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Gminny Biuletyn Informacyjny

14.04.2010 Warszawa Plac Piłsudskiego
uroczystości pogrzebowe ku czci ofiar katastrofy w Smoleńsku

Odznaczenia dla kombatantów

Spis treści
Tragedia narodowa

J

ak już wszyscy wiemy, w dniu 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku, w katastrofie lotniczej, zginęło 96 osób,
a wśród nich, Prezydent Rzeczpospolitej Polski Lech Kaczyński wraz z towarzyszącą mu małżonką, wszyscy głównodowodzący Wojska Polskiego, oraz wielu posłów i senatorów, a także
inne osoby, które znajdowały się na pokładzie samolotu lecącego na uroczystości w Katyniu.
Od tego tragicznego dnia, upłynął już prawie miesiąc, ale przyczyny wypadku w wersji ostatecznej, do tej pory nie są znane. Jedno jest prawdą. Zginęło kilkadziesiąt osób piastujących
różne i ważne dla kraju funkcje, zarówno polityczne jak i społeczne. Tragiczna śmierć zrównała ich wszystkich, dlatego uważam, iż żałoba po nich też, nie powinna nas dzielić, ale jednoczyć i dlatego właśnie na budynkach Urzędu Gminy, flagi żałobne powiewały, aż do dnia
powrotu ciał wszystkich ofiar wypadku do Polski i godnego ich pochówku. Podobnie postąpiło wielu mieszkańców naszej gminy. W imieniu władz i mieszkańców gminy, przekazaliśmy
nasze kondolencje, przede wszystkim rodzinom, osób tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej, bo ich przynależność do określonych partii politycznych, stowarzyszeń czy też podległości służbowych, w takim momencie jest bez znaczenia. Zginęli ludzie, nasi rodacy, matki,
ojcowie, synowie, córki, którzy osierocili swoje rodziny. Łącząc się w bólu z ich rodzinami,
zastanówmy się chwilę, jak ulotne jest życie i jak powiedział ks. Twardowski „spieszmy się
kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”.

Rycerze św. Floriana!

P

od takim tytułem, ,,kilka lat temu ukazał się w naszej gazecie, krótki felieton dotyczący Ochotniczych Straży Pożarnych,, działających na terenie naszej gminy. Pisaliśmy
w tym felietonie o naszych druhach ochotnikach, o ich poświęceniu w służbie na rzecz
naszej społeczności lokalnej, w warunkach codziennych zdarzeń i w sytuacjach zagrożenia
naszego życia czy też naszego mienia. W tym roku w dniu 4 maja również obchodziliśmy
dzień patrona strażaków i chociaż obchody gminne tegorocznego święta strażaków odbędą
się jesienią- z chwilą oddania do użytku nowej remizy OSP Zdrowa, to główny temat tego
święta, pozostaje bez zmian. Jest to wyraz uznania władz gminy,, dla jednostek OSP, za społeczną służbę na rzecz mieszkańców naszej gminy w sytuacjach kryzysowych, ratowania ich
i ich mienia od ognia, wody, klęsk żywiołowych i w czasie wypadków drogowych. Dlatego
cieszą nas również, wyrazy uznania pod adresem strażaków z OSP, wyrażane przez proboszczów parafii z terenu naszej gminy. Tak się bowiem składa, iż w każdej parafii funkcjonuje
co najmniej jedna jednostka OSP, a w parafii Kłomnice aż 3 takie jednostki. Wszystkie one,
uczestniczą również, na miarę swoich możliwości, w uroczystościach religijnych na terenie
swoich parafii, w znaczący sposób uświetniając ich charakter. Niebagatelną rolę odgrywają
w tych uroczystościach orkiestry strażackie, które są ich ozdobą. Jednakże główna działalność
naszych OSP jest skierowana na niesienie pomocy wszystkim, którzy znajdują się w stanie
zagrożenia. Doceniając rolę straży pożarnych, od lat prowadzimy politykę wyposażania jednostek w jak najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, oraz coraz to lepsze wyposażenie osobiste druhów, biorących udział w zdarzeniach. Co rok w budżecie gminy, znajduje się znacząca
kwota, na zakupy sprzętowe i bieżące utrzymanie straży. Z pewnością nie są to zmarnowane
pieniądze. Jeśli jeszcze dodamy do tego, ciężką, codzienną pracę ochotników, podczas zimowego odśnieżania dróg gminnych, to myślę, że mogę w imieniu nas wszystkich życzyć
druhom z OSP i ich rodzinom, aby jak najdłużej wytrwali w tej służbie społecznej.
Życzymy Wam druhowie, aby wszystkie wyjazdy do akcji kończyły się powodzeniem i byście zawsze, zdrowi i bez wypadków wszyscy wracali do swoich strażnic. Niech św.Floriannasz patron, czuwa nad Wami.
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Nie doręczony List do Prezydenta RP
profesora Lecha Kaczyńskiego
Jędrzej Moderski

B

rałem udział we mszy św.
w kaplicy na cmentarzu Kule
w Częstochowie oraz na uroczystości Katyńskiej pod pomnikami
Katynia na tymże cmentarzu. Było to
dokładnie w tydzień po tragedii z samolotem prezydenckim w Smoleńsku.
We mszy św. brało udział 3-ch księży. Jednym z celebrantów był ksiądz
Kapelan mjr Józef Grecki z Niepodległościowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej z Ostrowa Wielkopolskiego.
Znam się z nimi od wielu lat z racji
spotkań Patriotycznych w Częstochowie i okolicznych miejscowościach.
Na koniec tej uroczystości zabrał głos, gdyż On pojechał pociągiem do Katynia i oczekiwał razem
z przybyłymi Rodzinami Katyńskimi
na przyjazd Polskiej Delegacji Rządowej z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.
Wypadek, a właściwie Wielka Tragedia Narodowa z samolotem uniemożliwiła tej delegacji wzięcia udziału. Widziałem tego księdza Kapelana
Józefa Greckiego w telewizji – oczekujących wraz z Rodzinami Katyńskimi.
Po uroczystości na Kulach prosił
mnie i upoważnił, aby ten list przygotowany przez niego i nie wręczony
profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu
ogłosić w jakiejś gazecie, gdyż on
wyjeżdża już do Krakowa na pogrzeb
naszego Prezydenta. Czyniąc to Jego
upoważnienie i prośbę – proszę Redakcję Gazety Kłomnickiej o jego umieszczenie.

BÓG - HONOR - OJCZYZNA
Lidia Burzyńska

Ż

ycie dobrego człowieka jest jak
świeca. Zapalone przez Boga
płonie jasnym ogniem. Ogrzewa.
Rozświetla mrok. Wskazuje drogę. Daje
nadzieję. Życie dobrego człowieka jest
jak świeca. Zdmuchnięte przez Boga
4

na zawsze zostaje w pamięci tych, którzy mogli patrzeć w jego światło.
10 kwietnia 2010 roku to data, której nie zapomni żaden Polak ani dzisiaj,
ani w przyszłości; pamiętać będą o niej
następne pokolenia. Cóż, dato, kryjesz

w sobie? Tragedię 96 istnień ludzi,
którzy będąc patriotami pragnęli uczcić pamięć pomordowanych
Polaków. Pragnęli, by o wydarzeniach z 1940 roku mówiły i pamiętały obecne i przyszłe pokolenia. Ich
umysły były przepełnione faktem,
iż 21 768 obywateli polskich osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób

OGŁOSZENIE
Gmina Kłomnice informuje, że
z dniem 01.05.2010r. wprowadza się
nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m3 wody dostarczonej z wodociągów wiejskich – 2,60 zł (brutto). Cena 1 m3 ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacji sanitarnej
lub dowożonych do punktu zlewnego
na terenie oczyszczalni ścieków - 3,10
zł (brutto). Opłata stała – 1,07 zł /miesiąc (brutto).«
cywilnych zostało zamordowanych
na mocy decyzji Biura Politycznego
KC WKP(b) z 5 marca 1940 r.
70 lat temu i teraz śmierć elit polskich - o ironio - tragedia się powtarza,
choć w innym kontekście historycznym. Samolot TU 154 z parą prezydencką i 94 osobami na pokładzie rozbija się nieopodal Smoleńska. Nikt nie
przeżył.
Pan Prezydent Lech Kaczyński
i pozostałe ofiary w różnych wymiarach pragnęły jednego „Nie zapominajcie o Katyniu”. Używając kolokwializmu „Bóg ich wysłuchał”, ponieważ
10 kwietnia 2010 roku około godziny
9 rano cały świat miał na ustach słowo
Katyń.
Patriotyzm nasz po tej tragedii uwidocznił się poprzez chęć oddania hołdu parze prezydenckiej i pozostałym
ofiarom katastrofy. Tysiące Polaków
przybywało do Warszawy. - Czy to
głos sumienia? A może wewnętrzna potrzeba (niech każdy sam sobie
na to odpowie) pchnęła ludzi do tego,
by przyjść, przyjechać pod Pałac Prezydencki. Miałam okazję 14 kwietnia
wraz z Anną Chmielarz, Martą Pałką,
Andrzejem Śpiewakiem i Robertem
Kępą przeżyć wzruszające chwile, modląc się przy trumnach pierwszej pary.
Kolejka do pałacu miała kilkaset me-

trów, zakręcała się kilka razy. Ludzie,
którzy dołączali do niej, myśleli tylko
o jednym - „Oddać hołd Parze Prezydenckiej”. Jacy ludzie przychodzili pod
Pałac, niech zaświadczą słowa żołnierza, który pilnował porządku.
- Zniecierpliwieni, zmęczeni, czekaliśmy na wprowadzenie nas między
dwie grupy oczekujące na wejście
do Pałacu. Wśród nas było starsze
małżeństwo; w pewnej chwili starsza
pani, chcąc okazać wdzięczność dla
żołnierza powiedziała, że pomodli się
za jego dobre serce. Wówczas usłyszałam słowa wypowiedziane przez mundurowego, które na długo zapadną mi
w pamięci:
” …Jestem człowiekiem niewierzącym, więc nie wymagam modlitwy,
wystarczy, jak dobrze się mnie wspomni”. Po krótkiej chwili, nie pytany,
powiedział, że stoi tu już 30 godzin,
czuje się zmęczony fizycznie, ale nie
duchowo, bo słysząc różnych ludzi wie,
że przychodzą oddać cześć Prezydentowi, który żył i zginął wierny słowom
-BÓG- HONOR - OJCZYZNA-”.
Aby zaznaczyć obecność mieszkańców naszej Gminy wpisu do księgi
kondolencyjnej w Pałacu Prezydenckim dokonał pan Andrzej Śpiewak.«

Zmiana Leśniczego
N

adleśnictwo Gidle uprzejmie informuje, że z dniem 22 marca nadzór nad
lasami niepaństwowymi na terenie Gminy Kłomnice sprawuje Leśniczy
P. Andrzej Borkowski, który przyjmuje interesantów w kancelarii w Chorzenicach, ul. Główna 46 (nr telefonu 602 508 849). Jednocześnie chcemy podziękować Panu Dariuszowi Perlińskiemu za dotychczasową współpracę, a Panu
Andrzejowi życzymy samych sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy.
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Dopłaty
do materiału
siewnego do
25 czerwca
Adam Śliwakowski

J

ak informuje Agencja Rynku Rolnego skróceniu uległ termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu tytułu zużytego do siewu
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego lub wysadzonego w okresie od
15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.).
Ostateczny termin składania wniosków
upływa z dniem 25 czerwca 2010 r.
Dopłata z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielana jest w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie. Agencja udziela dopłat
na podstawie, złożonego przez producenta rolnego, wniosku wraz z określonymi załącznikami o przyznanie dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany.
Dopłaty zostaną udzielone producentowi rolnemu do powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem
siewnym gatunków roślin uprawnych
określanych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów na powierzchni nie mniejszej
niż 1 ha.
Wysokość stawki dopłaty do 1 ha

