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Spis treści
Drodzy czytelnicy
Niedawno�w�porannej� audycji�Radia�Katowice�usłyszałem,�
że�ostatnie�Święta�Wielkanocne�w�tak�późnym�terminie,�bo�
pod�koniec�kwietnia,�odbyły�się�130�lat�temu.�Ta�niby�zwykła�
ciekawostka�jest�jednocześnie�dowodem�na�to�z�jakim�piety-
zmem�traktujemy�różne�święta�kościelne.�I�nic�dziwnego,�że�
właśnie�głównie�z�tymi�świętami�wiążą�się�nasze�najrozmait-
sze�tradycje,�kulturowe,�regionalne,�ale�również�i�kulinarne.�
Bo�trzeba�przyznać,�że�uciechy�płynące�z�dobrze�zastawio-
nego� stołu,� zwłaszcza�po�długim�okresie� postu,� zajmowały�

w�naszej�tradycji�narodowej�wcale�nie�ostatnie�miejsce.�Kiedy�sięgnie�się�do�przepisów�
kulinarnych�zamieszczanych�w�starych�poradnikach,�kalendarzach�encyklopediach�i�in-
nych�jak�byśmy�to�dzisiaj�powiedzieli�„środkach�masowego�przekazu”�to�okazuje�się,�
że�jest�to�ogromny�zbiór�przepisów,�na�wszystkie�możliwe�i�niemożliwe�do�wyobraże-
nia�sobie�potrawy.�Kuchnia�szlachecka,�mieszczańska,�klasztorna,�dworska�i�kuchnia�
zwykłych�śmiertelników,�oprócz�codziennych�potraw,�w�okresie�świątecznym�zawsze�
wznosiła�się�na�wyżyny,�wykorzystując�nie�tylko�współczesne�ale�i�bardzo�stare�prze-
pisy,�w�których�używało�się�takich�jednostek�miar�jak�pud,�korzec,�mendel,�kopa�itp�
już�dawno�zapomniane�słowa.�To�samo�dotyczyło�nazw�potraw�i�ich�składników.�Jed-
no�trzeba�powiedzieć�-�do�oszczędnych�to�nasi�przodkowie�w�dziedzinie�zaspokajania�
swoich�apetytów,�z�pewnością�nie�należeli.�Myślę�zresztą,�że�i�nam�coś�z�tego�w�genach�
pozostało� i�często�przygotowujemy�na�święta� tyle�potraw,�że�potem�z�przerażeniem�
myślimy,�że�to�przecież�trzeba�zjeść,�a�jeśli� jeszcze�planujemy�wizyty�u�rodziny�lub�
przyjaciół,�którzy�mają�podobne�jak�my,�podejście�do�świątecznych�zasobów,�to�przera-
żenie�nasze�rośnie.�Przecież�nie�można�urazić�gospodarzy�i�trzeba�chociaż�skosztować.�
No�ale�w�poradnikach�z�tamtych�czasów�i�we�współczesnych�reklamach�jest�cała�gama�
środków�pomagających�zwalczać�protesty�żołądka,�wątroby�i�innych�naszych�przydat-
ków.�Co�prawda�większość�z�dawnych�porad�dotyczyła�sposobów�jak�się�pozbyć,�zbyt�
dużych�ilości�wchłoniętego�jedzenia,�ale�przepisy�te,�jak�np.�łaskotanie�gardła�piórkiem,�
są�zbyt�drastyczne,�aby�je� tutaj�opisywać.�Dlatego�proponuję,�aby�już�dzisiaj�szukać�
w�aptekach�współczesnych�środków�na�nasze�łakomstwo.�Wiem,�że�jest�coraz�więcej�
osób,�które�nawet�w�okresie�wielkiej�świątecznej�wyżerki�zachowują�umiar�lub�wręcz�
głodują�z�powodu�wybranych�diet,�no�ale�każdy�ma�prawo�sam�decydować,�o�tym�co�
i�ile�je�i�myślę,�że�tych�co�w�czasie�świąt�zjedzą�więcej�niż�powinni�jest�chyba�wię-
cej.�Dlatego�przypominam�starą�jak�świat�zasadę,�że�nic�tak�nie�pomaga�w�odzyskaniu�
apetytu,�jak�ruch�na�świeżym�powietrzu,�dlatego�na�kolejne�spotkanie�przy�suto�zasta-
wionym�stole�udajmy�się�pieszo-�najlepiej�okrężną�drogą.�Pamiętajmy�również�o�tych,�
którym�sytuacja�finansowa�nie�pozwala�na�prawdziwie�świąteczne�zakupy�ani�dla�siebie�
ani�dla�rodziny.�Organizacje�pozarządowe,�kościoły�i�różne�stowarzyszenia�prowadzą�
w�tych�dniach�zbiórkę�żywności�w�różnych�miejscach,�w�parafiach,�w�marketach�itd.�
Dołączmy�do� tej�akcji,�oddając�część�z�zakupionych�produktów�dla�potrzebujących,�
a�świadomość�tego,�że�nakarmiliśmy�głodnego�będzie�na�pewno�doskonałym�dodat-
kiem�do�naszego�świątecznego�posiłku.�Wszystkim�mieszkańcom�naszej�gminy�oraz�
ich�gościom�życzę�zdrowych�i�wesołych�Świąt�Wielkiej�Nocy.�
� W�dniu�4�maja�obchodzimy�„Dzień�Strażaka”,�święto�tych,�którzy�pełnią�niebez-
pieczną,�pełną�zagrożeń�służbę.�Bo�czy�może�być�coś�piękniejszego�w�życiu�człowieka�
niż�dawanie�siebie�samego�bliźnim?�A�właśnie�takie�idee�przyświecają��strażakom.�Być�
strażakiem�to�wciąż�niezwykłe�wyzwanie.�To�zaszczyt�i�obowiązek.�To�bezinteresowna�
służba�innym,�ciągła�praca�nad�sobą�i�doskonalenie�własnych�umiejętności.�
�Z�tej�okazji�składam�serdeczne�podziękowania�druhnom�i�druhom�Ochotniczych�Stra-
ży�Pożarnych��w�imieniu�swoim�jak�i�całego�społeczeństwa�za�działalność�ratowniczą�
i�bezinteresowną�służbę�drugiemu�człowiekowi.
Życzę�satysfakcji�z�działalności�społecznej,�dużo�zdrowia,�szczęścia�w�rodzinie�oraz�
pomyślności�w�życiu�zawodowym.�Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wy-
pełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem sa-
tysfakcji i powodem do dumy.
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Do Gminy Kłomnice zawitały 
pierwsze bociany

Według potwierdzonych in-
formacji w dniu 28 marca 

na terenie Karczewic pojawił się 
pierwszy bocian. Gmina Kłomnice 
objęła te ptaki szczególną troską. 
Śladami� lat� ubiegłych� przed� przyby-
ciem� tych� ptaków� zlecono� przegląd�
i� ewentualną� renowację� wszystkich�
gniazd�zlokalizowanych�na�terenie�na-
szej�gminy.��Podjęte�działania�w�wielu�
przypadkach�okazały�się�niezbędne�ze�
względu� na� odrastające� konary,� które�
uniemożliwiły� by� adaptację� poszcze-
gólnych�gniazd.�Przeprowadzone�prace�
pozwolą�bocianom�na�spokojne�gniaz-
dowanie.�Oczywiście�kto�pierwszy�ten�

lepszy.� Mamy� już� sygnały� z� kilku�
miejscowości�o�zasiedleniu�poszcze-
gólnych� gniazd,� których� na� terenie�
Gminy��jest�zlokalizowanych�22�szt.�
Mam�nadzieję,�że�coraz�więcej�tych�
pięknych�ptaków�będzie�gniazdowa-
ło�na�terenie�naszej�gminy.�Ze�swo-
jej�strony�mogę�zapewnić,�że�co�roku�
będziemy�dokładać�wszelkich�starań�
by�wszystkie�gniazda�znalazły�swo-
ich�lokatorów.

Nasi  reprezentanci w Śląskiej 
Izbie Rolniczej

W dniu 3 kwietnia br. w Zespole 
Szkół w Konarach odbyły się 

wybory do Rady Powiatowej Śląskiej 
Izby Rolniczej. W� Gminie� Kłomni-
ce� o� powierzchni� powyżej� 4� tyś.� ha��
(okręg�dwumandatowy)�do�Rady��SIR�
wybierano�dwóch�kandydatów.�

Z� pośród� trzech� zgłoszonych� kan-
dydatur,�do�Rady�Powiatowej�Śląskiej�
Izby�Rolniczej�wybrani�zostali:�Adam�
Śliwakowski� i� Wojciech� Taranowicz.�
Chcemy� podziękować� za� pracę� do-
tychczasowym� reprezentantom,� tj.� P.�
Dnucie� Rakowskiej� i� P.� Ryszardowi�
Bauerowi.�Nowo�wybranym�przedsta-
wicielom�składamy�serdeczne�gratula-
cje�i�życzymy�owocnej�pracy�w�Radzie�
Powiatowej� SIR.� � Podziękowanie� za�
udostępnienie� lokalu� i�wkład�w� orga-
nizację� wyborów� składamy� także� dla�
Dyrektor� Zespołu� Szkół� w� Konarach�
P.�mgr�Anny�Gały,� oraz� dla�Komisji,�

która�czuwała�nad�prawidłowym�prze-
biegiem�wyborów.���

Bezpłatne szkolenie dla rolników

Klinika Szkoleń i Biznesu „Era-
zmus” informuje o naborze 

do bezpłatnego szkolenia dla rol-
ników lub ich domowników pn. 
„Zmiany nie bolą” umożliwiające 
podjęcie zatrudnienia poza sektorem 
rolniczym. Projekt� skierowany� jest�
do�rolników�ubezpieczonych�w�KRUS�
i� ich� domowników� (w� rozumieniu�
ustawy� z� dnia� 20� grudnia� 1990� roku�
i�ubezpieczeniu�społecznym�rolników),�
zamieszkujących�w�gminach�wiejskich�
i� miejsko-wiejskich� oraz� w� miastach�
do� 25� tyś.� mieszkańców� z� terenu� po-
wiatów� będzińskiego,� częstochow-
skiego,� kłobuckiego,� lublinieckiego,�
myszkowskiego,� zawierciańskiego.�
Zapisy�od�21�marca,�ilość�miejsc�ogra-
niczona.� Przedmiotowe�kursy� dotyczą�
następujących� kategorii:� Wykwalifi-
kowany�kierowca�samochodu�ciężaro-
wego�(w�tym�m.�in.�Kurs�prawa�jazdy�
kat.� C,� 120� h� języka� angielskiego),�
Specjalista�do�spraw�sprzedaży�(w�tym�
m.� in.�Kurs� prawa� jazdy� kat.�B,� 81� h�
obsługi�komputera.�Informacje�i�zapisy�
Klinika�Szkoleń� i�Biznesu� „Erazmus”�
Zespół� Szkół� ul.� 3-go� Maja� 12� 42-
350�Koziegłowy,� tel.� (34)� 344� 74� 13,�
www.ksberazmus.pl,� e-mail:� biuro@
ksberazmus.pl«

Wiadomości
Adam Śliwakowski

fot. Paweł Wysocki

Pełnych umocnienia i radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

 oraz
miłych spotkań rodzinnych, dobrego zdrowia,

wszelkiej pomyślności i pogody w sercu.

 życzy: Redakcja „Gazety Kłomnickiej”

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Kłomnice. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragnę życzyć Wam w imie-
niu własnym jak i Radnych Gminy Kłomnice przede wszystkim dużo zdrowia oraz wiele spokoju podczas rodzinnego świę-
towania tych najważniejszych świąt w życiu chrześcijan. Niechaj te wspólne spotkania i modlitwę umila radość, życzliwość 
oraz spokój wewnętrzny. Chciałbym aby te podniosłe chwile były czasem zadumy, rozważań pozbawionych wzajemnej za-
wiści oraz nieżyczliwości wobec innych. Życzę również zrównoważonego świętowania lanego poniedziałku, który powinien 
być rozsądnie kultywowany przez mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny – Gminy Kłomnice. 

Jarosław Łapeta
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

www.klomnice.pl
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Powstaje pierwsza 
w gminie rekreacyjna 
ścieżka rowerowa

Nad brzegiem Warty w Rze-
kach Małych pojawiły się ma-
szyny budowlane i charak-

terystyczny tłuczeń. Zniknęło wiele 
drzew i krzewów, które jako „samo-
siejki” zaczęły zarastać pełną uroku 
przestrzeń między zabudowaniami 
wsi,  a rzeką. Tak�zaczęła�powstawać�
turystyczna� ścieżka� rowerowa� będąca�
częścią� „Szlaku� Reszków� –� muzyka�
i�konie”.�Koszt�tej�inwestycji�w�gminie�
Kłomnice� wynosi� ponad� 200� tysięcy�
złotych.

O� planach� tej� budowy� pisałem� w�
„Gazecie� Kłomnickiej”� w� ubiegłym�
roku.� W� ramach� RPO� przeznaczone-
go� dla� subregionu� częstochowskiego,�
pięć�tzw.�„gmin�reszkowskich”�podjęło�
wspólny�projekt�budowy�ścieżek�rowe-
rowych� na� „Szlaku� Reszków� –�muzy-
ka� i� konie”.� Liderem� projektu� została�
Gmina�Mstów.�Plany�inwestycji�gotowe�
były� już� na� początku� ubiegłego� roku.�
Teraz�przyszedł�czas�na�jego�realizację.

