKA I PISANKA
KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA:
I MIEJSCE - Monika Kwiecień – SP
Kłomnice (za zestaw kraszanka i pisanka)
II MIEJSCE – Michał Chojnacki -SP
w Skrzydlowie (kraszanka) i Damian
Siemieński – SP w Zdrowej (zestaw:
kraszanka i pisanka)
III MIEJSCE -Aleksandra Pruciak –
SP w Kłomnicach (zestaw: kraszanka
i pisanka) i Paulina Pluta – SP w Skrzydlowie (za zestaw: pisanka i palma)
WYRÓŻNIENIE – Ania Zgrzebna –
SP w Skrzydlowie (pisanka)
KATEGORIA GIMNAZJUM:
I MIEJSCE -Paulina Urbaniak – G.
w Kłomnicach (kraszanka)
II MIEJSCE -Marcin Pluta i Ania Pluta - G. w Skrzydlowie (za zestaw: kraszanka i pisanka)
oraz Ola Frymus – G. w Kłomnicach
(pisanka)
III MIEJSCE -Agata Rak- G. Rzerzęczyce (pisanka) i Klaudia Koza – G.
Zawada (kraszanka)
Wyróżnienie - Damian Kneba – G.
w Kłomnicach (kraszanka)

Kiedy syrena da sygnał nocą
Albo w słoneczny, piękny dzień
To przerażenie jest takie samo
Czujesz, że coś źle dzieje się.
Straż czuwa nad tym, byś był bezpieczny
Człowieku mały, większy i duży
Pamiętaj zawsze, że straż pożarna
Przez całe życie każdemu służy.
Nie ma wyboru w nocy czy w dzień
Czy jest to pożar, czy też wypadek
Lub zagrożony gdzieś w jakimś miejscu
Jest mały chłopiec, a może dziadek.
Często na rękach noszą strażacy
Dziecko, młodzieńca, starszą osobę
Z niebezpieczeństwa ratując życie
Nie licząc godzin pracy na dobę.
Oni ratunek dają każdemu
Często nie patrząc wcale na siebie
Kto ich obroni, gdy będzie trzeba,
Kiedy się oni znajdą w potrzebie?...
Strażacki sztandar daje im siły
Tak dumnie noszą go na ramieniu,
A św. Florian pod płaszcz swój chroni
Swych podopiecznych tutaj na ziemi.
My wam podzięki składamy szczere
Każdy z was dla nas jest jak brat!
Najpierw modlitwę damy wam w darze
A potem duży, czerwony kwiat.