›››
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› gruntów ornych obsianych lub obsadzo-

nych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi: 100 zł
– w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł – w przypadku roślin strączkowych; 500 zł – w przypadku ziemniaków.
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje
się materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany następujących gatunków
roślin uprawnych.
W przypadku zbóż: pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies,
w przypadku roślin strączkowych, łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch
siewny, bobik, wyka siewna, ziemniak.
Do wniosku o przyznanie dopłaty,
producent rolny zobowiązany jest dołączyć oryginał/y albo potwierdzoną/ne za
zgodność z oryginałem przez notariusza
lub upoważnionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT Agencji
Rynku Rolnego kopię/e:
- faktur/y zakupu materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
wystawionej od dnia 15 lipca 2009 roku
do dnia 15 czerwca 2010 roku, pod warunkiem, że materiał ten został zużyty
w tym okresie do siewu lub sadzenia;
- dokumentu/ów wydania z magazynu
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany wystawionego/ych
w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie
od dnia 15 lipca 2009 roku do dnia 15
czerwca 2010 roku), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do rejestru
przedsiębiorców dokonujących obrotu
materiału siewnego lub podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał
siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.
Producent rolny zobowiązany jest
także przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
w rolnictwie, w ciągu 3 lat obrotowych,
albo złożyć oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie. Szczegółowe informacje można uzyskać w OT ARR
Katowice 40-476 Katowice, ul. Plac pod
Lipami 5 tel. (0 32) 359 49 00, fax (0 32)
359-49-34 «
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Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
• „Małe projekty”
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:
6 maja 2010r. – 2 czerwca 2010r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ulicy Cichej
74 42-233 Mykanów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 16:00.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” – www.razemnawyzyny.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – www.prow.silesia-region.pl
Informacje udzielane są w Biurze LGD Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz
pod numerem telefonu: (034)374-00-01.
Pytania można kierować również na adres email: biuro@razemnawyzyny.pl;
jakub@razemnawyzyny.pl. «

„Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach
oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach,
Adamowie i Rzerzęczycach etap I”
Realizacja w latach 2010 - 2011
Inwestycja współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013; Priorytet V „Środowisko”; Działanie 5.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”.
W dniu 15 marca Gmina Kłomnice
podpisała umowę o dofinansowanie
projektu z Województwem Śląskim
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

W dniu 29.03.2010r. podpisano
umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą HYDROMEX PLUS Zaskórscy Spółka jawna, ul. Dobrzyńska
151/153, 42-200 Częstochowa, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą – Prawo
zamówień publicznych.
Zakres robót do wykonania w latach
2010-2011.
Sieć kanalizacji sanitarnej:
a) Kolektory kanalizacji sanitarnej

250mm – 3447,5mb;
b) Kolektory kanalizacji sanitarnej
200mm – 1730 mb;
c) Przykanaliki 160 mm do pierwszej
studni - 248/2480 szt./mb;
d) Pompownie ścieków - 2 szt.
e) Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5
mb
Kompletna biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków SUPERBOS 1000 wraz ze zbiornikiem
biosorpcji o wydajności 1.065 m3/d
(dla I etapu będzie to 685 m3/d ścieków), wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

a) Dostawa i montaż urządzeń
oczyszczalni ścieków wraz z rurociągami oraz usługami niezbędnymi do jej uruchomienia;
b) Roboty budowlane oraz instalacje
i sieci wodno - kanalizacyjne
c) Instalacje elektryczna
d) Budowa napowietrznej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym
e) Przepompownia ścieków
f) Hermetyczna stacja zlewna
g) Kanał odprowadzający ścieki
oczyszczone do odbiornika

h) Kanał grawitacyjny doprowadzający ścieki do przepompowni.
i) Ogrodzenie terenu oczyszczalni
j) Mała architektura wraz z drogami
wewnętrznymi
k) Wykonanie obejmuje również rozruch mechaniczny i technologiczny oczyszczalni wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego.
Zakończenie prac nastąpi w grudniu
2011r.«

50-lecie kapłaństwa ojca Melchiora
Stanisława Królika - paulina z Jasnej Góry
Teresa Pękla, Justyna Kowalik

W

niedzielę 28 lutego 2010r.
w Szkole Podstawowej
w Zdrowej o godz. 15.00
odbyły się uroczystości Jubileuszowe
50–lecia kapłaństwa ojca Melchiora Stanisława Królika – kustosza Cudownego
Obrazu Matki Bożej, jasnogórskiego
archiwisty, prowadzącego „Jasnogórską
Księgę Cudów i Łask”.
Dostojny Jubilat na Mszę Św. został
uroczyście wprowadzony przez strażaków z miejscowości Zdrowa, którym
towarzyszyła Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej z Karczewic i Garnka
oraz przybyłych gości. Na tę uroczystość
przybyli również Pani Wójt – Wanda
Kusztal, zaproszeni goście, rodzina, koledzy i mieszkańcy. Szkoła wypełniona
była po brzegi. Uroczystość uświetniła
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy i ich poczet sztandarowy.
Podczas Mszy Św. dziękczynnej za
lata posługi dostojnego Jubilata słowo
powitania wygłosił ksiądz dziekan Piotr
Krzemiński – proboszcz parafii Borowno.
Mówił - przeżywamy niezwykłą uroczystość, 50-lecie kapłaństwa o. Melchiora
Królika, naszego umiłowanego rodaka,
dziękując mu za świadectwo wiary i miłości Bożej i tak wielkie oddanie Matce
Bożej Jasnogórskiej.
Mszę Św. koncelebrował i słowo
Boże wygłosił sam Jubilat. Na początku
Eucharystii głos zabrał o. Melchior. Najpierw podziękował za swoje życie, które

trzykrotnie było zagrożone – pierwszy
raz w czasie wojny, potem w pierwszych
dniach kapłaństwa, a następnie w wyniku wypadku drogowego. Podkreślił,
że nigdy nie wyszedł sercem i duszą ze
Zdrowej, że zawsze jest tu obecny, że
zawsze w swoich modlitwach pamięta
o mieszkańcach i dlatego bardzo się cieszy, że tak licznie się tutaj zgromadzili
i zechcieli z nim uroczyście przeżywać
jubileusz 50–lecia kapłaństwa. Podkreślił, że parafia i miejscowość jest tą, która
formułuje człowieka od pierwszej świadomości, kształtuje jego charakter i dlatego ma dług wdzięczności wobec swojej wioski rodzinnej i stąd druga intencja
błagalna, którą odprawił za wszystkich
mieszkańców Zdrowej, kolegów i koleżanki z lat młodości, a równocześnie
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włączył wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają na parafialnym cmentarzu
,a pochodzą z jego rodzinnej miejscowości. I to były intencje, które przedłożył
Panu Bogu przez pośrednictwo naszej
Matki Jasnogórskiej.
O. Melchior St. Królik pochodzi
z miejscowości Zdrowa w parafii Borowno. Droga jego życia biegła najpierw
przez okres okupacji hitlerowskiej, gdzie
na co dzień ocierał się o śmierć. Wybór
drogi powołania wymagał też wielkiej
odwagi w okresie wojującego ateizmu
i stalinizmu. Po wstąpieniu do Zakonu
Paulinów pierwszą profesję zakonną
złożył 28 sierpnia 1952 r. Dokładnie 50
lat temu - 24 stycznia 1960 r. - otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego
biskupa pomocniczego krakowskiego

›››
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› Karola Wojtyły.

Po święceniach o. Melchior został
skierowany do pracy duszpasterskiej
do Stanów Zjednoczonych, ale władze
komunistyczne odmówiły mu paszportu.
Pierwsze trzy lata spędził na Jasnej Górze,
gdzie jako młodziutki i bardzo gorliwy
zakonnik oprowadzał wycieczki i pielgrzymki - głównie polskie. Taka praca
bardzo mu się podobała, ale przełożeni
wezwali go do Krakowa do seminarium,
gdzie przez trzy lata był wychowawcą
kleryków. Potem trafił na krótko do pracy duszpasterskiej do Leśnej Podlaskiej
na Podlasiu blisko granicy białoruskiej.
Kolejne lata swego życia spędził na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, gdzie z wynikiem bardzo
dobrym uzyskał tytuł magistra z teologii.
Równocześnie był kierownikiem Pierwszej Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną
Górę. W tej pielgrzymce zostawił dużo
swojego serca. Nawet ówczesny ojciec
generał Jerzy Tomziński powiedział
mu kiedyś „Ty w pełni kapłanem jesteś dopiero w pielgrzymce. Przez cały
rok nie potrafisz tak pracować i tak się
poświęcać jak w pielgrzymce.” W czasach komunistycznych, kiedy władze
przeszkadzały w pielgrzymowaniu, walczył o każdy kawałek miejsca na jezdni.
Wówczas miał dużo odwagi, siły i męstwa, nie dawał się spychać na chodnik
i wywalczył to, że pielgrzymka mogła
swobodnie przechodzić. Tak to rzeczywiście było. Pielgrzymowanie to było
umiłowanie o. Melchiora i tak pozostało
po dzień dzisiejszy. Ponadto już prawie
50 razy pielgrzymował pieszo i pracował duszpastersko jako przewodnik jednej z grup Warszawskiej Pielgrzymki
Pieszej. Ludzie przy różnych okazjach
życzą mu długiego jeszcze pielgrzymowania mówiąc, „że jak ojciec nie będzie
mógł iść, to będą go nieść”, bo chcą go
mieć pośród siebie.
Później znów przez 3 lata był proboszczem i przeorem w Leśnej Podlaskiej. W 1975 r. powrócił na Jasną Górę
na swoje właściwe miejsce. Już 38 lat
jest na Jasnej Górze. Pełnił tam różne
urzędy: pracę generała, sekretarza generała, zastępcy generała. Pozostał na Jasnej Górze i zaczął zbierać świadectwa
nadzwyczajnych łask i cudów, jakie dokonują się w jasnogórskim Sanktuarium.
Ta obserwacja i osobiste doświadczenia
pomogły mu zrozumieć znaczenie i rolę
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Jasnej Góry i przynagliły do pisania kroniki Sanktuarium, a później kroniki całego Zakonu Paulinów. Przełożeni zlecili
mu też opiekę nad stanem Cudownego
Obrazu, Jego konserwacją, a także nad
Kopią Cudownego Obrazu, która nawiedza po dziś dzień polskie parafie. O.
Melchior stał się świadkiem łask i cudów
Maryi, jakie Ona dokonuje na Jasnej Górze oraz na szlaku nawiedzenia.
Tak upływało jego kapłaństwo, życie
zakonne. W życiu zakonnym od początku do końca stara się być wierny swojej
regule. Odprawił blisko 20 tys. Mszy
Św. w ciągu tych 50 lat. Jak na tyle lat to
może i niedużo, ale przeprowadził również 175 rekolekcji, misji i triduum dni
maryjnych.
Tak się złożyło, że rekolekcje o. Melchiora to rekolekcje maryjne- jasnogórskie, szczególnie o cudach i łaskach Matki Bożej. Z tym programem o. Melchior
był w Australii, Ameryce i Afryce Południowej, kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych. Miał zamiar już się wycofać,
ze względu na swój wiek, jednak Polonia amerykańska zachęciła o. Melchiora
mówiąc Mu, że to co prezentuje i głosi
to najwspanialsze rzeczy jakich mogą się
dowiedzieć o Jasnej Górze. I tutaj spełnia
się powiedzenie Prymasa Wyszyńskiego
„Na imię Maryi Jasnogórskiej otwiera
się każde polskie serce” i tak jest naprawdę. Ojciec Melchior Królik dokładnie tego doświadczył i cieszy się ogromnie ze swojej działalności, bo jak mówi
„spłaca dług Matce Bożej, ma świadomość że Ona jego kapłaństwo poświęciła
i powołała ojca po to, aby głosił jej cześć
i chwałę”.
Na zakończenie Mszy Św. nadszedł
czas na wyrażenie wdzięczności Jubilatowi za dotychczasową posługę oraz
złożenie życzeń na dalsze lata kapłaństwa. Jako pierwsza życzenia złożyła
Pani Wójt Wanda Kusztal w imieniu
własnym i Wójta Gminy Adama Zająca.
Kolejno słowa wdzięczności padły z ust
dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Zdrowej, młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców i mieszkańców. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zdrowej wystąpił
Pan Prezes Jarosław Łapeta, który złożył
życzenia i wręczył z tej okazji honorową
statuetkę od strażaków. Do życzeń Pana
Prezesa dołączyła się Orkiestra Dęta,
wykonując kilka utworów religijnych.
Słowa radości z racji jubileuszu kapłań-

skiego wypowiedziała także Pani Dyrektor Szkoły Teresa Pękla, która wyraziła głęboki szacunek dla drogi życiowej
i duszpasterskiej misji pełnionej przez o.
Melchiora z miłością i ofiarnością.
W przygotowanie tej uroczystości zaangażowała się grupa ludzi, każdy według
swoich możliwości. Przypomina nam
się tutaj znane przysłowie: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.Jak wiele wspaniałych chwil i przeżyć może przynieść
zgoda między ludźmi. W opisywanym
wydarzeniu zgoda pozwoliła na wspólne
przeżycie pięknych chwil. Jest to postawa ludzi, przyjaciół, znajomych, którzy
zechcieli się podzielić z ojcem radością,
modlitwą, podziękowaniem. W zgodzie
budują się przyjaźnie trwające całe życie, w zgodzie można podzielić się radością, a także smutkiem. Wszyscy razem
w czasie spotkania i świętowania jubileuszu dziękowali Bogu za wytrwałość, za
posługę, za głoszenie Ewangelii w wielu
miejscach na świecie.
W imieniu własnym i mieszkańców
Zdrowej składamy najserdeczniejsze
podziękowania za wspólną modlitwę,
pracę, kierunki, działania i naukę. Na
dalszej drodze kapłaństwa życzymy wiele łask Bożych, wytrwałości i radości.
Dziękując za wszelkie dobro, jakie stało
się owocem Jego kapłańskiej posługi,
życzymy serdecznie, aby Pan Jezus nadal wspierał swą łaską i pozwolił jeszcze
długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem.
Niech towarzyszy Jubilatowi opieka
Matki Najświętszej, Matki Kapłanów.
„Kto raz skosztował owoc trwania
przy Tobie Panie,
wie, czym jest szept miłości,
wie, czym jest powołanie…
Kto w sercu swym rozeznał
Bożego głosu drżenie
na zawsze pozostanie
Bożego Mistrza cieniem…
I choćby sił zabrakło
i drogi szlak się skończył
pójdzie po wydmach życia
kto z Tobą raz się złączył.
Na szarych drogach życia
ostoją bądź nam Panie –
tym, którym powierzyłeś Twój dar –
powołanie...”