Krzysztof Wójcik

Być�może�w�chwili�odda-
nia� tego� numeru� „Gazety..”�
większość�prac�będzie�wyko-
nana�i�czytelnik�na�własne�oczy�będzie�
mógł�zobaczyć�jasną�„wstążkę”�ścieżki�
wijącą�się�nad�brzegiem�Warty�od�mostu�
przy�elektrowni�aż�do�miejsca�gdzie�nie-
gdyś�pracował�stary�młyn.�W�tej�chwili�
wykorytowana�jest��większa�część�trasy�
i�walce�ugniatają�w�niej�tłuczeń.�

Powstawanie� ścieżki� rowerowej�
do� niewątpliwie� pozytywne� wydarze-
nie,� jednakże� trzeba� pamiętać� o� pro-
blemach� i� pracach� jakie� jeszcze� stoją�
przed� organizatorami� tej� trasy.� Przede�
wszystkim�trzeba��doprowadzić�ścieżkę�
dalej,� tak� aby�można� było� dotrzeć� nią�
do�następnego�mostu�w�Karczewicach.��
Inna� sprawą� jest� stan� brzegu� rzeki� po�
ubiegłorocznej� powodzi.� Woda� nanio-
sła� sporo� śmieci� i� gałęzi,� ludzie� swoje�
też�dołożyli.�I� teraz�trzeba�to�wszystko�
posprzątać,� zwłaszcza,� że� Warta� staje�
się� również� intensywnie�użytkowanym�

fot. Krzysztof Wójcik

szlakiem�kajakowym.�Mieszkańcy�Rzek�
Małych�i�Karczewic�urządzili�na�swoich�
terenach� plaże,� miejsca� atrakcyjne� za-
równo�dla�mieszkańców,�jak�i�rowerzy-
stów�oraz�kajakarzy.�Po�powodzi�trzeba�
im� pomóc� odbudować� infrastrukturę,�
szczególnie� w� Karczewicach.� Po� wy-
konaniu� tych�prac�powstanie� � ciekawy�
fragment��szlaku�od�dworu�w�Rzekach�
Wielkich�do��Garnka.

Podobne� prace� będą� lub� są� prowa-
dzone�w�pozostałych�czterech�gminach.�
W�gminie�Mstów�trwają�już�prace�mo-
dernizacyjne�drogi�z�Mstowa�do�Rajska,�
przy� której� powstanie� podobna� ścież-
ka� rowerowa.� Rozpoczęto� prace� przy�
drodze�Karolina�–�Kościelec�w�gminie�
Rędziny.�Trwają�przygotowania�do�po-
dobnych�inwestycji�w�gminie�Kruszyna�
i�Mykanów.«

STOP nietrzeźwym kierowcom!

Na terenie całego kraju prowa-
dzone są liczne kampanie ma-
jące na celu uświadomienie 

kierującym jak wielkim zagrożeniem 
dla wszystkich użytkowników ruchu 
drogowego jest prowadzenie pojazdu 
pod wpływem alkoholu. Statystyki 
policyjne corocznie pokazują, że pro-
blem ten mimo ciągłego nagłaśniania 
nadal istnieje. Dotyczy�to�nie�tylko�kie-
rujących�pojazdami�mechanicznymi,�ale�
również�-�co�tyczy�się�przede�wszystkim�
naszej�gminy�-�kierujących�w�stanie�nie-
trzeźwości�rowerami.�

Statystyki� z� udziałem� nietrzeź-
wych� kierujących� ciągle� rosną� z� uwa-
gi� na� to,�że� istnieje� przyzwolenie� spo-
łeczne� na� jazdę� po� pijanemu.� Osoby�

postronne�mimo,�że�mają�świadomość,�
że� kierowca� spożywał� alkohol� nie� od-
radzają� prowadzenia� pojazdu,� a� często�
wsiadają� razem� do� samochodu,� uwa-
żając�zaistniałą� sytuację� jako�coś�natu-
ralnego.� Najczęściej� tłumaczymy� się,�
że� przecież� kierowca� niewiele� wypił�
albo�że� spożywał� alkohol�kilka�godzin�
wcześniej.�A�trzeba�wiedzieć,�że�nie�ma�
metody,� która� prawidłowo� określałaby�
ilość�alkoholu,�którą�można�wypić,�aby�
bezpiecznie� prowadzić� samochód,� czy�
rower.�Jeśli�planujesz�prowadzić�pojazd�
nie�pij!�Każda�ilość�alkoholu-�nawet�mi-
nimalna�obniża�koncentrację,�zmniejsza�
szybkość�reakcji�oraz�powoduje�błędną�
ocenę� odległości� i� szybkości.� Gdyby�
kierujący� pojazdami� nie� decydowali�

Joanna Wiewióra

się�na�jazdę�po�alkoholu�byłoby�można�
uniknąć�wielu�zdarzeń�drogowych�–�ko-
lizji,�wypadków.

Kierowanie�pod�wpływem�alkoholu�
›››
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Priorytetem Samorządu Gminy 
Kłomnice jest jak najlepsze za-
spokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, którą tworzą jej miesz-
kańcy. Aktywna współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi i lidera-
mi środowisk lokalnych jest jednym 
z elementów efektywnego kierowania 
Gminą.

Celem�Programu�Współpracy�Gmi-
ny�Kłomnice�z�Organizacjami�Pozarzą-
dowymi� jest� wspieranie� przez� Gminę�
działań�organizacji�pozarządowych�po-
przez� powierzanie� organizacjom� poza-
rządowym�ustawowych�zadań�gminy.

W� ramach� Programu� Współpracy�
Gminy�Kłomnice�z�Organizacjami�Po-
zarządowymi�w�roku�2011�Wójt�Gminy�
Kłomnice�ogłosił�trzy�konkursy�ofert:�
1)� na� wsparcie� realizacji� zadania� pu-
blicznego�w zakresie Upowszechnia-
nia kultury fizycznej w sołectwach 
gminy Kłomnice w roku 2011; 
2)� na� wsparcie� realizacji� zadania� pu-
blicznego� p.n. „Upowszechnianie 
kultury i pielęgnowanie tradycji na-
rodowych w środowiskach seniorów 
z terenu gminy Kłomnice” oraz
3)�na�wsparcie�realizacji�zadań�w zakre-
sie „Przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym w sołec-
twach gminy Kłomnice w roku 2011”.

Konkurs�na�wsparcie�realizacji�zada-
nia�publicznego�w�zakresie�upowszech-
niania� kultury� fizycznej� w� sołectwach�
gminy� Kłomnice� w� roku� 2011 Wójt�
Gminy�Kłomnice�ogłosił�23�lutego�2011�
roku.�Celem�konkursu�było�wyłonienie�
organizacji�pozarządowych,�które�będą�
realizowały�zadania�w�dziedzinie�spor-
tu�w� roku�2011�m.in.� poprzez:� prowa-
dzenie� zajęć� treningowych� mających�
na� celu� przygotowanie� zawodników�

do� rywalizacji�w� rozgrywkach�w�piłce�
nożnej;� organizację� imprez� rekreacyj-
no-� sportowych� dla� dzieci,� młodzieży�
i� dorosłych;� promowanie� dyscyplin�
sportowych� i� rekreacyjnych� poprzez�
organizację� zawodów� i� otwartych� tur-
niejów� sportowych� dla� mieszkańców�
Gminy�Kłomnice�i�tp.

Na� realizację� powyższego� zadania�
zostały� przeznaczone� środki� publiczne�
w�wysokości�145.000�zł.

Przy� rozpatrywaniu� ofert� Komisja�
w� pierwszej� kolejności� oceniła� oferty�
pod� względem� formalnym.� Następnie�
pod� względem� merytorycznym� Komi-
sja�oceniła�możliwość�realizacji�zadania�
przez� oferenta,� jak� również� przedsta-
wioną�kalkulację�kosztów�zadania.

Komisja� zaopiniowała� wszystkie�
złożone� oferty� pozytywnie� i� przekaza-
ła� protokół� z� rozstrzygnięcia� konkursu�
wraz�z�zaproponowanymi�kwotami�do-
finansowania�Wójtowi.�

Dofinansowanie� dla� organizacji�
pozarządowych� na� wsparcie� realizacji�
zadania� w� zakresie� Upowszechniania�
kultury� fizycznej� w� sołectwach� gminy�
Kłomnice�w�roku�2011�przedstawia�się�
następująco:
1.�Ludowy�Klub�Sportowy� „ORKAN”�
Rzerzęczyce�31.000�zł,

2.�Związek�Harcerstwa�Polskiego�Czę-
stochowa�1.500�zł,

3.�Stowarzyszenie� Wiejska� Rekreacja�
i�Wypoczynek�w�Symbiozie�z�Naturą�
„GRUSZKA”�Rzerzęczyce�1.500�zł,

4.�Uczniowski�Ludowy�Klub�Sportowy�
przy�Szkole�w�Witkowicach�2.500�zł,

5.�Stowarzyszenie� „Jedność� w� Działa-
niu”�Zawada�2.500�zł,

6.�Gminny� Ludowy� Klub� Sportowy�
GMINA�KŁOMNICE�68.000�zł,

7.�Stowarzyszenie� na� Rzecz� Rozwoju�

Gminy�Kłomnice�10.000�zł,
8.�Fundacja� „Pomóżmy� Dzieciom� Po-
znać�Świat”�Skrzydlów�3.000�zł,

9.�Klub� Sportowy� „WARTA”�Zawada�
25.000�zł.
�W� dniu� 11marca� 2011� roku�Wójt�

Gminy�Kłomnice�ogłosił�konkurs�ofert�
na�wsparcie� realizacji� zadania�publicz-
nego�p.n. „Upowszechnianie kultury 
i pielęgnowanie tradycji narodowych 
w środowiskach seniorw z terenu gmi-
ny Kłomnice”.� Celem� tego� konkursu�
było�wyłonienie�podmiotów,�które�będą�
podtrzymywały�i�pielęgnowały�tradycje�
narodowe� w� środowiskach� seniorów�
z� terenu� gminy� Kłomnice� poprzez� or-
ganizowanie�wycieczek� krajoznawczo-
turystycznych� oraz� zwiedzanie� miejsc�
pamięci�narodowej.�

Na� realizację� powyższego� zadania�
zostało�przeznaczone�5.000 zł.�Termin�
składania�ofert�upłynął�31�marca�2011�
roku�o�godz.�12:00.

W�w/w�terminie�została�złożona�tyl-
ko� jedna� oferta� przez� Polski� Związek�
Emerytów,�Rencistów�i�Inwalidów�Za-
rząd� Rejonowy� z� siedzibą� w� Kłomni-
cach.

Rozstrzygnięcie� konkursu� ofert� zo-
stało�przeprowadzone�w�dniu�5�kwiet-
nia�2011�roku�o�godz.�10:00�w�Urzędzie�
Gminy� w� Kłomnicach� przez� Komisję�
Konkursową� ds.� Współpracy� z� Orga-
nizacjami� Pozarządowymi� powołaną�
Zarządzeniem� Nr� 36� Wójta� Gminy�
Kłomnice�z�dnia�01.04.2011r.�Komisja�
Konkursowa�dokonała�oceny�formalnej�
i�merytorycznej�złożonej�oferty.�Po�za-
poznaniu�się�z�propozycją�Komisji�Wójt�
nie�wprowadził�zmian�i�dofinansowanie�
w wysokości 5.000 zł otrzymał  Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów - Zarząd�Rejonowy�z�siedzibą�
w�Kłomnicach,�ul.�Strażacka�18.

�Konkurs�na�wsparcie�realizacji�zada-
nia�w�zakresie�„Przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym 
w sołectwach gminy Kłomnice w roku 
2011” nie�został�jeszcze�rozstrzygnięty.�
O� nim� szczegółowo�w� następnym� nu-
merze�Gazety�Kłomnickiej.«

Przyznano dotacje dla 
organizacji pozarządowych

Katarzyna Duda

wiąże�się�z�konsekwencjami�prawnymi:�
karą� grzywny,� zakazem� prowadzenia�
pojazdów,� a� nawet� karą� pozbawienia�
wolności.�Wprowadzenie�coraz�surow-
szych� sankcji�ma�na� celu�ograniczenie�
liczby�nietrzeźwych�kierujących�pojaz-

dami� oraz� poprawę� stanu� bezpieczeń-
stwa�w�ruchu�ulicznym.�

Zbliżający� się� okres�Wielkanocy� to�
czas�spotkań�rodzinnych�oraz�towarzy-
skich,� jest� to� też�czas�charakteryzujący�
się� nasileniem� tego� problemu� i� zwięk-

szoną� liczbą� zatrzymanych� nietrzeź-
wych�użytkowników�ruchu�drogowego.�
Dlatego�też�skłaniamy�do�rozwagi�oraz�
dbałości� o� zdrowie� i� życie� swoje� oraz�
najbliższych.«�

www.klomnice.pl
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Gmina Kłomnice realizuje 
projekt współfinansowa-
ny przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 pod nazwą „Budowa 
oczyszczalni ścieków w Hubach 
oraz kanalizacji sanitarnej w Hu-
bach, Adamowie i Rzerzęczycach 
etap I” . 

Jest�to�jedna�z�wiekszych�i�ważniej-
szych�inwestycji�w�gminie�Kłomnice.

Wartość� dofinansowania� projek-
tu� ze� środków� Unii� Europejskiej� to�
kwota�-�9�745�927,13PLN�co�stanowi�
84,53%�kwoty�całkowitych�wydatków�
kwalifikowanych.