Opowieści strażaków - pierwszy
strażacki samochód bojowy
Krzysztof Wójcik

J

est letni poranek 1952 lub 1953
roku. Minęła właśnie jedna z letnich burz. Jadący do pracy kierowca straży pożarnej w Kłomnicach,
pan Bolesław Kaczmarek już w czasie
drogi widzi dym pożaru gdzieś na Pustkowiu. Tam mieszkają jego krewni
i jak podcięty batem przyspiesza i przy
wtórze alarmu szykuje wóz do akcji.
Wkrótce zbiera się załoga strażaków
i ruszają. Okazuje się, że zapaliły się
budynki należące do p. Wilka na Jamrozowiźnie. Z daleka słychać również
nadjeżdżające wozy z Radomska. Niestety, na drodze jest przeszkoda. Mostek na Widzówce nie utrzyma ciężkich wozów. Trudno go nawet nazwać
mostkiem: dwie kłody z położonymi
w poprzek żerdziami. Jedynie kłomniccy strażacy z kierowcą p. Bolesławem kombinują jak przejechać. Szybko rozsunęli drewniane kłody tak, aby
pasowały do rozstawu kół samochodu
i pan Bolesław powoli, precyzyjnie

przejeżdża. A za „mostkiem” już szybko do płonących zabudowań. Tutaj następna trudność: za daleko do strumienia, skąd można ciągnąć wodę. Szybko
budują brezentowy zbiornik i pompują
mechaniczną pompą najpierw do niego,
a potem już bezpośrednio do pożaru.
Nareszcie akcja gaśnicza w pełni. I to
prawie samotnie, bo przecież pozostałe
wozy dotarły z opóźnieniem z drugiej
strony. Tak opisuje jedną z wielu akcji gaśniczych naszej kłomnickiej OSP
ponad 50 lat temu, pan Bolesław Kaczmarek, z którym rozmawiam przeglądając stare zdjęcia.
Na kilku z nich widoczny jest stary,
nieco dziwaczny samochód - bojowy
wóz kłomnickiej OSP, uczestnik tej
i wielu innych akcji. Pierwszy samochód, bo przekazany w marcu 1952 r.
z Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku. Była to stara „Skoda” z 1932
r. Jej pierwszym kierowcą był wspomniany już pan Bolesław Kaczmarek
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przyjęty do pracy w PSP Radomsko
w styczniu 1952 r. jako kierowca. Jak
jest kierowca, to powinien być również
i samochód. Ówczesny komendant Powiatowej Straży Pożarnej Józef Knapik
przekazał więc wkrótce wspomniany
wóz do Kłomnic, a pan Bolesław osobiście go przyprowadził do garażu przy
ul. Częstochowskiej. (Por. poż. Józef
Knapik był komendantem Powiatowej
Komendy Straży Pożarnej w Radomsku od lutego 1950 r., kiedy powstała,
do 1961 r.) Dziś na tym miejscu stoi
nowa remiza wybudowana pod koniec
lat 80-tych ubiegłego wieku. Kiedy
i w jaki sposób trafił ten wóz do Radomska? - tego się nie dowiedziałem.
W tym czasie prezesem OSP był pan
Klekot. Od 1953 do 1962 roku komendantem był p. Ignacy Szwejda.
Nie można w tym miejscu zapomnieć o głównych bohaterach akcji pożarniczych. Przede wszystkim kierowca - pan Bolesław Kaczmarek (rocznik).

›››
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wojskowej (Gdynia, Kraków, Mierosławiec) był mechanikiem, zdobył prawo jazdy, był między innymi kierowcą
oficerów (a nawet generałów) prowadząc terenowego „Willisa”. Po zwolnieniu w 1949 r. dostał pracę w Gdyni,
właśnie w Miejskiej Straży Pożarnej.
Wcześniej uzupełnił swoje kwalifikacje uzyskując wyższą kategorię prawa
jazdy. Tam zdobył doświadczenie jako
kierowca wozów strażackich biorąc
udział w wielu akcjach. Gdy powrócił
w rodzinne strony, w straży pożarnej
szukał pracy. W kłomnickiej straży
pracował do 1954 r., kiedy przeszedł
do częstochowskiego ZBM-u (Zakł.
Bud. Miejskiego), gdzie dostał wyższe
zarobki. Muszę jeszcze dodać, iż jednym z „głośnych” hobby pana Bolesława były silniki i wszystko, co te silniki
napędzało. Lubił przy nich grzebać, tzn
.naprawiać. Piszę „głośne”, bo nieraz
z jego podwórka dochodził warkot testowanych urządzeń. To sprawiało, że
kłomnicka straż miała zawsze sprawne
pompy. Wcześniej, przed wojną, strażacy mieli pompę ręczną umieszczoną
na kołach, takich jakie miały ówczesne
furmanki, i ciągniętą przez konie. Później otrzymali już motopompę (chyba
na początku lat 50-tych) – dwucylindrową BKW, którą zastał pan Bolesław i nią się opiekował. Wkrótce
pojawiła się „Leopolia”, w której ciągle psuło się sprzęgło z powodu zbyt
gwałtownego włączania. W ogóle, gdy
komendant z Radomska zorientował
się w możliwościach pana Bolesława,
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przywoził co jakiś czas „padnięte” graty do naprawienia.
Oprócz Bolesława Kaczmarka kierowcami w kłomnickiej straży byli
jeszcze: Henryk Gonera, Jan Kosela.
Starał się też później o pracę pan K.
Śliwakowski. W tym czasie aktywnie
uczestniczyli w działaniach OSP: p.
Milczarek D., Kaz. Politański, Topolski, Jan i Marian Idzikowscy, Stefan
Waberski, Stanisław Bartnik, Kazimierz Trzeciak. Być może jeszcze będę
miał okazje porozmawiać z niektórymi
weteranami naszej straży i uzupełnić strażackie opowieści.
Ale wracajmy do strażackiej
„Skody”. Jedna z pierwszych akcji gaszenia pożaru, jakiej brał
udział, miała miejsce w Krasicach
(lub Łuszczynie). Był to bardzo
duży pożar i niewiele mogli pomóc, ledwie parę domów ocalało
nad rzeką. Teraz po latach trudno
określić nawet jego lokalizację,
dlatego piszę „Krasice” z niepewnością. Inną akcją, która pozostawiła niezatarte wrażenia, było gaszenie pożaru lasu koło Wojnowic
(za Gidlami). Widząc kłęby dymu
nad lasem wjechali swoim wozem
w leśna drogę, aż zorientowali się,
że są w środku szalejącego ognia.
Rejterada na wstecznym biegu i co
tu ukrywać, ze strachem, jeszcze
dziś budzi emocje. W ostatniej
chwili zdołali się wycofać.
Jak już wspomniałem, strażacka „Skoda” miała oryginalny
kształt, jakbyśmy to dzisiaj po-

wiedzieli w stylu „retro”, ale miała niezłe możliwości. Podobno można było
wyciągnąć nawet 80-tkę. Już w pierwszych dniach po przyprowadzeniu
do Kłomnic grupa strażaków udała się
do Garnka. Wracając, przetestowali
jego możliwości. Samochód wzbudzał
sensację, najbardziej wśród koni, które
w tym momencie starały się znaleźć jak
najdalej od szosy wraz z zaprzęgiem
i woźnicą. Później bywało, że przyjeżdżał komendant z Radomska i kazał
się wieźć w ustalone miejsca. Raz pojechali do Kruszyny, gdzie komendant
Knapik wchodził na wieżę kościelną.
No cóż – wieże kościelne zwykle są
najwyższymi budowlami w okolicy
i doskonale nadają się na punkty obserwacyjne.
Strażacka „Skoda” była używana co
najmniej do roku 1956. Później pojawił
się w w Kłomnicach czerwony strażacki „Star”, ale to już inna historia. Co się
stało ze „Skodą”, nie udało się ustalić.
Czy została oddana na złom? Czy też
może trafiła do jakiegoś muzeum? Nikt
nie umiał mi powiedzieć. Swoje poszukiwania prowadził również pan Jan
Milc, ale też nic nie znalazł. A może
ktoś z Czytelników ma jakieś informacje?!

BABA WIELKANOCNA KŁOMNICE 2010
Renata Krawiec

R

ozbłysła radość blaskami
słońca.Znów w wielkanocny
poranek organizatorzy czuli
ogromną radość, byli wyjątkowo zaszczyceni, że mogli w dniu 21 marca 2010 roku w Niedzielę, w Hali
Sportowej w Kłomnicach spotkać
tak wspaniałych ludzi z Zespołów
Śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, Gości Zaproszonych, Księży,
Wystawców, Twórców i Artystów
ludowych, Publiczność z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego. Wykwintność stołów i niepowtarzalny
urok i smak potraw stołów wielkanocnych był dowodem na zaradność
gospodyń wiejskich z gmin, którym
wyrażamy ogromny podziw i uznanie. Dwadzieścia gmin wzięło udział
w V Regionalnej Prezentacji Stołów
Wielkanocnych „Baba Wielkanocna”
Kłomnice 2010. Do nich należą: Kłomnice, Blachownia, Dąbrowa Zielona,
Herby, Janów, Kłobuck, Kochanowice,
Konopiska, Koziegłowy, Krzepice, Lipie, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Popów,
Poraj, Przyrów, Przystajń, Wręczyca
Wielka, Opatów. Otwarcia Prezentacji
dokonali: Przewodnicząca Krajowego
Związku Kół Gospodyń Wiejskich – P.
Bernadetta Niemczyk i Wójt Gminy
Kłomnice – P. Adam Zając. Poświęcenia wszystkich pokarmów dokonali: Ksiądz Prałat Eugeniusz Sikorki –
duszpasterz rolników z Parafii Świętej
Rodziny w Pankach i Ksiądz Kanonik
– Mirosław Turoń – Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina w Kłomnicach.
Degustację połączyliśmy z występami, repertuar oparty głownie na staropolskich obrzędach i zwyczajach. Tak
fantastycznie zastawionych stołów
nie można sobie wyobrazić, jak tylko będąc na imprezie, lub oglądając
w naszej galerii na stronie internetowej. Wszyscy: wystawiający przecudne wielkanocne stoły z rewelacyjnie
przygotowanymi potrawami, występujący w zespołach śpiewaczych, twórcy,
artyści ludowi, wystawcy byli niesamowicie, dobrze, zorganizowani. Pokazali swoje wyjątkowe umiejętności