Bieżący� rok� jest� kontynuacją� za-
czętych� prac� kanalizacyjnych� i� prac�
przy� budowie� oczyszczalni� ścieków�
w� naszej� gminie.� Okres� zimowy,� tj.�
silne�mrozy� i� zalegający�śnieg�utrud-
niał� pracownikom� prace,� obecnie�
przeszkodę� stanowi� błoto� i� duży� na-

pływ� wód� gruntowych.� Prace� jednak�
trwają� i� zmierzają�w� dobrym�kierun-
ku.�Czekamy�bowiem�wszyscy�na�in-
formację,�że�prace�budowlane�zostały�
ukończone� i� inwestycja� jest� gotowa�
do�użytkowania.�

Obecnie� trwają� roboty� kanaliza-
cyjne�w�ul.�Skrzydlowskiej�w�Rzerzę-
czycach� i� przy�budowie�oczyszczalni�
ścieków�w�Hubach.

Wszyscy�wiemy,� iż� sieć� kanaliza-
cyjna� spełnia� bardzo� ważną� funkcję,�
pomimo� iż� podlega� zakryciu� i� jest�
niewidzialna� dla� oka.� Pragniemy� za-
pewnić� naszym�mieszkańcom� spraw-
ną�sieć�kanalizacyjną,�która�na�pewno�
ułatwi�im�codzienne�życie�i�nie�będzie�
już�codzienna�udręką,�bo�sami�dobrze�
wiemy,� ile� trudności� i� problemów�
sprawiają� nam� ciągle� przepełnione�
szamba

Budowa�tak�ogromnego�zamierze-
nia�inwestycyjnego�jakim�jest�budowa�
oczyszczalni� ścieków� wraz� z� siecią�
kanalizacyjną� posiada� swoje� dobre�
strony�m.in.�w�postaci:

•� redukcji� ilości� odprowadzanych�
do�środowiska�zanieczyszczeń,�po-
prawa�jakości�wód;

•� poprawy� warunków� sanitarnych�
i�zmniejszenie�zagrożenia�zdrowia�
mieszkańców� oraz� podniesienie�
standardu�ich�życia.

•� uregulowania� gospodarki� ścieko-
wej�na�terenie�gminy.

•� podniesienie�atrakcyjności�regionu�
dla�inwestorów.

•� spełnienie� wymagań� prawa� pol-
skiego�i�Unii�Europejskiej.
Na� koniec� pragniemy� zachęcić�

Państwa� do� podłączenia� się� pod� ko-
niec� roku� 2011� do� nowego� systemu�
kanalizacyjnego.�Ułatwmy�sobie�zma-
gania� z� codziennością,� polepszmy�
warunki� bytowe.� Życie� ma� być� dla�
nas� przyjemnością� i� postarajmy� się�
do�tego�przyczynić.

Informacja źródłowa na temat Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 znajduje się na stronie www.rpo.
silesia-region.pl«

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach

„REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO  - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY”

Marlena Bąk
fot. Michał Bąk

W dniach od 6 do 10 maja 
2011 roku osoby z terenu 
Gminy Kłomnice urodzo-

ne w roku 1992 oraz osoby starsze, 
które jeszcze nie stawały na kwalifi-
kacji wojskowe, a wcześniej na po-
borze mają obowiązek stawiennic-
twa na kwalifikacji wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa odbywać się 
będzie pokoju numer 32 na parterze 
budynku Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie. Osoba� zgłaszająca�
się�na�kwalifikację�wojskową�powin-
na�zabrać�ze�sobą�dowód�osobisty�lub�
inny� dokument� tożsamości,� zdjęcie�
bez�nakrycia�głowy�oraz�dokumentację�

Kwalifikacja wojskowa
Adam Równiak

medyczną�jeżeli�taką�posiada.�W�tym�
roku� kwalifikacja� wojskowa� zbiegła�
się� z� terminem� matur.� Osoba,� która�
otrzyma� wezwanie� do� stawiennictwa�
na�kwalifikację�wojskową,�a�będzie�to�
kolidowało�z�jej�maturą�to�może�zgło-
sić�się�w�dowolnym�terminie�i�stanąć�
do� kwalifikacji� wojskowej.� Najważ-
niejsze,� aby� uczyniła� to� do� dnia� 19�
maja.�Dla� kobiet�wyznaczono� termin�
stawiennictwa�na�20�maja�201�roku.«
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Projekt�współfinansowany�przez�Unię�Europejską�
w�ramach�Europejskiego�Funduszu�Społecznego�

�Działanie�7.1.1�Rozwój�i�upowszechnianie�aktywnej�integracji�
�przez�ośrodki�pomocy�społecznej

W miesiącu styczniu 2011 r. 
Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej przystąpił 

do realizacji projektu pt. „Sztuki 
rękodzielnicze i inne zawody klucze 
do aktywizacji zawodowej” współ-
finansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki.� Projekt�
jest� realizowany� w�Gminie� Kłomnice�
po�raz�czwarty.�Głównym�celem�reali-
zowanego� projektu� jest� zmniejszenie�
zagrożenia�wykluczeniem�społecznym�
i�zawodowym�podopiecznych�Ośrodka�
Pomocy�Społecznej,�a�także�podniesie-
nia�ich�poczucia�własnej�wartości.�

W� miesiącu� lutym� 2011� r.� odbyła�
się�rekrutacja,�celem�określenia�liczby�
beneficjentów� chętnych� do� uczestnic-

twa� w� projekcie.� Zakwalifikowanych�
zostało� 20� osób.� Wszyscy� uczestnicy�
biorący�udział�w�projekcie�zostaną�ob-
jęci� treningiem� umiejętności� psycho-
społecznych,� poprzez� spotkania� indy-
widualne�i�grupowe�z�psychoterapeutą�
oraz� z� doradcą� zawodowym.� Celem�
warsztatów� jest� zrozumienie� przez�
beneficjentów� samych� siebie,� nabycie�
umiejętności� radzenia� sobie� z� trudny-
mi�emocjami,�a� także�wybraniu�odpo-
wiedniej� ścieżki� rozwoju� zawodowe-
go.��W�ramach�realizowanego�projektu�
przeprowadzony� zostanie� kurs� „Mała�
architektura� krajobrazu”,� a� także� kurs�
prawa�jazdy�dla�dwóch�osób,�które�bra-
ły�udział�w�ubiegłorocznym�projekcie.�
Wybranych�5�rodzin�zostanie�objętych�
wsparciem� ze� strony� asystenta� rodzi-
ny.� Zatrudnienie� asystenta� rodziny�

Aneta Basiak

„Sztuki rękodzielnicze i inne zawody 
kluczem do aktywizacji zawodowej”

ma�na�celu�integrację�rodziny�poprzez�
wzmocnienie�jej�funkcji�oraz�podtrzy-
manie�więzi� emocjonalnych� rodziców�
i�dzieci.�Zajęcia�te�mają�na�celu�zwięk-
szenie�zdolności�beneficjentów�do�za-
trudnienia�poprzez�podniesienie�pozio-
mu�kwalifikacji�i�aktywności�na�rynku�
pracy.� Projekt� ma� na� celu� zniesienie�
barier� psychologicznych� oraz� do-
prowadzenie� rodzin� dysfunkcyjnych�
do� stanu� w� którym� będą� wydolne�
wychowawczo.� Podczas� trwania� pro-
jektu� przewiduje� się� zorganizowanie�
jednodniowej� wycieczki� integracyjnej�
dla�uczestników�projektu� i� ich�rodzin.�
W�miesiącu�kwietniu�2011�r.�planowa-
ne�jest�rozpoczęcie�zajęć�zgodnie�z�har-
monogramem�realizacji�projektu.«

Rada Gminy kadencji 2010 
- 2014 dość intensywnie roz-
poczęła swoją działalność 

gdyż od momentu ukonstytuowania 
się odbyła już pięć posiedzeń. Oczy-
wiście, najważniejszą uchwałą jaką 
radni pozytywnie zaopiniowali była 
uchwała budżetowa gminy Kłomnice 
na 2011 rok, a która została Państwu 
przybliżona przez wójta w ostatnim 
wydaniu GAZETY. Dalsze�działania�
Rady�Gminy� związane� były� z� przyję-
ciem� (także�w� formie� uchwał)�Gmin-
nego�Programu�Profilaktyki�i�Rozwią-
zywania� Problemów� Alkoholowych,�
z� którego� środki� finansowe� w� wy-
sokości� 69� 000� zł.� są� przeznaczone�
na� wspomaganie� instytucji,� stowarzy-
szeń� i� osób� fizycznych� działających�

Z prac Rady Gminy
Piotr Juszczyk

na� rzecz� szerokorozumianej� profilak-
tyki� uzależnień.� Ponadto� radni� przy-
jęli� uchwałę� w� sprawie� cen� za� usłu-
gi� świadczone� przez� Schronisko� dla�
zwierząt�„As”�–�stawki�usług�poniżej;�
ze�względu�na�nieaktualne�przepisy�za-
warte�w� Statucie�Rady�Gminy,� został�
przyjęty� nowy,� uzupełniony� i� zgodny�
z�obecnym�stanem�Statut�Gminy�Kłom-
nice;�ważną�sprawą�jest�także�przystą-
pienie�naszej�gminy�do�dwóch�projek-
tów� w� 100%� dofinansowanych� przez�
Unię�Europejską�w� ramach�Programu�
Operacyjnego�Kapitał�Ludzki�Priorytet�
IX,�Działanie�9.5�„Oddolne�inicjatywy�
edukacyjne� na� obszarach� wiejskich”�
,które� będą� realizowane� przez� Przed-
szkole� w� Kłomnicach� noszą� tytuły:�
”Nauka�przez�zabawę”�i�„Mądry�przed-

szkolak� w� Kłomnicach”.� Wspomnieć�
należy,� iż� Gmina� Kłomnice� rozbudo-
wując� sieć� kanalizacyjną� na�własnym�
terenie� nabyła� nieodpłatnie� od� agen-
cji� Nieruchomości� Rolnej� w�Warsza-
wie� działkę� pod� budowę� biologicznej�
oczyszczalni�ścieków�w�Nieznanicach.�
W� związku� z� przywróceniem� przez�
obecną� ekipę� rządzącą� funduszu� so-
łeckiego� radni� jednogłośnie� przyjęli�
uchwałę�o�wyrażeniu�zgody�na�wyod-
rębnienie� z� budżetu� gminy� środków�
na� fundusz� sołecki� na� 2012� rok.� Po-
nadto,� na� ostatniej� sesji� Rady� Gminy�
zostały�wręczone� stypendia�Wójta�dla�
uczniów� szczególnie� uzdolnionych�
z�naszej�gminy.

Stypendia�mają� charakter� wspiera-
jący� wybitnie� uzdolnionych� uczniów�
z�terenu�naszej�gminy,�zwłaszcza�tych,�
którzy�biorąc�udział�i�osiągając�sukce-
sy�w�konkursach,�turniejach�i�olimpia-
dach,� promują�Gminę�Kłomnice� poza�
jej�granicami.�

Za� I� półrocze� roku� szkolnego�

www.klomnice.pl



� 9GAZETA�KŁOMNICKA�-�Kwiecień�2011

Do naszych drzwi po 8 kwiet-
nia zaczęli pukać rachmi-
strzowie wykonujący Na-

rodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Każdy ma obowiązek 
wziąć w nim udział. Jednak�do� „spi-
sywania”�nie�podchodzimy�z�uśmiech-
niętą�twarzą?�Dlaczego?

Bo� choć� każdy� jest� bardziej� lub�
mniej� ciekawski,� to� o� sobie� za� wie-
le�mówić�nie� lubi.�A� już� tym�bardziej�
podejrzliwie� patrzy� na� państwo,� które�
zagląda� w� zakamarki� naszych� gospo-
darstw� czy� posiadłości� i� skrupulatnie�
wszystko�notuje�i�wylicza.�Bo�i�co�pań-
stwu�do�mojej�prywatnej�własności.�Na�
kilometr�zalatuje�totalitarnym�zapędem�
–�kalkuluje�statystyczny�rodak.

Z�takim�postrzeganiem�spisu�inten-
sywnie� walczy� Główny� Urząd� Staty-
styczny.� Tegoroczny� spis,� prowadzo-
ny� równolegle� razem� z� krajami� Unii�

Europejskiej� jest� dużo� bardziej�
nowoczesny� od� tego,� przepro-
wadzonego� 10� lat� temu.� Po� raz�
pierwszy� jest�możliwość� uczest-
niczenia� w� badaniu� przez� Inter-
net� -�warunkiem� jest�ukończony�
16� rok� życia.� Wyniki� spisu� nie�
będą� zalegać� na� półkach� urzędu�
bo�wszystko�odbywa�się�elektro-
nicznie.�Ba,�wcale�nie�jest�powie-
dziane,�że�musimy�wpuścić�rach-
mistrza�do�domu.�Wystarczy,�że�
wypełnimy� internetowy� formu-
larz� dostępny� na� stronie� http://
www.stat.gov.pl/.�W� pierwszym�
dniu�spisu�do�godziny�16:00�z�ta-
kiej�opcji�skorzystało�105�tysięcy�
Polaków.�

I�jeszcze�kwestia�pytań.�Te�do-
tyczą� m.in.� edukacji,� źródeł� do-
chodu� i� sytuacji�mieszkaniowej.�
I�są�obowiązkowe.�Kiedy�jednak�
rachmistrz� zapyta� nas� o� kwestię�
przynależności�do�kościoła,�pro-
kreacji� czy� orientacji� seksualnej�
odpowiadać� wcale� nie� musimy.�
Choć� możemy.� W� przypadku�
dobrowolnego� pytania� o� niepeł-
nosprawność,�przedstawiciele�tej�
grupy�społecznej�mocno�nawołu-
ją� w� mediach� do� potwierdzania�
swojej�niesprawności.�Argumen-
tują,� że� wiele� osób� nie� dostaje�
odpowiedniej�pomocy�i� jest�wy-
kluczona� ze� społeczeństwa,� bo�
ukrywają�się�ze�swoją�chorobą.