kulinarne, artystyczne, twórcze i usposobienia organizacyjne. Pragniemy, też
docenić wszystkie Zespoły, które tak
pięknie prezentowały się. Spełnił się
cel imprezy – integracja międzygminna, miedzypowiatowa w atmosferze
kulinarnych i obyczajowych doznań
ze Świętami Wielkiej Nocy. Imprezę
dofinansowano ze środków Starostwa
Powiatu Częstochowskiego, Samorządu Gminy Kłomnice, GOK w Kłomnicach. Dziękując i gratulując wszystkim, którzy byli z nami w Kłomnicach
podajemy dla uhonorowania i podkreślenia - wyjątkowego zaangażowania
i szalenie satysfakcjonującej współpracy oraz wielce efektownej– listę zespołów.
1. FOLKLORYSTYCZNY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „KLEPISKO”
Z KŁOMNIC prowadzony przez p.
Mieczysława Tkacza 2. ZESPÓŁ
OBRZĘDOWY „GRUSZA” Z RZERZĘCZYC, GM. KŁOMNICE, Prowadzony przez P. Janinę Gołdy,
Przewodnicząca KGW – P. Maria
Makles 3. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
KGW – ZE SKRZYDLOWA, GM.
KŁOMNICE, prowadzony pod kierunkiem –P. Eli Łagiewki 4. KGW –
Przewodnicząca p. Stanisława Sioła
5. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „CISIANKI” Z CISIA, GM. BLACHOWNIA
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– prowadzący – P. Robert Ledwoń
6. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BLACHOWIANKI” Z BLACHOWNI – P. Walenty Mazur 7. ZESPÓŁ
ŚPIEWACZY „DĄBROWIANKI”
Z DĄBROWY ZIELONEJ – pod
kierunkiem p. Wandy Masarz 8. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „LISOWIANKI” Z LISOWA, GM. HERBY, pod
kierunkiem p. Krystyny Mańki 9.
ZESPÓŁ
FOLKLORYSTYCZNY
„JANOWIANIE” Z JANOWA, prowadzony przez P. Piotra Hankusa,
koordynatorem organizacyjnym – P.
Danuta Kuczyńska- Pytel 10. Solistka Z ZESPOŁU „ŁOBODNIANKI”
Z ŁOBODNA, GM. KŁOBUCK – P.
Anna Ściebura Przew. KGW Kamyk
– P. Stanisława Hłond 11. ZESPÓŁ
ŚPIEWACZY „KOCHCICZANKI”
Z KOCHCIC, GM. KOCHANOWICE. KGW – Przewodnicząca P.
Maria Henne 12. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY GMINY KONOPISKA – prowadzi P. Dorota Sitek 13. ZESPÓŁ
ŚPIEWACZY „ZIEMIANKI” Z KOZIEGŁÓW – Prowadzi p. Ewa Kwaśniewska, Przew. KGW – p. Wiesława
Machura 14. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
Z MSTOWA pod kierunkiem P. Karoliny Kuźniak 15. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „PORAJANKI” Z PORAJA
prowadzi – p. Wiesław Warwas 16.

›››
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› ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MALWY”

Z PORAJA pod kierunkiem P. Mirosława Podlejskiego 17. ZESPÓŁ

ŚPIEWACZY „PRZYROWIANKI”
Z PRZYROWA – P. Maria Tomczyk
18. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z SZAR-

LEJKI, GM. WRĘCZYCA WIELKA
– prowadzi P. Henryk Tajchman «

Taneczne zmagania w Kłomnicach, czyli
głos z publiczności…
Dawid Chybalski

V

II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Wójta Gminy Kłomnice, miał
swój finał w dniu 28 marca 2010r.
Odbył się w Hali Sportowej w Kłomnicach. Po dwóch dniach tanecznych
zmagań, można śmiało powiedzieć, że
było warto uczestniczyć w tak prestiżowej imprezie. Tancerze, którzy przyjechali do nas z różnych stron Polski,
walczyli o „pudło”, co w języku tancerzy oznacza podium. Rywalizacja była
i to bardzo zacięta. Każda para taneczna
charakteryzowała się profesjonalizmem
i wyjątkowością. Nic dziwnego, że komisja sędziowska miała trudny orzech
do zgryzienia, żeby rozstrzygnąć Turniej.
Poniżej to, co udało mi się „wydobyć”
od publiczności, podczas trwania imprezy. Były to osoby w różnym wieku,
które przyjechały na Turniej kibicować
i wspierać swoją ulubioną parę taneczną.
Młody Dziennikarz: Czy uczestniczy pani co roku w turnieju tańca
w Kłomnicach? - Tak co roku, dokład-
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nie od 3 lat, przyjeżdżam do Kłomnic,
to już chyba tradycja naszego uczestnictwa w tych zawodach tanecznych. M.D:
Czy zgodzi się pani ze stwierdzeniem,
że w tym roku rywalizacja między
tancerzami jest bardzo zacięta? - Ten
turniej jest inny, niż wszystkie pozostałe, naprawdę, widzę to po moim synu.
Jest w klasie tanecznej 14- 15 D, i sam
stwierdził, że co roku poziom turnieju
wzrasta. Nic dziwnego, skoro tancerze
są świetni. M.D: Gdyby miała pani
możliwość sędziowania par na turniejach, to jakie cechy tancerzy brałaby
pani pod uwagę? - Na pewno kroki taneczne, rytmiczność, chociaż dla mnie
to są sprawy drugorzędne, dla mnie
liczy się to, w jaki sposób tancerze pokazują ten taniec, chciałabym widzieć
w ich oczach przeżywanie, żeby mieli
świadomość tego co robią… M.D: Jesteśmy już chyba w półfinałach, która para zasługuje na wygraną? - Oj
nie wiem, ciężko powiedzieć, dla mnie
to wygrać mógłby każdy, bo wszyscy
są świetni w tym co robią, kochają to

co robią, to jest ich życie i pasja M.D:
Dziękuję pani bardzo za rozmowę,
a jeszcze jedno pytanie, co z organizacją? - W tym roku się postaraliście, jest
profesjonalnie i bardzo miło, trzymać
tak dalej…. M.D: Dziękuję bardzo
i do zobaczenia za rok, myślę, że się
zobaczymy? - Oczywiście… (uśmiech)
Turniej Tańca Towarzyskiego w Kłomnicach przyciąga rzeszę fanów tego
sportu, wśród publiczności, można było
spotkać dzieci i młodzież ze szkół z naszej gminy, których organizatorzy zaprosili, by aktywnie mogli spędzać czas
wolny, oglądając popisy swoich kolegów
ze szkoły, niż siedzieć przed monitorem
komputera… Młody Dziennikarz:
Przychodzicie na Turniej Tańca co
roku? - Byliśmy tutaj pierwszy raz rok
temu, spodobało nam się i w tym roku
postanowiliśmy przyjechać… M.D:
I jakie wrażenia? - Jest super… - Najlepszy jest smok DYZIO DANCE…
-Zgadzam się z przedmówcą, smok był
najlepszy, i szpagat w jego wykonaniu,
super, super…(śmiech) M.D: Czy macie swoich faworytów? - Ja oczywiście
liczę na STYL Kłomnice, na wszystkie
pary, podobała mi się też para z ZORBY… - Moimi faworytami są pary z A+S
z Częstochowy, ale to może dlatego, że
tańczę w tym klubie, wszystkie mi się
podobają, jest ich tak strasznie dużo…
(śmiech) - Ja uważam, że w LA (Tańce
Latynoamerykańskie) w finale powinna się znaleźć para z fioletową sukienką, a nawet nie wyszła z półfinałów, co
po prostu było szokiem! Fajnie tańczyli… (uśmiech) M.D: Słuchajcie! Mam
rozumieć, że spotykamy się tutaj za
rok, tak?: (śmiech) - Jak najbardziej,
atmosfera świetna, wszystko jest super
zrobione… - Ja byłam na innym turnieju, blisko Waszej miejscowości i muszę
przyznać, że inni mogą się wiele nauczyć od „kłomnickich organizatorów”

X WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice

„BABA WIELKANOCNA”

Brawo!, trzymać tak dalej!... - W Kłomnicach jest zawsze najlepiej…. W innych
miejscach też są niezłe turnieje, tak jak
mówił przedmówca. Najważniejsze, że
pary mogą zatańczyć na turnieju i porywalizować, jakby było mało turniejów,
to by nie było za ciekawie dla par. Coś
może pójść lepiej lub gorzej, ale ważne,
że są organizowane turnieje. Kłomnice
się postarały! (uśmiech) - najładniejsza
rzecz to przedszkolaki z tym paso doble
i smok DYZIO DANCE, jest niesamowity, szkoda że nie jeździ na inne turnieje… (uśmiech) M.D: Dziękuję Wam
gorąco za rozmowę, będziecie jutro,
w drugim dniu tanecznych zmagań?
- Pytanie… (śmiech) - Jasne…
Zainteresowała mnie jeszcze jedna rozmowa, dzięki której dowiedziałem się co
nie co o Turniejach Tańca Towarzyskiego i o samym tańcu towarzyskim. Młody Dziennikarz: Jesteś tancerzem,
masz za sobą wiele prestiżowych
Turniejów Tańca w całej Polsce, powiedz mi, jak to jest z tym tańcem?
- Poznając kroki tańców i doskonaląc
swój kunszt taneczny stopniowo zaczynamy odczuwać coraz większą przyjemność z takiego sposobu spędzania
czasu. Niektórzy uważają, że taniec jest
jak narkotyk, jeżeli poznasz jego smak
trudno będzie Ci się oprzeć pokusie,
aby tańczyć… (śmiech M.D: I ty jesteś
tego przykładem tak?: - Można tak
powiedzieć…. (uśmiech) M.D: Dzisiaj
nie tańczysz, jesteś obserwatorem,
powiedz, jak oceniasz zdolności taneczne uczestników turnieju? - Dzisiaj
tylko podtrzymuję na duchu moich przyjaciół z Klubu, którzy tańczą w Kłomnicach pierwszy raz. Wiem, jak to jest,
kiedy za chwilę trzeba wyjść na parkiet,
a trema na to nie pozwala. Wszystkie
pary reprezentują inny poziom swoich
zdolności. Trudno jest powiedzieć. Jesteśmy dopiero na samym początku, zobaczymy co przyniesie czas… (śmiech)
M.D: Masz racje, każdy tancerz,
albo tancerka denerwuje się przed
pierwszym wyjściem na parkiet. To
jest zrozumiałe. Nowe otoczenie, chęć
zwycięstwa. Trzymam za nich kciuki
i życzę powodzenia…. - Dziękuję, przekaże im je za chwilę… M.D: Jako tancerz, masz już klasę taneczną…? - …
„B” M.D: No właśnie, odpowiedz mi
na pytanie. Wiem, że klas tanecznych
jest sporo, bo chyba 9, tak?, nie mylę
się…? (śmiech) - Tak, jest ich 9. Każda

z nich niesie za sobą, różne wymagania,
które każda para taneczna musi spełnić,
by móc dalej tańczyć na turniejach...
M.D: Co to za wymagania? - Każde
klasy taneczne różnią się od pozostałych stopniem wtajemniczenia, nie tylko
technicznego i artystycznego, ale także
jeśli chodzi o kroki i figury. Ja jestem już
w „B” i jak na mistrzów przystało, możemy już się pochwalić z partnerką, nie
tylko pięknem swego tańca, ale samymi
sobą. Tutaj już możemy nosić wszystko,
co chcemy, nawet przetarte dżinsy…
(śmiech), wszystko, co będzie lśniło
w blasku reflektorów i fleszy reporterów… Ale tutaj zaczynają się prawdziwe
schody, robi się naprawdę ciężko. Trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami, żeby zdobyć 8 miejsc na „pudle”,
zająć lokatę w pierwszej trójce na TTT
o Puchar M. Wieczystego albo Mistrzostwach Klasy „B”. W pocie czoła pracujemy na pierwszą klasę mistrzowską
– „A”. M.D: Na pewno Wam się to
uda, życzę powodzenia w rozwijaniu
dalszej kariery i oczekujemy klasy
„A” tak? (uśmiech) - Tak, z niecierpliwością… (śmiech), będzie ciężko, ale
damy radę… (uśmiech) M.D: Dzię-

kuję za rozmowę i mam nadzieję, że
za rok, będziemy mogli Cię oglądać
na parkiecie? - Też mam taką nadzieję,
również dziękuję…
Turniej Tańca Towarzyskiego
w Kłomnicach został, jak można przeczytać wyżej, dobrze oceniony przez
publiczność. Organizatorzy stanęli
na wysokości zadania i już po raz VII
zorganizowali Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta
Gminy Kłomnice.
Najważniejsze jest to, żeby bawić
się tańcem. Tancerze wiedzą, że rywalizacja to nie wszystko, liczy się dobra
zabawa i możliwość spotkania oko
w oko z najlepszymi z najlepszych.
Oglądając pięknie tańczących tancerzy
na Turniejach Tańca, można śmiało
powiedzieć, że taka forma sportu i rekreacji jest popularna.
A my wszyscy, którzy chcemy się
nauczyć tańczyć, czy od razu musimy
dążyć do tego, aby tańczyć jak pary
taneczne, które swoje umiejętności
prezentują na Turniejach Tańca? Oczywiście, że nie. Tańczyć może każdy,
a podstawowa zasada jest taka, aby taniec towarzyski niósł radość. «

Informacje kulturalne
Renata Krawiec

W

najbliższym czasie z informacji kulturalnych:
24 kwietnia wyjadą Zespoły- Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko” do Dąbrowy Górniczej
na III Międzykulturowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Zagłębie
i Sąsiedzi.
- Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie
Płomyczki” wezmą udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Złota Kotewka
2010” Rybnik – Boguszowice Osiedle.
- Zespół Obrzędowy „Grusza” weźmie udział w Euro –Folklor XVII
Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
w Zebrzydowicach Śląskich w terminie – 1 maja
Do Chorzowa wyjadą:
w dniu 23 maja Zespół Obrzędowy
„Grusza” i wezmą udział w XXXI Wo-
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jewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici- 2010”
w dniu 30 maja – Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko”.
-XX Edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla przedszkoli, szkól
i gimnazjów.
W termiie 26 maja – przesłuchania, szukaj na stronie GOK –
www.gokklomnice.pl W tym samym
dniu przesłuchania, promocje za udział
w Disco Show. Serdecznie zapraszamy!
- 1 czerwca - II Edycja Gminnego
Dnia Dziecka pod Patronatem Wójta Gminy Kłomnice – Rzeki Wielkie
2010
Wszystkim Wolontariuszom i uczestnikom spośród dzieci i młodzieży przypominamy o Akcji Wakacje 2010
W GOK w Kłomnicach. «
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Podtrzymać tradycje
- rozwieźć paczki
żywnościowe…
Renata Krawiec

W

edług tradycji Akcji Charytatywnej „Dzieci-Dzieciom” paczki żywnościowe
zostały rozwiezione przed Niedzielą
Palmową, dokładnie w sobotę, od rana
w dniu 27 marca. Trafiły do 9 miejscowości naszej gminy, paczki otrzymało jedenaściorga dzieci z biednych
rodzin. Kwota ze sprzedanych aniołów
przez dzieci i młodzież z Akcji „Ferie
i Wakacje” wyniosła 457 zł. Wszystkim wolontariuszom za wyjątkową pracę na rzecz dzieci z biednych rodzin, za

ich podane serce na dłoni - najgoręcej
i najpiękniej dziękujemy! Pozdrawiamy i podajemy do publicznej wiadomości z Imienia i Nazwiska: Żanetka Przybyłowicz, Przemek Chruściel, Piotr
Jafra, Dawid Chybalski, Zuzia Eliasz,
Kuba Kołodziejczyk, Ewa Woszczyńska. I w ten oto sposób, najpełniej i najlepiej, z myślą o drugich można było
przejść do przygotowań i przeżywania
- zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Za przygotowanie świątecznych
paczek dziękujemy Państwu: Jolancie

i Zdzisławowi Stacherczakom - Sklep
„U Stasia” w Kłomnicach.
P.S. XX Edycja Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, Kraszankę i Pisankę, zakończyła się
dzisiaj 31 marca 2010, rozdaniem
dyplomów oraz nagród w GOK
w Kłomnicach. Na stronie internetowej
www.gokklomnice.pl, przedstawiamy
tegoroczne prace dzieci i młodzieży
ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów
z terenu naszej gminy oraz protokół
z w/w imprezy.«

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej
Jarosław Łapeta

T

radycyjnie w dniu 9 kwietnia
w Zespole Szkół w Kłomnicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej zorganizowane
przez Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłomnicach oraz Zespół
Szkół w Kłomnicach. W turnieju
wzięło łącznie 26 osób w 3 kategoriach wiekowych. I tak kategorię
szkół podstawowych reprezentowało 11 osób ze szkół w Kłomnicach,
Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Garnku,
Zawadzie i Witkowicach. Kategorię
szkół gimnazjalnych reprezentowało 12 uczestników a kategorię szkół
ponagimazjalnych reprezentowało 3
uczestników - uczniów Technicznych
Zakładów Naukowych w Częstochowie oraz Zespół Szkół Mechaniczno
Elektrycznych w Częstochowie, byli to
jednocześnie członkowie OSP Zdrowa.
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W wyniku rozwiązania prac pisemnych
wyłoniono finalistów, którzy następnie
zmagali się w eliminacjach finałowych
odpowiadając na wylosowane pytania.
Nad prawidłowością przebiegu eliminacji czuwała komisja sędziowska
w składzie:
Dh Stanisław Piech –Przewodniczący
dh Jarosław Łapeta – Sekretarz
dh Przemysław Zieliński – Członek
Patronat honorowy nad turniejem objął Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając, który jest jednocześnie Prezesem
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Kłomnicach.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I grupa uczniowie szkół podstawowych
I miejsce – Adrian Chrząstek Szkoła
podstawowe w Garnku
II miejsce – Daniel Jurczyk – Szkoła
Podstawowa w Skrzydlowie

III miejsce – Tomasz Majchrzak –
Szkoła Podstawowa w Zawadzie
II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce Marek Milczarek – Gimnazjum w Witkowicach
II miejsce Karolina Fedorczyk – Gimnazjum w Garnku
III miejsce – Mateusz Zawada – Gimnazjum w Witkowicach
III grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Szymon Bik – Techniczne
Zakłady Naukowe w Częstochowie
II miejsce Albert Kurzacz – Zespół
Szkół Mechaniczno Elektrycznych
III miejsce Tomasz Dankowski - Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, cenne nagrody rzeczowe. W tym miejscu chciałbym pogratulować zwycięzcom oraz

opiekunom, którzy przygotowali uczniów
do turnieju. Dziękujemy również dyrekcji
Zespołu Szkół w Kłomnicach, która od lat
jest współorganizatorem tego wydarzenia.
Kolejnym etapem rywalizacji młodzieży
były eliminacje powiatowe, które odbyły
się w dniu 10 kwietnia 2010 w Kamiennicy Polskiej. Wszyscy finaliści reprezentowali Gminę Kłomnice. Eliminacje
te przyniosły nam również wielki sukces
ponieważ nasz reprezentant Szymon Bik
zwyciężył w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i 15 maja reprezentował będzie
Gminę Kłomnice na Elizinach wojewódzkich, które odbędą się w Siewierzu.
Ponadto gratulujemy jeszcze Tomkowi
Dankowskiemu który dostał się do eliminacji finałowych w rezultacie których
zajął IV miejsce. Obaj chłopcy uczą się
w TZN Częstochowa oraz są członkami
OSP Zdrowa. Pozostałym naszym reprezentantom niestety nie sprzyjało szczęście, ale kolejny turniej już za rok.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy młodzież
do wstępowania do Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz do brania udziału w kolejnych edycjach naszego turnieju.«

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej oraz Rada Sołecka w Zdrowej
dziękują firmie:
Skład Węgla H.U.T. Wojciech Śliwakowski Konary ul. Polna 4A
Tel. 34-3281-411 kom. 600-072-028
Oferującej najwyższej jakości węgiel z polskich kopalń, węgiel z Kazachstanu, ekogroszek „PIEKLORZ”, ekogroszek kazachski, ekogroszek czeski, miał oraz pospółkę(miał z węglem) w promocyjnych cenach.
Firma zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 w soboty 8-14 za
pomoc rzeczową w wykonaniu boiska do piłki plażowej w miejscowości Zdrowa.

„Matematyka a sztuka”
Agnieszka Borowiecka

D

okładnie rok temu w Gazecie Kłomnickiej w artykule pod tytułem „Moja
matematyka – uczymy się nawzajem” opowiedziałam czytelnikom
o I Konferencji Nauczycieli Matematyki i zaprosiłam na kolejną. Dzisiaj pragnę podzielić się
z Państwem moimi wrażeniami
z II Konferencji Nauczycieli Matematyki: „Matematyka a sztuka”,
która miała miejsce 25 marca 2010
roku w Zespole Szkół w Kłomnicach. Partnerami tego projektu byli:
Zespół Szkół w Kłomnicach, Zespół
Szkół w Skrzydlowie, Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie
i Katowicko-Częstochowski Oddział
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W konferencji uczestniczyło
45 nauczycieli matematyki z kilku
powiatów.
Celem naszego przedsięwzięcia

podobnie jak w roku poprzednim,
była wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli matematyki oraz doskonalenie
warsztatu pracy poprzez udział w wykładach i warsztatach prowadzonych
przez ekspertów. Tematyka wykładów i warsztatów łączyła w sobie
matematykę i sztukę.
Swoją wiedzą, umiejętnościami
doświadczeniem podzielili się z nami
zacni goście, którzy przyjęli zaproszenie i poprowadzili zajęcia. Pan
profesor Jerzy Povstenko w swoim
wykładzie przedstawił „Złoty podział”, pan profesor Jacek Jędrzejewski
wygłosił wykład pod tytułem
„Podział kanapki”. Zajęcia warsztatowe „Wielkanocne jaja” poprowadziła pani profesor Grażyna Rygał,
„Origami modułowe” panie Justyna
Drożdżowska i Julita Szlas.
Wszystkie zajęcia cieszyły się
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dużym zainteresowaniem, przeprowadzone były w sposób perfekcyjny
przez profesjonalistów z danej dziedziny. Każdy uczestnik warsztatów
wracał do domu z własnoręcznie wykonanymi pięknymi pracami.
Stałym już punktem programu naszej konferencji jest „Sesja Plakatowa”, podczas której nauczyciele prezentują własne pomysły ciekawych
zajęć, pomocy dydaktyczny bądź innych nowatorskich pomysłów. Mam
nadzieję, że na kolejnych wspólnych
spotkaniach nauczyciele jeszcze liczniej będą prezentowali swoje pomysły.
Wszyscy uczestnicy konferencji
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich blokach programowych. Podczas przerw kawowych
i obiadowej był czas na rozmowy kuluarowe, które jak wiemy są bardzo
owocne i pozwalają na bezpośrednią
wymianę spostrzeżeń i doświadczeń.
Podczas konferencji panowała miła,
przyjacielska i naukowa atmosfera.
O godzinie 1700 nastąpiło podsumowanie i zakończenie konferen-
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› cji. Wszyscy nauczyciele otrzymali

stosowne zaświadczenia świadczące
o udziale w II Konferencji Matematyki „Matematyka a sztuka”.
Ja w tym miejscu dziękuje wszystkim nauczycielom matematyki za
udział w konferencji i aktywną pracę na zajęciach przez kilka godzin.
Wiem, że wielu z Was pokonało kil-

kanaście kilometrów, aby do nas dotrzeć.
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyjęliście nasze zaproszenie i bezinteresownie poprowadziliście bardzo ciekawe zajęcia.
Dziękuję paniom dyrektor Barbarze Kanoniak i Lidii Burzyńskiej,
moim koleżankom matematyczkom

VII Gminny Turniej Wiedzy
Przyrodniczo - Łowieckiej
M. Borkowska

T

ematyka przyrodniczo łowiecka cieszy się wśród
uczniów naszym szkół coraz
większym zainteresowaniem. W
dniu 19 kwietnia w gimnazjum w
Kłomnicach odbył się już po raz
siódmy Gminny Turniej Wiedzy
Przyrodniczo – Łowieckiej oraz
konkurs strzelecki. Ten etap konkursu miał na celu wyłonienie reprezentacji gminy Kłomnice na etap finałowy turnieju zarówno w kategorii
wiedzy jak również w kategorii strzeleckiej. Finał tegoroczny odbędzie
się w dniu 7 maja w Zespole Szkół
w Kłomnicach. W konkursie udział
wzięli uczniowie gimnazjów z terenu naszej gminy. Śladem lat ubiegłych, zamierzeniem konkursu było
zainteresowanie uczniów tematyką
związaną z łowiectwem, pokazanie
pozytywnej roli gospodarki łowiec-

kiej w ochronie fauny i flory naszych
pól i lasów oraz współpraca pomiędzy szkołami, a kołami łowieckimi
w ramach działań na rzecz ochrony
środowiska i zwierzyny dziko żyjącej Uczestnicy turnieju prezentowali
bardzo wysoki, a zarazem wyrównany poziom wiedzy merytorycznej tak
iż o ostatecznych wynikach musiała
zadecydować dogrywka. W kategorii
wiedzy wyniki przedstawiają się następująco: I m-ce Emil Bik (gimnazjum Kłomnice), II m-ce Tomasz Kaczorowski (gimnazjum Kłomnice),
III m-ce Marcin Rakowski ( gimnazjum Witkowice). Wśród strzelców
najlepszym okazał się Łukasz Dróżdż
z gimnazjum z Kłomnic, II m-ce zajął
Oskar Kołdon z gimnazjum z Witkowic, a na III – cim miejscu uplasował
się Konrad Kowalczyk z gimnazjum
w Garnku. Dziękujemy wszystkim