GUS� przestrzega� też� przed�
oszustami.� Zanim� wpuścimy�
rachmistrza� do� domu,� powin-
niśmy� dokładnie� go� wylegity-
mować.�Ankieterzy�muszą�mieć�
identyfikator� ze� zdjęciem,� imie-
niem�i�nazwiskiem�oraz�imienną�

Dlaczego boimy się spisu powszechnego?
Mateusz Magdziarz

SAMOSPIS INTERNETOWY

to najdogodniejsza forma udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2011

Przekonaj się jakie to proste !
1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. Wejdź na stronę www.stat.gov.pl
3. Wybierz zakładkę Formularze spisowe
4. Wybierz formularz identyfikacyjny
5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło 

dostępu
6. Wpisz we wskazane miejsce kod z ob razka
7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania 

formularza spisowego

Formularz możesz wypełniać przez 14 
dni od pierwszego zalogowania. Możesz 
go uzu pełniać etapami, dowolnego dnia, 
o dowolnej porze. Wprowadzone dane są 
zapamiętywa ne. Jeśli nie wypełnisz formu
larza do końca, wyjdź z aplikacji przyci
skiem wyloguj.

Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz 
wpisz PESEL i zapamiętane hasło.

Po upływie 14 dni dane do logowania tracą 
ważność i spis w danym gospodarstwie 
domo wym zostanie dokończony drogą tele
foniczną lub przez rachmistrza.

2010/2011� stypendia� otrzymało� 16�
uczniów:
•� na� wniosek� Dyrektora� Zespołu�
Szkół�w�Kłomnicach:�Maciej�Kup-
czak,�Tomasz�Kaczorowski,�Natalia�
Prześlak,�Dominika�Szymczyk,�Ra-
dosław�Dominiak,

•� na�wniosek�Dyrektora�Zespołu�Szkół�
w�Rzerzęczycach:�Kamil�Szymczak�
Marta�Ciesielska,�Dominika�Dakow-

ska,�Wiktoria�Łągiewka,�Agata�Rak�
i�Daria�Makles,

•� na�wniosek�Dyrektora�Zespołu�Szkół�
w�Witkowicach�–�Karolina�Rybak,

•� na�wniosek�Dyrektora�Zespołu�Szkół�
w�Zawadzie�–�Justyna�Borowik,

•� na�wniosek�Dyrektora�Zespołu�Szkół�
w� Skrzydlowie:�Katarzyna�Borzuc-
ka,� Joanna� Kowalczyk� i� Wioletta�
Ociepa

Wszyscy�stypendyści�wraz�rodzica-
mi�i�dyrektorami�zespołów�szkół�zosta-
li�zaproszeni�na�dzisiejszą�Sesję�Rady�
Gminy�Kłomnice,�na�której�Wójt�wrę-
czył�laureatom�pamiątkowe�dyplomy.

Wszystkim� stypendystom,� a� także�
ich� rodzicom� i� wychowawcom� ser-
decznie� gratulujemy� i� życzymy�wielu�
sukcesów�i�osiągnięć.«

pieczęcią� dyrektora� urzędu� statystycznego.�
Spisu�mają� dokonywać� tylko� przy� pomocy�
specjalnego,�elektronicznego�terminala.�

Spis� prowadzony� przez� rachmistrzów�
potrwa� od� 8� kwietnia� do� 30� czerwca.�Dro-
gą� elektroniczną�można� „spisać� się”� do� 16�
czerwca.�«
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Wszyscy budzimy się z zi-
mowego snu, o śniegu już 
na dobre zapomnieliśmy, 

drzewa i krzewy nieśmiało zaczyna-
ją się zielenić, trawa rosnąć, kwiaty 
kwitnąć a spomiędzy tego sielanko-
wego obrazu wyłaniają się sterty 
śmieci. Zjawisko to skutecznie zakłó-
ca wiosenne spacery i jak każdy wie 
nie jest czymś nowym. Mimo czynio-
nych kroków w celu ukrócenia tego 
procederu, jest on nadal powszech-
ny. Wydawałoby się, że w cywilizo-
wanym świecie, w XXI wieku wyrzu-
canie śmieci gdzie popadnie jest nie 
do pomyślenia, jednak rzeczywistość 
jest zupełnie inna. Większość� z� nas�
wie�doskonale,�że�segregowanie�i�kon-
trolowane� składowanie� odpadów� jest�
konieczne,�byśmy�nie�utonęli�w�górze�
śmieci.�Jednak�z�roku�na�rok�nie�uby-
wa�„sprytnych”,�którzy�pozbywają�się�
śmieci�gdzie�popadnie.

Choć�mieszkamy�na�terenach�wiej-
skich,� mamy� ładną� okolicę,� zewsząd�
otoczoną�lasami.�Tylko�co�z�tego,�sko-
ro�są�ludzie,�którzy�systematycznie�za-
truwają� nasze� środowisko� i� oszpecają�
krajobraz,�traktując�wspólne�dobro�jak�
swoje�prywatne�i�darmowe�wysypisko?

Wywóz� śmieci� nie� jest� tani.� To�
prawda.� Ale� każdy� z� nas� ma� chyba�
świadomość,� że� musimy� ponieść� ten�
koszt,� by� żyć� w� ładnym� i� czystym�
otoczeniu� i� zostawić� jak� najmniej�
zniszczoną� przyrodę� następnym� po-
koleniom.� Firm� wywożących� odpady�
w� naszej� gminie� jest� już� ponad� 10,�

zatem�można�dobrać� tę� naj-
odpowiedniejszą� dla� siebie.�
Ponadto,� gdy� posegreguje-
my�plastik,�makulaturę�oraz�
szkło�białe�lub�kolorowe,�nie�
tylko� umożliwimy� ich� po-
nowne�przetworzenie,�ale�też�
oszczędzimy� znacznie,� bo�
wywóz� śmieci� zebranych� selektywnie�
jest�darmowy�na�terenie�naszej�gminy.

Przypominamy�też,�że�każdy�miesz-
kaniec�gminy�ma�obowiązek�posiada-
nia�umowy�na�korzystanie�z�usług�wy-
konywanych� przez� przedsiębiorstwo�
posiadające� zezwolenie� na� prowadze-
nie�działalności�w�zakresie�odbierania�
odpadów� oraz� dowodów� płacenia� za�
takie�usługi� (art.�6.1.�Ustawy�o�utrzy-
maniu� czystości� z� dn.� 13� września�
1996r.).�

Warto� wiedzieć,� że� dodatkowy�
wywóz� śmieci� (poza� comiesięcznym�
zobowiązaniem)� to� koszt� adekwatny�
do� pojemności/wagi� zebranych� odpa-
dów�(np.�jeśli�poza�comiesięcznie�wy-
wożonym�pojemnikiem�120l.�w� cenie�
16zł�dołączymy�worek�o�tej�samej�po-
jemności�dostaniemy�jednorazową�fak-
turę�na�kolejne�16zł).�Nadmiar�śmieci�
nie�jest�więc�sytuacją�bez�wyjścia.

Dla� tych,� których� powyższe� argu-
menty�nie�przekonały,�ważne�informa-
cja� na� koniec:� Za� wywożenie� śmieci�
zgodnie� z� art.� 145� Kodeksu� Wykro-
czeń:�Kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsce dostępne dla publiczności, 
a w szczególności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub zieleniec podlega 

karze grzywny do 500 złotych albo ka
rze nagany.

REAGUJMY! Jeśli widzimy lub wie-
my, że ktoś wyrzuca śmieci w miejscu 
do tego nie przeznaczonym, spiszmy 
nr rejestracyjny i informujmy o tym 
władze.

Warto�też�reagować�„u�korzeni”,�je-
śli�dziecko�wyrzuca�papierek�po�cukier-
ku�na�ulicę,� zwróćmy�mu�uwagę,� jako�
nastolatek�zapewne�wyrzuci�ono�butel-
kę�po�piwie,�a�gdy�dorośnie�nie�będzie�
miał�oporów�by�wyrzucić��opakowania�
po�fastfood-zie�przez�okno�w�samocho-
dzie�lub�wywieźć�śmieci�do�lasu.«

Wiosenne przebi-śmieci
Joanna�Woch

Śmieci,� które� wytwarzamy� w� naszym�
codziennym�życiu,� z�wyjątkiem�odpad-
ków� organicznych,� nie� ulegają� natural-
nemu� rozkładowi� prowadzonemu� przez�
mikroorganizmy�i�bardzo�długo�zalegają�
w�środowisku:
•�Karton�po�napoju�10-30�lat
•�Aluminiowa�puszka�po�napoju�50-100�
lat
•�Jednorazowa�torba�foliowa�100-120�lat
•�Opona�samochodowa�300-500�lat
•�Butelka�plastikowa�500-1000�lat
•�Butelka�szklana�kilka�tysięcy�lat

Dwustuosobowa publiczność 
oklaskiwała występ młodych 
muzyków podczas finału 

„Akademii Pana Chopina na bis”. 
Koncert odbył się w niedzielę 10 
kwietnia w Pałacu w Nieznanicach. 
Organizatorem�koncertu�była�Fundacja�
im.�Edwarda,�Jana,�Józefiny�Reszków�
z�Garnka�wspólnie� z�Ośrodkiem�Pro-
mocji�Kultury�Gaude�Mater�i�Regional-
nym�Ośrodkiem�Kultury�w�Częstocho-
wie.

Koncert� rozpoczęto� minutą� ciszy�
w�intencji�tragicznie�zmarłej�pary�pre-
zydenckiej� oraz� pozostałych� ofiar� tra-

Finał Akademii Pana Chopina
Robert Kępa

www.klomnice.pl
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W dniach 26 i 27 marca br. 
w naszej Gminie już po raz 
ósmy odbył się Ogólnopol-

ski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. 
Swoją� obecnością� zaszczyciło� nas� 280�
par�z�61�klubów�tanecznych�i�39�miast�
z� całej� Polski,� m.in.:� Bielsko-Biała,�
Blachownia,� Bytom,� Częstochowa,�
Chorzów,�Dąbrowa�Górnicza,�Dobrzeń�
Wielki,� Gliwice,� Głogoc,� Jaworzno,�
Kalisz,� Katowice,� Kępno,� Kęty,� Kiel-
ce,� Kluczbork,� Kłobuck,� Kłomnice,�
Koluszki,� Kraków,� Lubartów,� Lublin,�
Łódź,�Mielec,�Mykanów,�Mszana�Dol-
na,�Oława,�Opoczno,�Opole,�Poczesna,�
Rybnik,� Siemianowice�Śl.,� Sosnowiec,�
Tarnowskie� Góry,� Tarnów,� Wrocław,�
Zabrze,�Żory,�Żywiec.

Rywalizacja� par� tanecznych� odby-
wała�się�w�miłej�atmosferze,�w�świetle�
reflektorów� w� odpowiednio� udekoro-
wanej�hali�sportowej.�W�bezpośrednim�
sąsiedztwie� parkietu� przy� stolikach�
zasiedli� zaproszeni� goście� i� sponsorzy�
turnieju,� a� widownia� była� zapełniona�
przez�przybyłych� rodziców� i�osoby� to-

warzyszące� tancerzom.� Nie� brakowało�
też� kłomnickiej� publiczności.�Na� zwy-
cięzców�w�poszczególnych�kategoriach�
tanecznych� czekały� niepowtarzalne�
puchary,�medale,�dyplomy�i�atrakcyjne�
nagrody.� Rywalizacja� par� tanecznych�
zarówno�26,�jak�i�27�marca�rozpoczęła�
się�od�wczesnych�godzin�rannych�i�trwa-
ła�do�późnego�wieczora.�W�Kłomnicach�
było�to�kolejne�wielkie�święto�wdzięku�
i�młodości,�godne�podziwu�były�zarów-
no�stroje�taneczne�oraz�reprezentowany�
kunszt�taneczny�przez�uczestników�tur-
nieju.�Wśród�par�uczestniczących�w�ry-
walizacji� nie� zabrakło� też� naszych� par�
z�Klubu�Tańca�Towarzyskiego�„STYL”�
Kłomnice� działającego� przy�Gminnym�
Ośrodku�Kultury.

Nasze� pary� zajęły� dobre� finałowe�
miejsca�oraz�stanęły�na�podium,�i�tak:
I miejsce – Bajerowicz Adam i Kozłow-
ska Magdalena w kat. 14-15 lat, klasa E;
II miejsce – Bednarski Maciej i Makles 
Daria w kat. pow. 15 lat, klasa D;
II miejsce – Łapeta Piotr i Prześlak Na-
talia w kat. kat. 14-15 lat, klasa D;
III miejsce – Bajerowicz Adam i Ko-

złowska Magdalena w kat. 14-15 lat, 
klasa E (w pierwszym dniu turnieju);
III miejsce – Stawski Michał i Borowik 
Ania w kat. pow. 15 lat, klasa C (latin) 
– Para ta zdobywając szósty raz wyma-
gane podium zdobyła wyższą klasę ta-
neczną B (latin).