Obchody Roku Historii
Najnowszej
Justyna Błasiak

R

ok szkolny 2009/2010 został
ogłoszony przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej Rokiem
Historii Najnowszej. Decyzja ta była
podyktowana 70 rocznicą mordu
polskich oficerów w Katyniu. W naszej szkole w Kłomnicach miała od20

być się uroczystość z tym związana,
niestety nikt nie przewidział tragedii
polskiego samolotu w Smoleńsku. Dlatego ta uroczystość odbyła się w cieniu tego wydarzenia. Obchody Roku
Historii Najnowszej w Zespole Szkół
w Kłomnicach odbyły się dnia 16

Ewie, Mirce i Agnieszce za pomoc
w przygotowaniu konferencji. Szczególne i bardzo osobiste podziękowania składam pani Grażynie Rygał.
Jeszcze raz Wszystkim bardzo
dziękuję i zapraszam na III Konferencję Nauczycieli Matematyki.«

osobom zaangażowanym w przygotowanie konkursu, w tym panu Robertowi Detce, pani Katarzynie Jurkowskiej, pani Barbarze Knop oraz
panu Romanowi Kordasowi. Szczególne podziękowanie składamy na
ręce pani v-ce wójt Wandy Kusztal
reprezentującej Urząd Gminy Kłomnice za ufundowanie nagród rzeczowych dla najlepszych uczestników.
W poprzednich edycjach Turnieju
etatowym zwycięzcą była reprezentacja Kłomnic. Tak było w 2004, 2007,
2008 i 2009 roku. Tylko w 2005
i 2006 roku palmę pierwszeństwa
odebrał naszym reprezentantom,
Boronów. Opiekunką i prowadzącą reprezentację naszej gminy była
zawsze pani Marzena Borkowska.
Do tej pory w Turnieju Przyrodniczo - Łowieckim udział brali uczniowie z gmin: Kłomnice, Konopiska,
Blachownia, Starcza, Przyrów, Boronów, Panki, Kamienica Polska,
Poraj, Mstów, Mykanów, Kryszyna,
Dąbrowa Zielona, Janów, Lelów, Rędziny, Woźniki, Pawonków, Koszęcin, Olsztyn. Jak będzie w tym roku
okaże się 7 maja podczas finału VII
Regionalnego Turnieju Przyrodniczo
Łowieckiego Kłomnice 2010.«
kwietnia (data ta nie była przypadkowa, 13 kwietnia co roku obchodzony
jest jako Dzień Mordu Katyńskiego ).
Poprowadził je nasz nauczyciel historii dr Robert Owczarek. Na tę uroczystość zostali zaproszeni kombatanci,
tak ważni dla nas świadkowie historii.
Wśród nich byli m.in.: Jędrzej Moderski, Ryszard Jakubiak, Wacław Śląski,
Zbigniew Majewski, Władysław Bugała. Przybyli również gościnnie harcerze
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Skrzydlowie.
Spotkanie z kombatantami miało
formę wspomnień, czasami dość osobistych. W pierwszej części konferencji,
w której uczestniczyli uczniowie szko-

ły podstawowej, głos zabrali p. Jędrzej
Moderski oraz p. Wacław Ślaski. Pan
Moderski opowiedział historię powstawania zastępów harcerskich na terenie
Kłomnic, przypomniał reguły obowiązujące harcerzy oraz warunki, w jakich
te oddziały powstawały. Pan Ślaski
przedstawił wspomnienia dotyczące
własnej rodziny oraz historię swego
ojca który zginął w Twerze. Harcerze
przygotowali prezentację oraz część
artystyczną, dotyczącą działalności
szarych szeregów. Przedstawione zostały filmy nagrane przez uczniów naszej szkoły, opowiadające o czasach
wojny, w których brali udział miesz-

kańcy Kłomnic, weterani.
Druga część uroczystości była przeznaczona dla uczniów gimnazjum.
Uczniowie przygotowali prezentacje
dotyczące powstania warszawskiego
oraz zbrodni katyńskiej. Zaprezentowano także wywiad z p. Stanisławem
Chmielarzem, który podzielił się ze
swoimi wspomnieniami dotyczącymi czasów wojny. Swe wspomnienia
przedstawił nam p. Ryszard Jakubiak –
powstaniec warszawski, przesiedlony
po powstaniu do Częstochowy.
Zaproszeni goście oraz uczniowie
mogli również zapoznać się z wystawą rocznicową pt. „Nie zapomnijmy

tragedii wojny”. Obchody zbrodni katyńskiej odbywały się w cieniu tragedii
smoleńskiej, dlatego dla jej uczczenia
zastępowa harcerzy p. Agnieszka Borowiecka odczytała wszystkie 96 nazwisk zmarłych tragicznie osób, które
uczciliśmy symboliczną minutą ciszy.
Myślę, że obchody Roku Historii Najnowszej uświadomiły nam, jak
trudna była droga naszej Ojczyzny
do wolności, aby być dzisiaj taką Polską, jaką jest - wolną i demokratyczną
oraz ukazały nam ogrom zbrodni katyńskiej, która była przez wiele lat zapomniana.«

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT...
Dorota Tomczyk, Elżbieta Łągiewka

T

aki tytuł nosi projekt prowadzony przez Fundację
„Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat” ze Skrzydlowa.
W ubiegłym roku szkolnym, dzięki
dotacji uzyskanej z fundacji PZU realizowany był na terenie całej gminy
Kłomnice projekt „Doświadczamy,
odkrywamy, przeżywamy”. Był on
bardzo przychylnie odebrany przez
uczniów uczestniczących w zajęciach
pozalekcyjnych, jak również przez
władze gminy, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców, zadowolonych z oferty ciekawego spędzania
wolnego czasu przez ich dzieci. Pojawiło się także niezwykłe zainteresowanie prowadzonymi badaniami
wśród młodszych uczniów tj. uczniów
kl. III i IV szkoły podstawowej. Dlatego też idąc –można powiedzieć „ za
ciosem” postanowiliśmy znów spróbować zaistnieć na terenie naszej gminy.
Efektem tego było napisanie projektu
na konkurs dotacyjny ogłoszony przez
Fundację PZU i …. znów szczęście się
do nas uśmiechnęło. Od początku października 2009 roku, w ramach nowego projektu, we wszystkich szkołach
gminy Kłomnice prowadzone są kolejne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
z klas IV-VI oraz dla gimnazjalistów.
Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych, gdyż prowadzone są również
spotkania przeznaczone dla najmłodszych czyli uczniów z klas I-III.

W harmonogramie projektu przewidzieliśmy nie tylko współpracę
szkół z terenu gminy, ale również promocję gminy na terenie powiatu częstochowskiego. Zgodnie z tym, w miesiącu kwietniu został zorganizowany
wyjazd do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, z którym
nasza Fundacja utrzymuje stałą współpracę. Jadąc do Bogumiłka wszyscy
zastanawialiśmy się, jak też przyjmą
nas i nasze pokazy niepełnosprawni
rówieśnicy.
Na miejscu powitała nas pani dyrektor Lena Nieśpielak oraz duża grupa dzieci i młodzieży- mieszkańców
ośrodka wraz ze swoimi nauczycie-
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lami. Po krótkim, ale bardzo miłym
i ciepłym powitaniu wzięliśmy udział
w obchodach Dnia Ziemi, w happeningu, przemarszu z transparentami mówiącymi o ochronie środowiska oraz
w sadzeniu młodych drzewek. Nasi
uczniowie i nauczyciele zostali zaproszenia do posadzenia drzewka o imieniu „Boguś”.
Pokazy i doświadczenia z jakimi
przyjechaliśmy były dopełnieniem
Dnia Ziemi. Każda szkoła przygotowała na ten dzień najciekawsze i najbardziej efektowne doświadczenia. Przy
pomocy materiałów i substancji jakie
można kupić w każdym sklepie i każdej aptece młodzież „wyczarowywała”

›››
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› iskry spadające aż do podłogi, samo-

zapalające się patyczki z watą, czy też
kulki z kauczuku. Była też chemiczna
lokomotywa, „pasta dla słonia”, pokaz
spalania sodu, doświadczenia z filtrowaniem wody. Widownia co chwilę
wybuchała gromkimi brawami.
Starsi wychowankowie ośrodka
mogli spróbować swych sił w rozdzieleniu książek połączonych ze sobą bez
użycia kleju, w zabawie z przyssawkami, w magicznej karuzeli z wodą,
natomiast młodsi „ugniatali” własne
kulki z kauczuku. Sądząc z bardzo żywiołowej reakcji widowni wszystkim
podobał się ten sposób pokazywania
praw fizyki, chemii, przyrody.
Na zakończenie pokazów przekazane zostały prezenty dla podopiecznych
ośrodka w Bogumiłku. Były to materiały do zabawy oraz pomoce do zajęć
korekcyjnych i wyrównawczych. Jak
zapewniała nas pani dyrektor są one
bardzo potrzebne w pracy z dziećmi
upośledzonymi, gdyż rozwijają ich
zdolności manualne, poznawcze itp.
Pomagają realizować się każdemu
dziecku w sposób najbardziej dla niego odpowiedni.

Dopełnieniem całości spotkania
był wspólny grill zorganizowany przez
pracowników ośrodka. Przy bardzo
smacznej kiełbasce, kubku herbaty
można było porozmawiać, poznać się
bliżej, wymienić spostrzeżenia.
Nie wiadomo kiedy minął czas
przeznaczony na nasze spotkanie
i trzeba było wracać. Odjeżdżaliśmy
z zapewnieniem powrotu, z nowymi jeszcze ciekawszymi pokazami.
W imieniu wychowanków i całej kadry pożegnała nas pani dyrektor, osoba
o niespożytej energii i wielkim sercu
dla swoich podopiecznych. Zapewniła
nas, że kiedy przyjedziemy do nich ponownie, jej podopieczni zaprezentują
wtedy swoje umiejętności.
Wyjazd do Bogumiłka był tylko
jednym z punktów działań w ramach
projektu „Dziwny jest ten świat”.
Kolejnym są Targi Naukowe, które odbędą się już niebawem, bo 13
maja w budynku Zespołu Szkół im.
K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie.
Uczestniczyć w nich będą nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie, jak również przedstawiciele
15 szkół z gmin sąsiednich (Gidle,

I Ogólnopolski Dziecięcy
Turniej Karate
Barbara Musiał

W

niedzielę 25 kwietnia
2010r. na Hali Sportowej
w Kłomnicach odbył się
I Ogólnopolski Dziecięcy Turniej
Uechi-ryu Karate-Do Okinawa pod
Patronatem Wójta Gminy Kłomnice pana Adama Zająca. Organizatorem Turnieju byli: Polska Federacja
Uechi-ryu Karate-Do Okinawa reprezentowana przez sensei Zbigniewa
Rychlewskiego oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice.
Wszystkich przybyłych zawodników
i gości przywitał Wójt Gminy pan
Adam Zając. W Turnieju udział wzięli
reprezentanci z: Częstochowy, Szczecinka, Skierniewic, Koluszek, Łodzi
oraz adepci z sekcji karate w Kłomnicach. W Turnieju rywalizowały ze
sobą style- Uechi-ryu, Kudo, Kyoku22

shinkaj, Shidokan w konkurencjach:
sumo grappling, grappling, kumite
i muay thay. Był to Turniej nie tylko
dla dzieci i młodzieży, ale również dla
osób dorosłych, którzy rywalizowali
w konkurencji muay thay. Rywalizacja była bardzo zacięta, nikt bez walki
nie poddał się. Pomimo trudu i wysiłku jaki można było zauważyć na twarzach zawodników, walki dostarczyły
wszystkim zawodnikom jak i widzom,
wielu emocji i wrażeń. Nasza reprezentacja Uechi-ryu drużynowo zajęła pierwsze miejsce. Reprezentanci
z Kłomnic zdobyli następujące miejsca w poszczególnych konkurencjach
i kategoriach:
II miejsce Marzena Pawlak - sumo
grappling dziewczyny 9-10 lat
III miejsce Marzena Pawlak - grap-