Inne pary osiągnęły kolejne miejsca:
IV miejsce (na 9 par) – Galewicz Mar-
cin i Malingiewicz Małgorzata w kat. 
12-13 lat, klasa E (5-te w pierwszym 
dniu turnieju)
VI miejsce (na 11par) – Ociepa Seba-
stian i Cebula Katarzyna w kat. 14-15 
lat, klasa D
VI miejsce – Bednarski Maciej i Makles 
Daria w kat. pow. 15 lat, klasa D;
XI miejsce – Kupczak Maciej i Galewicz 
Agnieszka w kat. pow. 15 lat, klasa B.

VIII Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Wójta Gminy Kłomnice

Krzysztof Chmielarz.

gedii�smoleńskiej�w�rocznicę�katastrofy.
Zespołu�Pieśni� i�Tańca�„Częstocho-

wa”�zaprezentował�ludowe�i�patriotycz-
ne� pieśni.� Prawdziwą� gratką� dla�melo-
manów�muzyki� był� koncert� kameralny�
Aleksandry�Małek�–�flecistki,�studentki�
IV�roku�Akademii�Muzycznej�w�Kato-
wicach.� Na� fortepianie� akompaniował�
Michał�Rot.

Podczas�koncertu�nie�zabrakło�kom-
pozycji� Chopena.� Katarzyna� Ciastek,�
uczennica�I�klasy�Gimnazjum�w�Garnku�
wykonała�piosnkę�„Życzenie”�polskiego�
kompozytora.�

Głównym� punktem� programu� był�
występ� uczestników� warsztatów� mu-
zycznych� realizowanych� w� ramach�
projektu� w� świetlicy� dla� dzieci� i� mło-
dzieży�Ochronka�w�Garnku.�Najmłodsi�
absolwenci�Akademii�Pana�Chopina�pod�

batutą�Mariusza�Skuzy,�pedagoga�i�mu-
zyka,�brawurowo�wykonali�dwa�utwory�
–� „Geographical� Fugue”� i� „Halleluya!�
Pelotsa�Rona”.�

Koncert� w� Nieznanicach� zakończył�
cykl� imprez� i� warsztatów�muzycznych�
dla� dzieci� –� uczniów� szkół� podstawo-
wych� z� czterech� miejscowości:� Bla-
chowni,�Garnka,�Konopisk�i�Poczesnej.��
„Podczas�trzech�spotkań�uczestnicy�mo-
gli�przekonać�się,�że�muzyka�klasyczna�
nie�jest�trudna,�a�może�być�bardzo�cieka-
wa�–�mówi�Małgorzata�Nowak,�dyrektor�
Ośrodka�Promocji�Kultury�Gaude�Mater�
i�pomysłodawca�projektu.�–�Uczestnicy�
poznają� podstawowe� kroki� tańców� lu-
dowych� oraz� spotykają� się� z� młodymi�
muzykami� ze� swoich� terenów,� którzy�
stawiają�pierwsze�kroki�na�wielkich�sce-
nach�koncertowych.”

Wszystkie� wydarzenie� odbywa-
ły� się� w� ramach� projektu� „Akademia�
Pana�Chopina� na� bis”,� którego� realiza-
torem�jest�Fundacja�im.�Edwarda,�Jana,�
Józefiny� Reszków� z� Garnka� wspólnie�
z� Ośrodkiem� Promocji� Kultury� Gaude�
Mater�i�Regionalnym�Ośrodkiem�Kultu-
ry�w�Częstochowie.�Łącznie�w�projekcie�
wzięło�udział�ponad�120�osób.

Projekt�Fundacji�im.�Reszków�o�na-
zwie�„Akademia�Pana�Chopina�na�bis”�
doceniła� Fundacja� PZU,� przekazując�
na� jego� realizację� 11.200� zł.� Dotacja�
została� przyznana� w� ramach� konkur-
su� „Wzbogacanie� oferty� edukacyjnej�
na� trenach� wiejskich� i� w� małych� mia-
stach”.�Na�konkurs�napłynęło�156�wnio-
sków� z� całej� Polski,� spośród� których�
„Akademia�Pana�Chopina�na�bis”�zosta-
ła�oceniona�najwyżej.«�

fot. Paweł Wysocki
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›� GRATULUJEMY!!!
Rywalizację� par� oceniali� sędziowie�
w�składzie:
•� Zasada�Zbigniew�-Wrocław�(główny�
sędzia)

•� Zopoth�Wojciech�-�Kraków
•� Wantuch�Ada�-�Kraków
•� Piątkowski�Tadeusz�-�Kraków
•� Trzemżalska�Jolanta�-�Gliwice
•� Trętowski�Krzysztof�-�Olsztyn
•� Orszulak�Andrzej�-�Krosno
•� Gardyańczyk� Zenon� -� Jastrzębie�
Zdrój
Osiągnięte� wyniki� były� możliwe�

dzięki� wzmożonym� stały� treningom�
tancerzy,� pracy� trenera� p.� Krystiana�
Chmielarza� oraz� zapraszanych� szkole-
niowców.

W�pierwszym�dniu�turnieju�wieczo-
rową�galę�uświetnił�dodatkowo�występ�
orkiestry�dętej�z�Kłomnic,�występ�dzieci�
przedszkolnych�z�Radomska�w�pokazie�
tanecznych�przygotowanym�przez�trene-
ra�p.�Krystiana�Chmielarza�w�tańcu�paso�
doble�i�walcu�angielskim�oraz�początku-
jących�tancerzy�z�Klubu�Tańca�„STYL”.�
Taniec�w�wykonaniu�tych�dzieci�urzekł�
publiczność� co� było� nagrodzone� wiel-
kimi� brawami.� Wystąpiła� także� grupa�
taneczna�z�Radomska�prezentując�taniec�
nowoczesny.

W� drugim� dniu� rywalizację� par� ta-
necznych� na� gali� wieczorowej� w� stro-
jach�szlacheckich�otworzyły�polonezem�
miejscowe�Kłomnickie�Płomyczki.

Podczas� sobotniej� gali� tanecznej�
mieliśmy�zaszczyt�gościć�przedstawicie-
la�Fundacji�Dzieciom�„Zdążyć�z�Pomo-
cą”�z�Warszawy,�Łomiańska�5�-�p.�Annę�
Stefaniak.�Na�jej�ręce�przekazany�został�
czek�z�przeznaczeniem�na�dofinansowa-
nie�do�leczenia�i�rehabilitacji�kolejnego�
dziecka� Naszej� Gminy� poprzez� wyżej�
wymienioną� Fundację.� Od� pięciu� lat�
Ogólnopolskie�Turnieje�w�Kłomnicach�
cieszą� się� dużą� popularnością,� mają�
charakter�w� części� charytatywny.�Nasi�
tancerze�dzielą�się�w�ten�sposób�wytań-
czonymi� cegiełkami� ze� swymi� rówie-
śnikami�sprawnymi�inaczej.�Jak�na�każ-
dym�turnieju,�tak�i�na�tym�nie�zabrakło�
kłomnickiego�smoka�DYZIA-DANCE,�
który�rozbawiał�publiczność� i�wprowa-
dzał� pary� taneczne� na� parkiet,� a� także�
był� obiektem� wielu� fotografii.� Smok�
DYZIO�z�okazji�obchodzonych�w� tym�
dniu�urodzin�otrzymał� od� tancerzy�go-
rące�życzenia,�od�publiczności�owacje,�
a�wszyscy�obecni�odśpiewali�dla�smoka�

tradycyjne�„STO�LAT”.
Organizatorzy�turnieju�tą�drogą�kie-

rują� szczególne� słowa� podziękowania�
do�wszystkich�Sponsorów,�ludzi�dobre-
go�serca,�dzięki�którym�impreza�tej�ran-
gi�mogła�odbyć�się�w�Gminie�Kłomnice.�
Podziękowania� kierowane� są� również�
do�Rodziców�tańczących�dzieci�w�Klu-
bie,� którzy� byli� mocno� zaangażowani�
w� przygotowanie� i� obsługę� Turnieju.�
Bez�ich�wysiłku,�wielotygodniowej�pra-
cy�nie�byłoby�możliwe�zorganizowanie�
takiej�imprezy�o�zasięgu�ogólnopolskim�
na� tak�wysokim� poziomie.� Jeszcze� raz�
gorąco�dziękujemy.

SPONSORZY TURNIEJU

�¾Gmina�Kłomnice
�¾Starostwo�Powiatowe�w�Częstochowie
�¾Zespół�Szkół�w�Kłomnicach
�¾Bank�Spółdzielczy�w�Kłomnicach�–�
GŁÓWNY�SPONSOR�TURNIEJU!
�¾Gminny�Ośrodek�Kultury�w�Kłomni-
cach
�¾P.P.U.�„MAG�–�RYŚ”�-�P.�Magdalena,�
Ryszard�Urbańscy�Rędziny,
�¾PAŁAC�NIEZNANICE�–�właściciel�P.�
Elżbieta�Lubert,
�¾Zakład�Metalowo�–�Elektrotechniczny�
„BAJPAX”�P.�Jerzy�Burzyński�Niezna-
nice,
�¾„Ronzoni-Magryś”�Sp.�z�o.o.�-�P.�Ry-
szard�Urbański�Rędziny,
�¾P.P.H.U.�CENTURION�–�P.�Sebastian�
Kremblewski�–�Widzów
�¾Pracownia�Obuwia�Tanecznego�„FLA-
MENCO”�-�Dudki�k/�Częstochowy,
�¾Szkółka�Drzew�i�Krzewów�Ozdobnych
-P.�Anna,�Robert�Koblańscy�Kłomnice.
�¾„ALFA”�P.�Janusz�Sosnowski.�Nowa�
Wieś
�¾Przedsiębiorstwo�Wielobranżowe�
„AMGA”�w�Częstochowie,
�¾VIV�Inflatables�Sp.�z�o.o.�-�Garnek
�¾PIEKARNIA�1975�-P.�Ewa,�Henryk�
Krysiak�–�Kłomnice,
�¾Firma�H.P.U.�MARTIN�FASHION�P.�
Marcin�Aleksandrowicz
�¾P.P.H.U.�„MIKO�–�POL”�Biuro�
Rachunkowe�P.�Mirosława�Chmielarz�
Kłomnice,
�¾PKP�ENERGETYKA�S.A.�Zakład�
Staropolski�w�Częstochowie,
�¾Zakład�Handlowy�„ROLBUD”�P.�
Wiesław�Frymus�Nieznanice,
�¾PRODUKCJA�OBUWIA�DLA�PAŃ�-�
P.�Paweł�Rybak�Borowno,
�¾Zakład�Transportowy�„POLWIDZ”�-�
P.�Zbigniew�Jędrzejczyk,�Widzów,

�¾POLONTEX�S.A.�Częstochowa,
�¾CENTRUM�DEKORACJI�-�P.�Anna�
Walicka,�Witkowice,
�¾MODA�ŚLUBNA�I�WIECZOROWA�-�
P.�Jolanta�Bednarska,�Radomsko,
�¾Gminna�Spółdzielnia�„Samopomoc�
Chłopska”�Kłomnice.
�¾Sklep�Ogólnospożywczy�„TUŃ-
CZYK”�Radomsko,
�¾P.P.H.U�„LEWSKI”�Import-Eksport–�
Lgota�Mała
�¾K�Z�D�&�Partner�Management�Colsu-
ting�Anna�Hoszowska�-�Krzeszowice
�¾Hurtownia�Owoców�i�Warzyw�„Cy-
trus”�–�Radomsko
�¾Kupczak�Hanna�i�Grzegorz�–�Kłomnice
�¾P.H.U.�„DOM�–MAR”�P.�Jerzy�Wąsi-
kowski�Kłomnice
�¾Agencja�Ubezpieczeniowa�W.�Cieślak�
–�Kłomnice
�¾Firma�Gabriel-�Handel�i�Usługi�
Hydrauliczne�–Gabriel�Kozłowski,�
Radomsko
�¾FH�„EWA”�Odzież�i�Kwiaty,�p.�Ewa�
Brewczyńska�Kłomnice
�¾FHU�„PIANORYM”�A.�Rymarek�–�
Radomsko
�¾PPHU�„ANMAR”�Stolarka�PCV�Ma-
rek�Cebula�Borowno
�¾AUTO�ZAMKI�–�Jan�Łaczmański�&�
Stanisław�Grzywiński�–�Rędziny
�¾„ALFANET”�P.�Marcin�Małolepszy�–�
Częstochowa
�¾Sklep�„EVITA”�P.�Tomasz�Drab�–�
Kłomnice
�¾Gospodarstwo�Sadownicze�–�Gorzelak�
–�Zdrowa
�¾Prywatna�Przychodnia�Stomatologicz-
na�„MADENT”�–�M.�Chwałkowski�
–�Radomsko
�¾Pracownia�Tortów�Artystycznych�–�
„Tortowy�Świat”�–�Radomsko
�¾PHU�DRUKARNIA�CYFROWA�
„MOTIS”�Częstochowa
�¾„Oriflame”�Naturalne�szwedzkie�ko-
smetyki�P.�Agnieszka�Sołtysik
�¾PHU�„DIKSA”�P.�Adam�Krzemiński�
Kłomnice
�¾D.�i�K.�Gołębiowski�S.J.�-�Hurtownia�
spożywcza�„Wafelek�A�&D”�Często-
chowa
�¾Firma�„PIEKARNICTWO�KRZYSZ-
TOF�SZWEDZIK”�–�Radomsko
�¾Zespół�Tańca�Nowoczesnego�EXTA-
ZA,�P.�Aneta�Bus�-�MDK�Radomsko
�¾Zespół�„HELOU”
�¾inni�niewymienieni�i�pozostający�
ANONIMOWI.
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Jakiś czas temu otrzymałem infor-
mację o mało spotykanym hobby, 
jakim jest prezentacja psów raso-

wych na wystawach tych zwierząt. Za-
dałem sobie pytanie: co właściwie tak 
szczególnego jest w uprawianiu tego 
zajęcia? Ponieważ nie mogłem sobie 
udzielić zadowalającej odpowiedzi, po-
stanowiłem po nią udać się do źródła, 
czyli do mieszkanki Kłomnic – Zuzan-
ny Ligockiej. 

Tuż� po� przekroczeniu� progu� miesz-
kania� zostałem� „spacyfikowany”� przez�
dwa�wypielęgnowane�czworonogi,�które�
witały� się� ze�mną� bardzo� sympatycznie�
na�swój,�psi�sposób.�Ich�przymilanie�się�
odwzajemniłem� łaskotkami,� co� zostało�
zaakceptowane�i�przez�dłuższy�czas�mia-
łem� pyszną� zabawę� obserwując� dwóch�
zazdrośników� zabiegających� o� jak� naj-
większą� ilość� łaskotek.� Właścicielka�
Ofiego� i� Noddy’ego,� prawdopodobnie�
przewidując,� że� ta� zabawa� może� trwać�
w�nieskończoność�łagodnie�zdyscyplino-
wała�swoich�pupilów,�które�niezbyt�chęt-
nie�zostawiły�mnie�w�spokoju�(choć�nie�
na�długo)�i�poszły�do�swoich�ulubionych�
miejsc:� jeden� na� fotel,� a� drugi� na� ręce�
opiekunki!� Mogliśmy� wreszcie� trochę�
porozmawiać,� a�właściwie�mogłem�wy-
słuchać� napełnionych� autentyczną� pasją�
opowiadań�Zuzanny.
J.M.: Miło� mi,� że� zechciałaś� opowie-
dzieć�czytelnikom�„GK”�o�swoim�hobby.�
Na� początek� chciałbym� dowiedzieć� się�
w�jaki�sposób,�dlaczego�i�kiedy�wpadłaś�
na�twój�„sposób�na�życie”?
Z.L.:� Kilka� lat� temu� postanowiłam� zo-
stać�wolontariuszką�w�naszym,�gminnym�
schronisku� dla� bezdomnych� zwierząt�
w� Jamrozowiźnie.� Próba� wypadła� po-
myślnie.�Zajęcie�to�bardzo�przypadło�mi�
do�gustu�i�od�tego�momentu�każdą�wolną�
chwilę�spędzałam�razem�z�psami�i�kota-
mi�w�schronisku.�Zaczęłam�też�poszerzać�
swoje�wiadomości�o�życiu�tych�zwierząt,�
a� przede� wszystkim� psów.� Najprościej�
taką�wiedzę�można�zdobyć�za�pośrednic-
twem� internetu,� co� też� czyniłam.� Prze-
glądając�różne�fora�dyskusyjne�i�witryny�

poznawałam�coraz�więcej�ras�psów�i�ich�
zwyczaje.� Dowiedziałam� się� też� o� ho-
dowlach�psów�rasowych,�a�także�możli-
wości�prezentowania�ich�na�wystawach.�
Dlaczego�to�robię?...�jako�małe�dziecko�
byłam� uczulona� na� sierść� zwierzęcą,�
mimo�że�bardzo�chciałam,�nie�mogłam�
mieć�pieska.�Teraz�moja�przypadłość�już�
nie�jest�tak�bardzo�uciążliwa�i�to�spowo-
dowało,� że� odżyły�marzenia� z� tamtych�
lat� i�wreszcie�mam�dwa� pupilki.� Jeden�
to�yorkshire�terrier�–�Noddy,�a�drugi,�ten�
większy,�choć�młodszy�to�basenji�–�Ofi.
J.M.:�Skąd�pomysł,�żeby�zostać�prezen-
terką�psów?
Z.L.:�Wiele� czytałam�na� ten� temat,� od-
wiedzałam�też�wystawy�psów�rasowych.�
Zafascynował� mnie� sposób� prezentacji�
zwierząt,� podczas� której� prezenter� po-
winien� uwypuklić�wszystkie� zalety� psa,�
jego�możliwości�fizyczne,�ułożenie�a�tak-
że�cechy�osobiste.�Każdy�pies,�podobnie�
jak�człowiek�ma�swój�odrębny�charakter,�
indywidualne� zdolności� np.:� do� sportu.�
Nie�każdy�człowiek�może�być�lekkoatletą�
czy�aktorem,�ponieważ�jego�cechy�osobi-
ste�nie�predestynują�go�do�wykonywania�
tych�czynności.�Tak�też�jest�wśród�psów.�
Jeden� będzie� świetnym�przewodnikiem,�
inny�znakomitym�pasterzem,�ale�jego�ce-
chy�nie�pozwolą�mu�zostać�ratownikiem,�
czy�sportowcem�biegającym�crossy�albo�
slalomy.�Kontakt�z�prezentacją�rozpoczę-
łam�udziałem�w�Konkursie�Młodego�Pre-
zentera�w�2008�roku.�Ku�mojej�wielkiej�
radości� konkurs� przeszłam� pomyślnie,�
kwalifikując� się� na� Mistrzostwa� Polski�
w� 2009� i� 2010� roku.� Jestem� członkiem�
Polskiego� Związku� Kynologicznego,�
ponieważ�przynależność�do�związku�jest�
warunkiem,� który� trzeba� spełnić,� a� by�
rozpocząć�starty�w�wystawach.�Pierwsze�
doświadczenia� w� prezentacji� zdobywa-
łam�wystawiając�psy,�których�właściciele�
z�różnych�powodów�nie�mogli�osobiście�
ich�prezentować.�Nie�miałam�wtedy�jesz-
cze�własnego�psa,�którego�mogłabym�po-
kazywać�na�wystawach.�Obecnie�mam�za�
sobą�kilkadziesiąt�prezentacji�na�różnych�
wystawach� w� Polsce,� jak� też� w� innych�

krajach�europejskich.�
J.M.:� Jak� to� jest,� kiedy� uczestniczy� się�
w�wystawie�psów� rasowych�z�własnym�
pupilkiem?
Z.L.:� Absolutnie� fantastycznie!� Wiem,�
co�mogę�zrobić�z�moim�podopiecznym,�
znam�go�przecież�bardzo�dobrze.�Wiem,�
na�ile�swobody�mogę�mu�pozwolić,�aby�
wydobyć�z�niego�radość,�co�ma�wielkie�
znaczenie�w�ocenie�sędziów.�Wiem,�któ-
ry�profil�ma�lepszy�i�odrobinę�dłużej�po-
kazuję�go�z�tej�strony.�To�jest�rywalizacja,�
taka�sama�jak�na�zawodach�sportowych,�
gdzie�wyzwalają� się�wielkie� ilości�adre-
naliny�i�olbrzymia�radość�z�sukcesu.�Poza�
tym,�co�jest�również�wspaniałą�zdobyczą,�
poznajemy�nowych�ludzi.�Powstają�przy-
jaźnie.�To�są�wartości,�które�cenię�sobie�
najbardziej.�
J.M.:� Jak� wygląda� taka� wystawa� psów�
rasowych?
Z.L.:� Jest� to� wielkie� show.� Hodowcy�
przyjeżdżają� całymi� rodzinami,� także�
z� małymi� dziećmi.� Przywożą� na� takie�
wystawy�wielką�rozmaitość�ras.�Laikowi�
z�pewnością�bardzo� trudno�będzie�roze-
znać�się�w�tej�karuzeli�ras,�maści,�wielko-
ści�i�innych�cech�prezentowanych�psów.�
Na� ostatniej� Międzynarodowej� Wysta-
wie�Psów�Rasowych�w�Katowicach�(18�
–� 20.03.2011r)� zaprezentowano� 3537�
psów.� Zwierzęta� oceniało� międzynaro-
dowe�jury,�którego�członkowie�reprezen-
towali�wszystkie�kontynenty.�Regulamin�
wystawy�precyzuje,�że�każdy�z�sędziów�
nie�może�ocenić�więcej�niż�sto�zwierząt,�
co�zdaniem�jego�autorów�pozwala�zacho-

CIEKAWI�LUDZIE,�CIEKAWE�SPRAWY

Husky, sznaucer, york, 
a może… basenji?

Jan Milc

Zuzanna Ligocka            fot. Jan Milc 

XI WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI
           start wspólnyfot. Paweł Wysocki



18

› wać� obiektywizm�oceny.�Psy� są� podda-
wane� ocenie� w� ruchu� i� statyce.� Ocena�
odbywa� się� w� tzw.� ringach,� gdzie� pies�
demonstruje,� stymulowany� przez� pre-
zentera,�harmonię�ruchu�i�ułożenie,�nato-
miast�ocena�w�statyce�polega�na�zbadaniu�
kształtów� jego� czaszki,� układu� kostne-
go,�zgryzu�i��innych�cech�budowy�ciała.�
Wszystko�to�czyni�się�po�to,�aby�móc�jak�
najdokładniej�wytypować�championa.�
J.M.:�Jak�w�tym�towarzystwie�prezentują�
się�twoje�psiaki?
Z.L.:�Noddy�jest�moim�pierwszym�psem.�
Jednak� nie� był� pokazywany� na� wysta-
wach.� Jego� rasa� jest� bardzo� popularna�
wśród�hodowców�i�trzeba�wybitnego�jej�
przedstawiciela,� aby�mógł� zostać� cham-
pionem.� Stąd� moje� zainteresowania�
skierowałam�na�mniej�znane�rasy�psów.�
W� tych� poszukiwaniach� korzystałam�
głównie�z�internetu.�Tam�trafiłam�na�rasę�
basenji.�Przodkowie�tej�rasy�wywodzą�się�
z�Afryki.�Ich�pierwszym,�naturalnym�sie-
dliskiem�jest�dolina�rzeki�Kongo.�Basenji�
są� jedną� z� najbardziej� pierwotnych� ras.�
Bardzo� zaintrygował�mnie� ten� fakt.� Po-
stanowiłam�wyszukać�hodowcę.�Tak�tra-
fiłam�na�hodowlę�„Asiaczek”�w�Warsza-
wie.�Po�kilku�kontaktach�z�właścicielką�
zapadła�decyzja�o�zakupie�szczeniaczka.�
Tak� w� styczniu� 2010� zostałam� właści-
cielką� psa� rasy�basenji�o� imieniu�–�Ofi.�
Ofi� ma� w� sobie� krew� amerykańskiego�
dziadka�z�Arizony,�ojciec�jest�z�hodowli�
niemieckiej.�Po�polskiej�matce�ma�także�
domieszkę�krwi�przodków�australijskich.�
Od�momentu�zakupu�zaczęła�się�żmudna�
praca�nad�odpowiednim�ułożeniem�moje-
go�pupila.�Muszę�przyznać,�że�Ofi�bardzo�
szybko�„pokumał”�o�co�chodzi�w�naszej�
współpracy.�Wkrótce� postanowiłam� za-
prezentować�go�na�jednej�z�najbliższych�
wystaw� w� kategorii� „baby”.� Poradził�
sobie� znakomicie,� zajmując� IV� miejsce�
wśród�wszystkich�psiaków�w�wieku�3-6�
miesięcy.�Był�najmłodszy�w�konkurencji,�
mając�zaledwie�3�miesiące�i�1�dzień.�Po�
tym� sukcesie� pracowaliśmy� jeszcze� in-
tensywniej.� Nadeszły� kolejne� wystawy.�
Pojawiły�się�też�następne�sukcesy.�Obec-
nie�Ofi�jest�młodzieżowym�championem�
Polski�oraz�Słowacji.�
J.M.:�W�jaki�sposób�zdobywa�się� �tytuł�
championa?
Z.L.:�Championem�nie�zostaje�się�po�wy-
graniu� jednej�wystawy.� Tytuł� jest� przy-
znawany�po�uzyskaniu�trzech�wniosków�
na�championat.�Jest�to�coś�w�rodzaju�no-
minacji�na�wyższy�stopień�wtajemnicze-