Mstów, Rędziny). Mamy nadzieję, że
spotkanie to rozreklamuje wśród „sąsiadów” działania prowadzone w naszej gminie, promujące inne spojrzenie na fizykę, chemię czy przyrodę.
Będzie czynnikiem mobilizującym
do tworzenia tego typu zajęć, a jednocześnie przyczyni się do integracji
dzieci i młodzieży z sąsiednich miejscowości.
Dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji PZU możemy prowadzić tego
typu zajęcia. Są one bardzo potrzebne.
Wiemy już z roku ubiegłego, że rozbudzona wśród uczniów ciekawość
otaczającego świata i dążność do eksperymentowania, nabyta wiedza, praktyka zdobyta przez nauczycieli oraz
dysponowanie przez każdą szkołę pozyskanymi w ubiegłym roku materiałami i pomocami naukowymi stanowi
dobrą podstawę do kontynuacji działań.
Najlepszą zapłatą za wszystkie trudy i niedogodności jakie wynikały przy
prowadzeniu zajęć projektowych były
słowa jednego z chłopców… „Dziwny
jest ten świat - ale jaki ciekawy! ”…«

pling junior dziewczyny 9-10 lat
I miejsce Natalia Musiał - sumo
grappling lekka dziewczyny 10-11 lat
I miejsce Natalia Musiał - grappling junior dziewczyny 10-11 lat
III miejsce Lukasz Janik - sumo
grappling chłopcy 11-12 lat
I miejsce Nikola Zasępa - karate
dziewczyny
III miejsce Piotr Grabny - kata
II miejsce Nikola Zasępa - kata
I miejsce Natalia Musiał - kata
Wszystkim serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Podziękowania kierujemy do Posła
na Sejm RP pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Przewodniczącego Rady
Powiatowej SLD pana Wiesława
Bąka, firmy „SPARTAN” za ufundowanie statuetek, medali i dyplomów
oraz do wszystkich tych osób, które
przyczyniły się do zorganizowania
i przeprowadzenia Turnieju. Z niecierpliwością czekamy na kolejny Turniej,
który jest nie tylko okazją do rywalizacji sportowej, ale pokazuje również
jak zdrowo i aktywnie można spędzać
wolny czas. «

O

statnie wydarzenia sportowe pokazują, że Gimnazjum
w Kłomnicach przywiązuje
równie dużo uwagi do wychowania
fizycznego uczniów, co do nauczania
teoretycznego.
Szczególne sukcesy osiągnęli
chłopcy w składzie: Bogucki Bartosz,
Posak Jakub, Zając Maciej, Śliwakowski Piotr, Nowak Filip, Fidler Daniel,
Bednarek Łukasz, Szymczyk Bartłomiej, Bik Emil, Królik Mateusz, Pluciński Łukasz, Centkowski Piotr, pod
opieką P. Sławomira Bekusa. Zakwalifikowali się oni do etapu rejonowego
zawodów w piłkę ręczną. Najpierw
musieli przebrnąć przez gęste sito eliminacji, które odbyły się w Rędzinach.
Tam odprawili drużynę z Widzowa
(10:7) i pechowo przegrali z gospodarzami turnieju – Rędzinami (7:8).
Dzięki rozstrzygnięciu ostatniego meczu gospodarzy z Widzowem na korzyść gości (5:4), Rędziny ostatecznie
zajmują drugie miejsce, a Kłomnice –
pierwsze. Etap powiatowy obsadzony
był w jeszcze silniejsze drużyny. Chłopakom z Kłomnic przyszło zmierzyć
się w półfinale z uczniami Gimnazjum
z Czarnego Lasu. Dzięki wygranej
(8:4) Kłomnice awansowały do finału,
w którym stawały w szranki z gospodarzem – Koniecpolem. Zwycięzca został
wyłoniony po niezwykle zaciętej walce, w której Kłomnice wygrały (9:7)
i awansowały do etapu rejonowego!
W częstochowskiej Hali Polonii

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW
GIMNAZJUM W KŁOMNICACH
Emil Bik
nasi chłopcy zremisowali z Gimnazjum
nr 9 w Częstochowie oraz ponieśli porażkę z ekipą z Opatowa, zajmując wysokie 3 miejsce w rejonie.
Nie mogę zapomnieć o równie dużym sukcesie w biegach przełajowych
chłopców, także na szczeblu powiatowym. Po morderczym wysiłku sztafeta uczniów Gimnazjum w Kłomnicach: Bik Emil, Bik Kamil, Bogucki
Bartosz, Fidler Daniel, Kusiński Zbigniew, Turek Mateusz, Zając Maciej,
opieka P. Sławomir Bekus, przybiegła

Wielkanocny Ogólnopolski Wyścig Kolarski

Dlaczego Wielkanocny?
Wiesław Bąk

Z

akończył się dziesiąty jubileuszowy wielkanocny Ogólnopolski wyścig Kolarski
i na powyścigowych uroczystościach
otrzymałem statuetkę upamiętniającą to doniosłe dla gminy Kłomnice wydarzenie. Serdecznie dziękuję
Panu Wójtowi Adamowi Zającowi
i Panu Zygmuntowi Różańskiemu
za to, że umieścili moje nazwisko
na liście wyróżnionych, gdyż w ich
pamięci zachowały się wydarzenia,
które poprzedzały pierwszy „Wyścig
Wielkanocny”.

Rok przed pierwszym Wyścigiem
Wielkanocnym w środku lata odbywał
się w Piasku w gminie Janów wyścig
kolarski, na który na zaproszenie pana
Zygmunta Różańskiego, wówczas Prezesa Śląskiego Związku Kolarskiego,
przybył Prezes Polskiego Związku
Kolarskiego pan Wojciech Walkiewicz. Oczekując na kolarzy, którzy
odbywali kolejne wyścigowe okrążenie, rozmawialiśmy o zmianach, jakie
zaszły w postrzeganiu sportów kolarskich na przestrzeni kilkudziesięciu
lat w Polsce tj. od czasu, gdy majowy
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na wysokim trzecim miejscu. Miejsce
na podium premiowane było awansem
do rejonowego etapu biegów przełajowych, które odbyły się w Częstochowie. Kłomnicka sztafeta zajęła tam 8
miejsce.
Organizatorem zawodów na poziomie powiatowym był Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy, natomiast
rejonowym – Szkolny Związek Sportowy.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!«
Wyścig Pokoju przed radioodbiorniki
i czasem zainstalowane w świetlicach
telewizory ściągał tysiące fanów kolarstwa, a dzieci na podwórkach ścigając
się przybierały nazwiska idolów tamtego wyścigu. Ku mojemu zdziwieniu
prezes Wojciech Walkiewicz wyjaśnił,
że chociaż kolarstwo nie zawsze jest
szeroko komentowane w mediach, to
właściwie przez cały sezon w każdym
tygodniu gdzieś w Polsce rozgrywa się
wyścig. Po chwili dodał, że wyjątkiem
jest okres poprzedzający Święta Wielkanocne, kiedy to w Polsce nie rozgrywa się żaden wyścig, a nasi zawodnicy mają kłopot z powrotem na święta
do domu z imprez rozgrywanych poza
granicami kraju. Rzuciłem zdawkowe
pytanie, to możemy by taki wyścig zorganizować. To się chyba nie da – odpowiedział prezes Walkiewicz.
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Po tym wydarzeniu w czasie jednej
z rozmów, jakie prowadziłem z proboszczem kłomnickiej Parafii Ks. Kanonikiem Zdzisławem Bednarzem, zadałem pytanie: Czy ksiądz proboszcz
zaakceptowałby przeprowadzenie wyścigu kolarskiego w Wielką Sobotę
na terenie parafii?.
Pytanie w pierwszej chwili wzbudziło wyraźną niechęć księdza, ale
w czasie dyskusji, gdy padły argumenty o kłopotach polskich zawodników
z powrotem do domu na Święta Wielkanocne, ksiądz proboszcz zapytał:
a w jakich godzinach taki wyścig miałby się odbyć?. Po czym dodał: Jeżeli
między dwunastą a piątą po południu,
to właściwie jest to już czas świąteczny i taki wyścig byłby rozgrywany

na chwałę zmartwychwstałego Jezusa,
więc go możecie zrobić.
Kilka tygodni później zostały dokonane pierwsze ustalenia planowanego
wyścigu, w których uczestniczyli Panowie Andrzej Perliński – wójt gminy
i Adam Zając – z-ca wójta ze strony
Gminy Kłomnice, pan Zygmunt Różański oraz pan Dariusz Kuroń ze strony okręgowych władz P.Z.Kol, piszący ten tekst oraz pracownik Starostwa
Powiatowego pan Wiesław Prusaczyk.
Zaczęło się odliczanie godzin
do startu imprezy i wydawało się, ze
wszystko zostało dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik”. Wtedy w Wielki Piątek rano otrzymałem komunikat,
że wyścig się nie odbędzie, gdyż Komenda Wojewódzka Policji w Katowi-

cach nie zatwierdziła zmiany organizacji ruchu drogowego, miedzy innymi
na drodze krajowej DK-91, potrzebnej
dla jego rozegrania. Dopiero szybko zarządzona wizja lokalna, profesjonalne
opracowanie dokumentów, referowanych przez pana Prusaczyka, a przede
wszystkim przychylność pracowników Miejsko - Powiatowej Komendy
Policji, Panów Jabłońskiego i Marka
Zarzyckiego doprowadziły do usunięcia ostatniej przeszkody do rozegrania
pierwszego Wielkanocnego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego.
Tak powstawał pierwszy „Wielkanocny Ogólnopolski Wyścig Kolarski”, którego nazwa nie jest przypadkowa; nazwa „Wielkanocny” została
mu nadana w sposób przemyślany.«

X WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI

Piękna pogoda sprzyjała kolarzom
Jan Milc

J

est sobotni poranek, 10 kwietnia.
Trwają ostatnie uzgodnienia
i przygotowania przed niedzielnym startem kolarzy w X Wielkanocnym Ogólnopolskim Wyścigu
Kolarskim o Puchar Wójta Gminy
Kłomnice. Panie zajmujące się aprowizacją uczestników rozpoczynają
przygotowanie potraw. Strażacy przeglądają potrzebny sprzęt i omawiają
ostatnie szczegóły. Nagle, lotem błyskawicy do wszystkich dociera niewiarygodna wręcz informacja – ROZBIŁ
SIĘ PREZYDENCKI SAMOLOT!
Nikt nie chce w to wierzyć, ale… Po
chwili ta tragiczna wiadomość zostaje
potwierdzona. Na twarzach pojawia się
smutek, niektórzy płaczą … Inni mają
jeszcze nadzieję, że to nieprawda, że
kiedy obudzą się jutro te złe wiadomości okażą się koszmarną pomyłką…
Niestety… Jeszcze w sobotni wieczór
i niedzielny poranek ja też miałem nadzieję na… Właśnie, na co? To niewytłumaczalne, ale na zmianę rzeczywistości… Na odwołanie wczorajszych
i dzisiejszych porannych komunikatów… Miałem nadzieję, łudziłem się,
że to nieprawda… Jednak, kiedy w niedzielne południe cała Polska głosami
syren wydała jęk bólu, a polskie niebo
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zapłakało nie miałem już wątpliwości,
nadzieja umarła. To stało się naprawdę.
Żal… Wielka strata…
W obliczu ten wielkiej tragedii stało
się oczywiste, że niedzielnego wyścigu
nie wolno nam organizować, że należy go odwołać albo przesunąć termin
na inny czas. Krótko po godz. 13.00
w Urzędzie Gminy, pod przewodnictwem Wójta Gminy p. Adama Zająca
zebrał się zespół organizacyjny. Postanowiono, że bez względu na termin
ogłoszenia żałoby narodowej wyścig
zostaje odwołany! W porozumieniu
z PZKol. ustalono, że może on odbyć
się 24 kwietnia. Termin ten został zaakceptowany.
Już od wczesnych godzin rannych,
w sobotę 24 kwietnia zaczęły zjeżdżać do Rzerzęczyc grupy kolarskie,
aby wziąć udział w X Jubileuszowym
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 10.30 jako
pierwsi wystartowali juniorzy młod-

si w grupie liczącej 78 zawodników.
Tuż za nimi odjeżdżały kolejne grupy
kolarzy w młodszych kategoriach wiekowych (młodzik, juniorka młodsza
i młodziczka). Pomiędzy pierwszą,
przedpołudniową częścią zawodów
a drugą rozpoczynającą się o godz.
13.10 swój wyścig mieli zawodnicy
niewidomi i niedowidzący. Oczywiście
jeżdżą oni na tandemach mając jako pilota zawodnika bez dysfunkcji. Druga
część zawodów rozpoczęła się startem
65 zawodników w kategorii elita/orlik. Następnie wystartowali juniorzy
(91), a za nimi panie (23). Łącznie we
wszystkich kategoriach wystartowało
354 zawodniczek i zawodników z 64
klubów kolarskich. Jest to sporo mniej
niż przed rokiem. Główną przyczyną
niższej, niż spodziewaliśmy się frekwencji było równoległe rozgrywanie
trzech innych wyścigów w różnych
miejscach Polski. Dlatego też wśród
startujących zabrakło wielu znakomitych zawodników z najlepszych ekip
kolarskich.
Nowością w tegorocznym wyścigu
był udział tandemów. Na starcie stanęli
Andrzej Zając i Dariusz Flak – aktualni Mistrzowie Paraolimpiady Pekin
2008, Przemysław Wegner i Arkadiusz