nia.
Bardzo� sobie� cenię� opinię� amerykań-
skiego� sędziego,� który� docenił� budowę�
i�cechy�osobiste�Ofiego.�Miało�to�miejsce�
na� ubiegłorocznej� wystawie� w� Gödöllő�
na�Węgrzech.�Jestem�ciekawa�co�powie�
o�Ofim�w�tym�roku?
J.M.: Mówiliśmy� trochę� o� korzyściach�
wynikających� z�uprawiania� tego�hobby.�
A�jakie�są�koszty?...
Z.L.:�Głównie�to�koszt�zakupu�psa.�Ceny�
kształtują�się�na�różnym�poziomie.�My�(�
„my”� bo�miałam� zbyt�małą� kwotę,� aby�
zakupić�psa�i�dokładkę�zrobili�rodzice)�za�
Ofiego�mieliśmy�możliwość�przekazania�
kwoty�w�kilku�ratach,�dzięki�życzliwości�
przemiłej� hodowczyni.�Kolejne�wydatki�
to� odpowiednia� karma,� szczepienia,� ba-
dania�i�naturalnie�koszty�wystaw.�Udział�
w�wystawie�międzynarodowej�w�Polsce�
to�koszt�ok.120,-�zł� (w�zagranicznej�ok.�
40euro)�plus�koszt�przejazdu� i�przy� im-
prezach� dwudniowych� pobyt� w� hotelu.�
Największy� udział� w� kwocie� kosztów�
ma� transport.�Dlatego�zabieram�się� czę-
sto� z� zaprzyjaźnionymi� hodowcami�
i� wspólnie� ponosimy� koszty� przejazdu.�
Z�każdym�hobby�łączą�się�wydatki,�a�wy-
nagrodzeniem� dla� mnie� jest� czerpanie�
przyjemności�z�tego�co�robię�i�możliwość�
spełniania�marzeń.
J.M.:� Te� wszystkie� zajęcia,� o� których�
mówiłaś�zajmują�z�pewnością�sporo�cza-
su.�Jak�godzisz�ten�fakt�z�nauką�w�szkole�
średniej?
Z.L.:� Rzeczywiście� bardzo� dużo� cza-
su�poświęcam�moim�psom.� Jest� to�bez-
względnie� konieczne,� jeśli� che� się�mieć�
zwierzęta�zdrowe,�dobrze�ułożone�i�odpo-
wiednio�prezentujące�się.�W�szkole�także�
daję�radę.��
J.M.:�Można�powiedzieć,�że�jesteś�znaw-
czynią�psów�i�związanych�z�nimi�proble-
mów.�Z� pewnością�wiesz,� że� jest�mnó-
stwo� ludzi,� którzy� nieodpowiedzialnie,�
bądź� przez� nieznajomość� zagadnienia�
dokonują�zakupu�psa,�który�po�kilku�czy�
kilkunastu� tygodniach�okazuje�się�zaku-
pem� „nie� trafionym”� i� jako� taki� zostaje�
wyrzucony� na� śmietnik,� czyli� na� ulicę.�
Ten� niehumanitarny� proceder� nasila� się�
szczególnie� po� okresie� obdarowywania�
prezentami�w�święta�Bożego�Narodzenia.�
Niestety� nie� ma� jak� dotąd� skutecznego�
sposobu�uniemożliwiającego�takich�dzia-
łań.� Jednak�można� temu� choć� odrobinę�
zapobiec� przez� udzielenie� prostych� po-
rad.�Jakie�one�są�z�twojej�strony?
Z.L.:�To�bardzo�smutne,�kiedy�człowiek�

–�istota�myśląca�–�podejmuje�nieprzemy-
ślane�decyzje.�Przy�zakupie�psa,�kota�czy�
jakiegokolwiek� innego�zwierzaka� trzeba�
znać�możliwości�zabezpieczenia�mu�wła-
ściwego�schronienia� i�opieki.�Aby� temu�
sprostać,�musimy�poznać� jego�wymaga-
nia�oraz�cechy�osobiste.�Odpowiedzialny�
człowiek� nie� zakupi� border� colie� (rasa�
często�uznawana�za�najmądrzejszą),�jeśli�
nie�będzie�w�stanie�zapewnić�mu�nie�tyl-
ko� odpowiedniego� wysiłku� fizycznego,�
ale� także� pracy� umysłowej.� Nie� zakupi�
też� husky’ego,� jeśli� jego� obowiązki� nie�
pozwalają�na�codzienne,�kilkukilometro-
we�marszobiegi�ze�swoim�pupilem.�Gdzie�
kupować?�Jeśli�mamy�zamiar,�nabyć�psa�
konkretnej� rasy� to� najlepiej� w� hodow-
li,� gdzie� każdy� pies�ma� swój� rodowód,�
umożliwiający� poznanie� nie� tylko� jego�
rodziców,�ale� także�dalszych�przodków,�
po� których� bardzo� często� dziedziczone�
są� rozmaite� cech,� książeczkę� zdrowia�
i�odpowiednie�certyfikaty�potwierdzające�
stan�zdrowia�rodziców.�Należy�pamiętać,�
że�zakup�psa�w�hodowli�nie�musi�wiązać�
się�z�wystawami�i�ogromnymi�kosztami�
jego�zakupu,�bo�jeśli�popytamy�na�pewno�
znajdziemy� tańszego� szczeniaka,� który�
akurat� nie� ma� predyspozycji� wystawo-
wych,� ale� jest� pięknym,� zdrowym�psia-
kiem�o�cechach�danych�dla�swojej�rasy.�
Jeśli�nie�mamy�konkretnych�wymagań�co�
do�wyglądu�czy�charakteru,�to�można�pie-
ska�adoptować�w�najbliższym�schronisku.�
Coraz�częściej�zdarza�się,�że�do�schronisk�
trafiają�psy�z�rodowodem.�Kilka�tygodni�
temu�także�w�naszym�schronisku�w�Jam-
rozowiźnie� rezydowała� piękna� suczka�
owczarka� niemieckiego� z� rodowodem.�
Jednak� zdecydowana� większość� loka-
torów� schronisk� to� popularne� kundelki.�
Wszystkie� one� są� spragnione� przyjaźni�
z� człowiekiem.�Wszak�nie�od�dziś�wia-
domo,�że�pierwszym�domowym�zwierza-
kiem�był�pies,�który�na�przestrzeni�tysiąc-
leci� towarzyszy� człowiekowi� na� dobre�
i�na�złe.�Zachęcam�do�odwiedzin�w�schro-
nisku�i�przeanalizowaniu�możliwości�do-
konania�adopcji�psa�lub�kota.
J.M.:� Jakie� masz� plany� na� najbliższą�
i�dalszą�przyszłość?
Z.L.:�W�bieżącym�roku�uczestniczyłam�
już�w� jednej�wystawie�w�Tartu�w�Esto-
nii.�Obecnie�przygotowujemy�się�z�Ofim�
do�Światowej�Wystawy�Psów�Rasowych�
w�Paryżu.�Ofi�wystąpi�tam�jako�młodzie-
żowy� champion,� ale� będzie� ubiegał� się�
o� laury� w� gronie� psów� dużo� starszych�
i�bardziej�utytułowanych.�Może�się�uda…�

www.klomnice.pl
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Nadal� staram� się� pomagać� w� naszym�
schronisku� „As”�w� Jamrozowiźnie� jako�
wolontariuszka,�choć�czasu�na�odwiedzi-
ny� brakuje� to� zawsze� pamiętam�o� psia-

kach�które�się�tam�znajdują.�A�dalej?�No,�
cóż.� Po� ukończeniu� liceum� chcę� rozpo-
cząć�studia,�najlepiej�na�weterynarii…
J.M.:�Dziękuję�za�tę�bardzo�ciekawą��roz-

mowę.� Oczywiście�w� imieniu�własnym�
i�Czytelników�„GK”�życzę�tobie�i�twoim�
pupilom� � kolejnych�wspaniałych� sukce-
sów.«

8�marca 2011 r. przeżywaliśmy 
miłe spotkanie członków Związku 
wraz z zaproszonymi gośćmi. Do 

1993 r. w Polsce, oficjalnie był obcho-
dzony Dzień Kobiet który został znie-
siony przez Rząd Hanny Suchockiej. 
Wśród członków Związku Emerytów 
Święta to ma wielu zwolenników i zwo-
lenniczek.� Tegoroczne� święto� naszych�
koleżanek� było� połączone� z� obchodze-
niem� zapustów,� był� to� przecież� ostat-
ni� dzień� karnawału.� Panowie� należący�
do� Związku� chcieli� swym� koleżankom�
oddać� należnym� im� szacunek,� wyrazić�
uczucia� w� recytowanych� życzeniach,�
wspólnie�miło�i�wesoło�spędzić�czas�w�to-
warzyskiej�zabawie�tanecznej.�Pozostanie�
u�uczestników�wiele�wspomnień�i�zado-
wolenia,�nie�brakowało�dobrego�humoru.�
Wszystkim� paniom� i� koleżankom� prze-
wodniczący� złożył� życzenia� i� przeka-
zał� bukiet� kwiatów.� Życzenia� składało�
również�wielu� panów� i� przybyli� goście.�
Wiceprzewodnicząca� Zarządu� Oddziału�
Okręgowego� Związku� w� Częstochowie�
P.�Zenobia�Mielniczuk�i�sekretarz�Zarzą-
du�Związku�p.�Ewa�Kierach�przekazały�
w�imieniu�Prezydium�Zarządu�w�Często-

chowie� serdeczne� życzenia� dla� wszyst-
kich� członków� Związku� oraz� wręczyły�
odznakę-� Złota� Honorowa� Odznaka�
PZE,�R�i�I�dla�kol.�Teresy�Zatoń�pełnią-
cej�funkcję�skarbnika�Zarządu�i�Dyplomy�
w�uznaniu�zasług�dla�Związku�dla�koleża-
nek:�Janiny�Michoń�i�Ewy�Krysiak.

Bardzo� miłym� zaskoczeniem� było�
przybycie� na� spotkanie� Pani� Barbary�
Dominiak-�Prezes�Zarządu�BS�w�Kłom-
nicach� i� jednocześnie� Dyrektor� Banku�
wraz� z� członkiem�Zarządu�Banku.�Pani�
Prezes� złożyła� nam� serdeczne�życzenia,�
podziękowała� za� zaproszenie� i� jedno-
cześnie�przekazała�czek�wartości�1500�zł�
jako�wsparcie�finansowe�BS�w�Kłomni-
cach�dla�działalności�statutowej�naszego�
stowarzyszenia.� Ponadto� z� okazji� ob-
chodzonego�Święta�Kobiet�połączonego�
z� obchodzeniem� tradycyjnych� zapustów�
wręczyła�piękny�i�duży�kosz�wypełniony�
słodyczami.�

Przewodniczący� Zarządu� złożył� ser-
deczne�podziękowania�a�uczestnicy�dzię-
kowali�gromkimi�oklaskami.�Pani�Prezes,�
przeprosiła�że�z�przyczyn�osobistych�nie�
może� pozostać� z� nami�w� dalszej� części�
spotkania�i�wspólnej�zabawy.�

Święto Pań w Związku Emerytów
Henryk Przech

Nawiązując� do� staropolskiej� tradycji�
przytoczę�dawne�śpiewki

„Mięsopusty, zapusty
Nie chcą państwo kapusty
Wolą sarny, jelenie
I żubrowe pieczenie.
Mięsopusty, zapusty
Nie chcą panie kapusty
Pięknie za stołem siądą
Kuropatwy jeść będą
A kuropatwy zjadłszy
Do tańca małmazują
I tak sobie popijają”
„Mięsopusty miną
Potrawy nam zginą
Żuru nam się nie chce
Bo mięso smaczniejsze
Dajcież go! ”

Organizatorzy�mają�wiele�satysfakcji.�
Wszyscy�uczestnicy�spotkania�na�zakoń-
czenie�radośnie�i�z�aplauzem�dziękowali�
organizatorom�i�muzykom�za�spotkanie.

Składam� serdeczne� podziękowania�
za�wkład�pracy�w�przygotowania�tej�mi-
łej� uroczystości-� wszystkim� i� każdemu�
z�osobna.�Dzięki�członkom�zaangażowa-
nym�w� społeczną� działalność� Związku,�
chętnym,�ofiarnym�i�chcącym�służyć�swą�
pracą,� umiejętnościami� i� poświęceniem�
swojego� czasu� dla� innych,� działalność�
Związku� rozwija� się� i� dobrze� służy� lu-
dziom�starszym.«

W dniu 29 marca w Gimna-
zjum w Kłomnicach od-
był się Gminny Konkurs 

Piosenki Pop w Języku Angielskim. 
Wzięło w nim udział 15 wokalistów 
(soliści oraz grupy wokalne). Organiza-
torki� konkursu� Joanna� Suliga,� Agniesz-
ka� Kloczkowska� oraz� Karolina� Stanisz�
do�udziału�zaprosiły�szkoły�z�terenu�całej�
gminy,� ale� mieliśmy� możliwość� podzi-
wiać� tylko� reprezentantów� Gimnazjum�
w�Rzerzęczycach,�Gimnazjum�w�Garnku�
i�oczywiście�Gimnazjum�w�Kłomnicach.�
Uczniowie�ci�zostali�przygotowani�przez�
panie:�Olgę�Izydorczyk,�Izabelę�Canghe-
laris,� Joannę�Suligę� i�Agnieszkę�Klocz-

kowską.� Niektórzy� uczestnicy� większy�
nacisk� położyli� na� kreacje� sceniczne,�
ale� większość� skupiła� się� na� walorach�
wokalnych� wykonywanych� utworów.�
Zgodność�wykonania�z�oryginałem,�wy-
mowę�języka�angielskiego,�stopień�trud-
ności� wybranego� utworu,� opracowanie�
muzyczne,� oryginalność� i� walory� arty-
styczne�wykonania�oceniało�jury�w�skład�
którego� wchodzili:� p.� Renata� Krawiec�
(animatorka�i�instruktorka�z�GOK�Kłom-
nice),� p.� Elżbieta� Twardoch� (od� lat� od-
nosząca�sukcesy�z�chórem�„Wesoła�Pię-
ciolinia”),�p.�Aneta�Prokop�(nauczycielka�
języka�angielskiego�w�Szkole�Podstawo-
wej�w�Kłomnicach),oraz�p.�Łukasz�Sta-

nisz� (członek� Orkiestry� Reprezentacyj-
nej� Wojska� Polskiego).� Niełatwo� było�
wyłonić� zwycięzców� konkursu� spośród�
młodzieży,�która�tak�profesjonalnie�przy-
gotowała�swoje�prezentacje.