Garczarek – aktualni Mistrzowie Świata oraz Krzysztof Kosikowski i Artur
Korc brązowi medaliści Mistrzostw
Świata. Jak zatem widać gościliśmy
ścisłą światową czołówkę tandemistów.
Starterem honorowym był Wójt
Gminy Kłomnice p. Adam Zając, który
oficjalnie otwierając zawody wezwał
wszystkich uczestników do uczczenia
chwilą ciszy pamięć osób tragicznie
zmarłych w smoleńskiej katastrofie.
A oto komplet wyników w poszczególnych kategoriach:
Elita/orlik:
1. Paweł Krzywania TKK
Pacyfic Norda Toruń
2. Sławomir Kohut Romet
Weltour Dębica,
3. Damian Walczak MTB Silesia
Rybnik,
4. Paweł Bernas ALKS Stal
Grudziądz,
5. Maciej Dombrowski DEK
Meble Cyklo Korona Kielce
6. Jacek Trojga WarmińskoMazurski KS Olsztyn,
7. Mateusz Nowaczek ALKS
Stal Grudziądz,
8. Łukasz Wiśniowski TKK
Pacyfic Norda Toruń,
9. Rafał Rynkowski TKK
Pacyfic Norda Toruń,
10. Grzegorz Czyterko
Warmińsko-Mazurski KS
Olsztyn.
Junior.
1. Mateusz Nowak KTK Kalisz,
2. Eryk Latoń KTK Kalisz,
3. Mateusz Bielicki Społem
Central Łódź,
4. Andrzej Pawlaczyk KTK
Kalisz,
5. Paweł Kister KS Pogoń
Mostostal Puławy,
6. Grzegorz Haba KS Pogoń
Mostostal Puławy,
7. Jakub Foltyn LKUKS
Pszczyna,
8. Szymon Strzeduła Cyklo Klub
Ziemia Raciborska,
9. Paweł Tomkiewicz Legia Felt
Warszawa,
10. Patryk Pacan KS Slavia Ruda
Śląska.
Junior mł.:
1. Adam Monitor LKUKS
Pszczyna,

2. Piotr Nickiewicz LSKK
Lityński-Fazbud Bełchatów,
3. Marek Nazarewicz Ziemia
Brzeska,
4. Bartłomiej Szczepanowski
LKUKS Pszczyna,
5. Maksymilian Jędrzejczyk
LIKS Sławno,
6. Grzegorz Wiśniewski DEK
Meble Cyklo Korona Kielce.
Młodzik:
1. Mikołaj Gutek Mayday Team
Lublin,
2. Adam Bębenek Zagłębie
Sosnowiec,
3. Karol Opolski Pogoń
Mostostal Puław,
4. Dariusz Wiśniewski DEK
Meble Cyklo Korona Kielce,
5. Marceli Bogusławski LUKS
Sławno,
6. Albert Górecki LUKS Trójka
Piaseczno.
Kobiety open:
1. Martyna Klekot Tadpol
Kolejarz-Jura Częstochowa,
2. Paulina Brzeźna-Bentkowska
Red Sun
3. Monika Krawczyk Tadpol
Kolejarz-Jura Częstochowa,
4. Dorota Grygorowicz Merida
Gliwice,
5. Magdalena Pyrgies Zagłębie
Sosnowiec,
6. Marta Turoboś LUKS Sławno.
Juniorka mł.
1. Katarzyna Niewiadoma
WLKS Krakus BBC Czaja,
2. Maria Ziółkowska LUKS
Sławno,
3. Magdalena Plich Tadpol
Kolejarz-Jura Częstochowa,
4. Ewa Gajerska UKS Gim.GK
Imielin,
5. Patrycja Wrzosowska Błękitni
Dobrawa Koziegłowy,
6. Anna Tworek WLKS Krakus
BBC Czaja.
Młodziczka:
1. Jagoda Lasek Społem Central
Łódź,
2. Weronika Misterek UKS Gim.
GK Imielin,
3. Anna Górska Społem Central
Łódź,
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4. Klaudia Bugla UKS Feniks
Rydułtowy,
5. Magdalena Tkacz UKS
Stobrawa Kluczbork,
6. Agata Ziółkowska LUKS
Sławno.
Tandemy:
1. Andrzej Zając – Dariusz Flak
Cross Opole,
2. Bartosz Zakrzewski –
Krzysztof Nowak Razem
Poznań,
3. Krzysztof Kosikowski – Artur
Korc OKS Warmia i Mazury
Olsztyn,
4. Przemysław Wegner –
Arkadiusz Garczarek Razem
Poznań.
Z wielką przyjemnością organizatorzy wysłuchiwali pochlebnych uwag
i opinii od uczestników zawodów.
Chwalono głównie znakomitą publiczność zgromadzoną na trasie przejazdu
kolarzy, chwalono także wysoki poziom bezpieczeństwa i opieki nad zawodnikami.
Na zakończenie tej wielkiej sportowej imprezy odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące dziesięciolecie jej istnienia. Podczas uroczystości
Wójt Gminy p. Adam Zając uhonorował najbardziej zaangażowanych sponsorów i organizatorów Statuetkami
X-lecia Wielkanocnego Wyścigu Kolarskiego. Statuetkę otrzymało łącznie
57 instytucji, firm, organizacji i osób
prywatnych.
Poniżej prezentujemy listę uhonorowanych:
1. Bank Spółdzielczy w Kłomnicach,
2. V.I.V. Garnek,
3. BAJPAX Nieznanice,
4. Piekarnia Henryk i Janusz
Krysiak Kłomnice,
5. Gminna Spółdzielnia „SCh”
Kłomnice,
6. „DOMAR” Kłomnice,
7. „BRUKI-TOMASZEWSKI”,
8. „AUTO-NAPRAWA” Zalas
Kłomnice,
9. „STEMAK” Zawada,
10. Sklep „EVITA” Kłomnice,
11. „ELEKTROMAT-BIS” Bartkowice,
12. KOMOBEX-INEL,
13. Biuro Podatkowe „SUKCES”,
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14. „ARAMET” Zbigniew Modlasiński,
15. „BIKE-ART.” Ryszard Pawera,
16. „DAR-GAZ” Dariusz Jendras,
17. „KRAK-POL” Dariusz Krakowiak,
18. M HOME NIERUCHOMOŚCI Magdalena Milc,
19. „MAX-DOM” Krzysztof Sołtys,
20. „CEZAR” Cezary Wilk,
21. Jacek Gajda,
22. Róża i Zenon Wiewióra,
23. Barbara i Stanisław Sośniak,
24. Elżbieta i Andrzej Wartacz,
25. Piotr Zając,
26. Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
27. Urząd Gminy w Kłomnicach,
28. Wydział Ruchu Drogowego
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KM Policji w Częstochowie,
29. Zespół Szkół w Rzerzęczycach,
30. Niezależna Telewizja Lokalna
w Radomsku,
31. Zygmunt Różański,
32. Wiesław Bąk,
33. Robert Gonera,
34. Grzegorz Gronkiewicz,
35. Leszek Janik,
36. Jerzy Klinik,
37. Piotr Krawczyk,
38. Dariusz Kuroń,
39. Tadeusz Majcherek,
40. Jan Milc,
41. Andrzej Perliński,
42. Stanisław Pindych,
43. Wiesław Prusaczyk,
44. Przemysław Zieliński,
45. OSP Chorzenie,
46. OSP Garnek,

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

OSP Kłomnice,
OSP Konary,
OSP Nieznanice,
OSP Pacierzów,
OSP Rzerzęczyce,
OSP Skrzydlów,
OSP Zawada,
OSP Zdrowa,
LKS „Orkan” Rzerzęczyce,
LKS „Pogoń” Kłomnice,
ULKS Witkowice.«

Sprostowanie
W artykule „Dziesięć lat wyścigu …
cz. II”, zamieszczonym w ostatnim numerze „GK” wkradł się błąd w pisowni
nazwiska Niny i Marcina Halbiniaków. Zainteresowanych przepraszam.
								 Jan Milc

Spółdzielnia Socjalna „Wizja”
Kowalczyk Dorota

D

nia 01. marca 2010r. zawiązała się pierwsza w naszym regionie Spółdzielnia Socjalna
„Wizja”.
Inicjatywa utworzenia spółdzielni
powstała dzięki wsparciu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach, a w szczególności jej kierownika pani Barbary Mizery oraz wójta
Gminy Kłomnice pana Adama Zająca.
Powstanie Spółdzielni Socjalnej na naszym terenie jest przykładem dobrej woli
i współdziałania władz lokalnych z grupami podejmującymi inicjatywy oddolne w obszarze uzawadawiania osób
bezrobotnych. Z pomocą i poparciem
wystąpił zarówno wójt jak i Rada Gminy deklarując dla spółdzielców poręczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy,
udostępniając powstałej spółdzielni lokal po OSP w Garnku oraz przekazując
piec do wypalania ceramiki.
Członkowie - założyciele spółdzielni
wspierani są merytorycznie i praktycznie przez władze lokalne; doradztwo
zewnętrzne w zakładaniu i prowadzeniu
spółdzielni, wsparcie w procedurze rejestracji, zagwarantowanie profesjonalnego doradztwa w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój
spółdzielni. Władze Kłomnic zadekla26

rowały również zastosowanie w procedurach zamówień publicznych klauzul
społecznych.
Spółdzielnia Socjalna jest nową formą gospodarowania i łączą ze sobą dwa
rodzaje działań: gospodarczego (prowadzenie dochodowego przedsiębiorstwa
społecznego) i społecznego (działalność
społeczna na rzecz swego otoczenia
w myśl Ustawy o Pożytku Publicznym
i Wolontariacie). Spółdzielnia socjalna jako nowa forma zatrudnienia jest
szansą dla osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych nie potrafiących
poruszać się na trudnym, bez wątpienia,
rynku pracy. Daje stabilne i bezpieczne miejsce pracy, integruje środowisko
społeczno-kulturowe regionu i tworzy
demokratycznie – wspólnie zarządzane i kontrolowane przedsiębiorstwo.
Ofertą biznesową Spółdzielni Socjalnej
„Wizja” będzie rękodzielnictwo artystyczne, opieka terenów zielonych oraz
stolarstwo ogrodowe i budowlane.
Członkowie spółdzielni mają dużo
zapału, potencjału i jeszcze wiele ciekawych pomysłów do realizacji, co
dobrze rokuje na przyszłość powstałej
spółdzielni.«

- Poezjo!
Poezjo pisz się coraz szerzej
W naszych umysłach, sercach, duszach.
Pisz się w natchnieniu i na papierze.
Ty koisz duszę często cierpiącą
Działasz, jak balsam na ranę
Ty często oczekiwana.
Proszę posłuchaj pragnień człowieka,
Wybierz dla niego najlepszy stan
Masz całe niebo i całą ziemię
On często pozostaje sam.
Pokaż mu miłość do ludzi, kwiatów,
Pokaż mu słońce, księżyc i wodę,
Pokaż mu lasy, łąki pachnące,
Pokaż u życia urodę.
Zabierze Ciebie wtedy ze sobą
Czy będzie mu dobrze, czy źle.
W westchnieniu będziesz szeptała słowa.
Tylko wybieraj, jakie on chce.
Będzie szczęśliwy.
Janina Chrząstek

VII Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczo - Łowieckiej
Reprezentacja Gminy Kłomnice: M. Rakowski, E. Bik, T. Kaczorowski, P. Centkowski
wraz z opiekunami K. Jurkowską, M. Borkowską, K. Gonera

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Wycieczka do kopalni soli w Bochni

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

Bartłomiej Mazur
Urodził się 16.12.2009r.,
ważył 4150g, mierzył 59cm.
Syn Anny i Grzegorza
mieszka z rodzicami we
Wrocławiu, gościnnie przebywa u babci w Garnku.

Łukasz Rak
Urodził się 04.01.2010r.,
ważył 3750g, mierzył 57 cm.
Mieszka z rodzicami Dorotą
i Adamem w Kłomnicach.

Podpisanie umowy dotyczącej kanalizacji w Rzerzęczycach

I Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Karate

Dziwny jest ten świat...

50-lecie kapłaństwa ojca Melchiora Stanisława Królika