Wysoki�poziom�uczestników�zaowo-
cował� przyznaniem� Grand� Prix,� dwóch�
miejsc�I,�dwóch�II,�dwóch�III�oraz�pięciu�
wyróżnień.�Po�burzliwej�naradzie�komi-
sja� konkursowa� przyznała� następujące�
nagrody:
Grand Prix�-�Marta�Ciesielska�(Gimna-
zjum�w�Rzerzęczycach)
I miejsce� -�Olga�Chodyna (Gimnazjum�
w�Kłomnicach),��Paulina�Kluźniak�(Gim-
nazjum�w�Rzerzęczycach)
II miejsce -�Magdalena�Rak (Gimnazjum�

Gminny konkurs piosenki pop w języku angielskim
Agnieszka Kloczkowska, Joanna Suliga
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W planowaniu pracy na 2011 
r. Zarząd Oddziału Rejo-
nowego PZERiJ w Kłom-

nicach wpisał również organizowanie 
spotkań z ciekawymi ludźmi. Prośba�
nasza�została�przyjęta�przez�lek.�Med.�Pa-
nią�Elżbietę�Przech-�diabetologa,�specja-
listę� chorób�wewnętrznych� i�medycyny�
rodzinnej.�Tematem�spotkania�w�dniu�19�
marca�było�przekazanie�wiedzy�o�choro-
bie,�często�zwanej�cichym�zabójcą.�Przy-
jęte�jest,�że�zdrowi�nie�potrzebują�lekarza,�
zdarza�się�jednak�że�ludzie�nie�wiedzą�że�
są�chorzy.�Nie�rozpoznają�niepokojących�

sygnałów�podstępnie�rozwijającej�się�cu-
krzycy,�która�w�stanie�zaawansowanym�
prowadzi� do� uszkodzenia� ważnych� dla�
życia�narządów�a�wówczas�efekty�lecze-
nia�mogą�być�niezadowalające.

Uczestnicy�spotkania�z�uwagą��i�du-
żym� zainteresowaniem� słuchali� wykła-
du�oraz�śledzili�na�ekranie�wyświetlane�
starannie�opracowane�slajdy.�Przekazana�
została�wiedza�o�cukrzycy,�o� jej� rozpo-
znawaniu� oraz� o� możliwościach� za-
pobiegania� chorobie� przez� właściwe�
odżywianie� oraz� aktywność� fizyczną.�
Po� zakończeniu� wykładu� Pani� Doktor�

Danuta Wilk

Cukrzyca - epidemia XXI wieku

Już po raz piąty Zarząd Oddzia-
łu Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rze-

czypospolitej Polskiej w Kłomnicach 
zorganizował gminne eliminacje 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Celem turnie-
ju jest popularyzowanie przepisów 
i kształtowanie umiejętności zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej.  
Tegoroczne� eliminacje� gminne�OTWP�
odbyły�się�w�Zespole�Szkół�w�Rzerzę-
czycach.� Do� rywalizacji� przystąpiło�
28� uczestników� w� trzech� kategoriach�
wiekowych:� grupa� I� szkoły� podstawo-
we�-�11�uczniów,�grupa�II�szkoły�gim-
nazjalne� -�14�uczniów� i� szkoły�ponad-
gimnazjalne� -� 3� uczniów.� Eliminacje�
Gminne�poprzedzone�były�eliminacjami�
środowiskowymi,�które�przeprowadzali�
nauczyciele� we� wszystkich� Zespołach�

Szkół� z� terenu�Gminy�Kłomnice.� Nad�
prawidłowością�przebiegu�turnieju�czu-
wała� komisja� w� składzie:� Przemysław�
Zieliński� –� przewodniczący,� Jarosław�
Łapeta�–�sekretarz,�Marcin�Milc�–�czło-
nek.� Pierwszym� etapem� turnieju� był�
test,�który�wyłonił� finalistów�w�każdej�
grupie� wiekowej.� Po� ocenie� testu� kla-
syfikacja�wyglądała�następująco:�grupa�
I�Dawid�Witczak�SP�Garnek�-�20�pkt.,�
Paulina�Pluta�SP�Skrzydlów�–�18�pkt.,�
Daniel� Jurczyk�SP�Skrzydlów�16�pkt.;�
w�drugiej�grupie�finalistami�zostali�Łu-
kasz� Pluciński�Gimnazjum�w�Kłomni-
cach�–�17�pkt.,�Kinga�Krzemińska�Gim-
nazjum� w� Kłomnicach� 17� pkt.,� Anna�
Pluta� Gimnazjum� w� Skrzydlowie� -16�
pkt.�i�grupa�III�Szymon�Bik�TZN�Cz-wa�
19� pkt.,�Albert�Kurzacz�ZSME�Cz-wa�
13�pkt.,�Mateusz�Zawada�ZSME�11�pkt..�
W� przerwie� pomiędzy� klasyfikacjami�
testowymi� a� finałem�ustnym�druhowie�
z�OSP�Kłomnice�zaprezentowali�nowo-

czesny� samochód� ratowniczo� gaśniczy�
Mercedes� ATEGO,� który� został� zaku-
piony�do� jednostki� jesienią�2010� roku.��
Podczas�finałów�uczestnicy�losowali�ze-
stawy�pytań�i�następnie�przy�wszystkich�
pozostałych� uczestnikach� odpowiadali.�
Po�przeprowadzeniu�finału�klasyfikacja�
turnieju� przedstawia� się� następująco:�
zwycięzcą� w� grupie� I� została� Paulina�
Pluta� drugie�miejsce� przypadło�Danie-
lowi�Jurczykowi,�trzecie�miejsce�zdobył�
Daniel�Witczak;�w�grupie�II�zwyciężyła�
Anna� Pluta,� drugie� miejsce� przypadło�
Łukaszowi�Plucińskiemu�a�trzecie�Kin-
dze� Krzemińskiej;� w� grupie� III� zwy-
ciężył�Szymon�Bik,�drugie�miejsce�Al-
bert�Kurzacz�i�trzecie�miejsce�Mateusz�
Zawada.� Wszyscy� finaliści� otrzymali�
wartościowe�nagrody�oraz�pamiątkowe�
statuetki� i� dyplomy� ufundowane� prze�
Gminę� Kłomnice.� Gratulujemy� zwy-
cięzcom�i�życzymy�dalszych�sukcesów.�
Wszyscy� finaliści� będą� reprezentować�
naszą� Gmin� ę� na� eliminacjach� Powia-
towych,� które� w� tym� roku� odbędą� się�

V edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Jarosław Łapeta – sekretarz ZOG ZOSP RP w Kłomnicach

udzielała�odpowiedzi�na�zgłaszane�pyta-
nia.�Treść� tego� spotkania� jest�po�części�
realizacją�zadania�samorządu�gminnego�
w� zakresie� profilaktyki� i� promocji� oraz�
ochrona�zdrowia�mieszkańców�Gminy

Pani� mgr� Wanda� Kusztal-� zastępca�
Wójta�Gminy�Kłomnice�wręczyła�przy-
gotowane�dla�Pani�Doktor�podziękowania�
a� zastępca� przewodniczącego� Związku�
Pani�Grażyna� Jurczyńska�podziękowała�
w�imieniu�organizatorów�i�wręczyła�bu-
kiet�czerwonych�róż.�Uczestnicy�spotka-
nia� spontanicznie�wyrażali� swoje� zado-
wolenie�z�możliwości�zdobycia�wiedzy.�
Wyrażamy� wdzięczność� za� społeczny�
wkład� pracy� oraz�wsparcie� działalności�
naszego�stowarzyszenia.«

w�Rzerzęczycach),��Emilia�Gała,�Magda-
lena�Łukasik,�Ewa�Woszczyńska,�Moni-
ka�Juszczyk,�Ewa�Rozpędek�(Gimnazjum�
w�Kłomnicach)
III miejsce -�Katarzyna�Ciastek�(Gimna-
zjum�w�Garnku),��Marta�Gonera,�Dorota�
Rychlewska,� Patrycja� Sołtysik,� Joanna�
Franc,�Paulina�Chmielarska�(Gimnazjum�
w�Kłomnicach)
Wyróżnienia:� Klaudia� Musiał� (Gim-

nazjum� w� Garnku),� � Justyna� Kusztal�
(Gimnazjum� w� Garnku),� � Sebastian�
Krzemiński,�Łukasz�Bitner� (Gimnazjum�
w�Kłomnicach),�
Wyróżnienia za kreację sceniczną:�Ma-
teusz� Dolniak� (Gimnazjum� w� Kłomni-
cach),�Dominika�Szymczyk,�Aleksandra�
Zając,�Zuzanna�Miarzyńska�(Gimnazjum�
w�Kłomnicach)

Ciekawie� dobrany� repertuar�wzbu-

dzał� gromki� aplauz� wśród� publiczno-
ści,�która�z�przyjemnością�przyłączyła�
się�do�zabawy.

Serdecznie� dziękujemy� wszystkim�
uczestnikom� konkursu� za� fantastyczne�
występy� oraz� ich� opiekunom� za� przy-
gotowanie� uczniów.� Zapraszamy� także�
do�udziału�w�kolejnych�konkursach.«�

www.klomnice.pl
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W ostatnich czterech latach 
gmina Kłomnice współor-
ganizowała ze Stowarzy-

szeniem Przyjaciół Gaude Mater, 
Zespołem Szkół Muzycznych oraz 
Filharmonią Częstochowską w ra-
mach imprezy „Święto Muzyki” kon-
certy w kościele w Garnku (gmina 
Kłomnice) oraz wspierała dużą akcję 
edukacyjną dla młodzieży szkolnej 
w postaci Turnieju Melomana i Kon-
frontacji Artystycznych im. Edwarda 
Jana i Józefiny Reszków. Jest�również�
współorganizatorem�Konkursu�Wokal-
nego� im.� E.J.J.� Reszków� dla� studen-
tów� Wydziałów� Wokalnych� polskich�
akademii�muzycznych.�W�ramach�tych�
imprez� gmina� promowała� najwięk-
szych� polskich� śpiewaków� operowych�
tj.� Edwarda� Jana� i� Józefinę� Reszków,�
którzy� występowali� na� największych�
scenach� operowych� Europy� i� Amery-
ki.�Rodzeństwo� to� zakupiło� na� przeło-
mie�XIX�i�XX�wieku�majątki�ziemskie�
na�terenie�naszej�gminy�(Janaszew,�Gar-
nek,� Skrzydlów).� Edward� Reszke� po�
zakończeniu� kariery� operowej� osiedlił�
się�w�Garnku�a�w�1917�roku�zmarł�i�zo-
stał�pochowany�na�cmentarzu�w�pobli-
skim�Borownie.� Pragnąc� kontynuować�
i� ciągle� wzbogacać� tradycje� kultural-
ne� w� naszej� gminie,� chcemy� również�
w�tym�roku�zorganizować�duży�koncert�

oratoryjny.�W�poprzednich�kilku�latach�
w� kościele�w�Garnku� odbyły� się� takie�
koncerty�w�których� z� orkiestrą� symfo-
niczną,� chórami� i� solistami� wykonano�
m.� innymi� następujące� kompozycje:�
W.A.�Mozart-�Missa�C-dur�nr�6,�Pergo-
lesi-�Stabat�Mater,�Vivaldi-�Gloria,�Che-
rubini-�Requiem.

W�tym�roku,�15�maja�również�w�ko-
ściele� w� Garnku� chcemy� zaprezento-
wać�gościom�z�kilku�okolicznych�gmin�
i�miasta�Częstochowy�(melomani�z�tych�
miejscowości� przyjeżdżają� na� koncer-
ty),� słynne� dzieło�Mozarta-�Mszę� Ko-
ronacyjną� poświęcając� jej� wykonanie�
bardzo�ważnej�dla�Polaków�uroczysto-
ści,�beatyfikacji�Jana�Pawła�II.�Koncert�
ten� będzie� również� okazją� do� prezen-
tacji� osiągnięć� zakończonego� w� mar-
cu� tego� roku� � II�Konkursu�Wokalnego�
im.�Edwarda�Jana�i�Józefiny�Reszków.�
W�koncercie�wystąpią�soliści,�laureaci�I,�
II,�III�miejsca�oraz�wyróżnienia:�
Joanna� Freszel-� sopran� (Uniwersytet�
Muzyczny�Fryderyka�Chopina�w�War-
szawie),
Piotr� Halicki-� baryton� (Uniwersytet�
Muzyczny�Fryderyka�Chopina�w�War-
szawie),
�Joanna�Zawartko�-�sopran��(Akademia�
Muzyczna�w�Wrocławiu)
Eryk� Rymanowski� -� bas� (Akademia�
Muzyczna�w�Poznaniu).

Wraz� z�Orkiestrą� Symfoniczną� Fil-
harmonii� Częstochowskiej� pod� dyrek-
cją� Krzysztofa� Pośpiecha� zaprezentują�
najlepiej� wykonane� na� konkursie� arie�
operowe�najwybitniejszych�kompozyto-
rów:�Czajkowskiego,�Moniuszki,�Gou-
noda,� Mozarta,� Rossiniego� i� innych.�
Jury� konkursu� wokalnego� oceniając�
bardzo� wysoki� poziom� wykonawstwa�
muzycznego� tegorocznego� konkursu�
stwierdziło�że�za�kilka� lat�będą� to�naj-
większe�„gwiazdy”�polskiego�operowe-
go�śpiewania.

W� wykonaniu� Mszy� Koronacyjnej�
Mozarta�weźmie�udział�czterech�następ-
nych� solistów,� również� uczestników�
konkursu,� którzy� stworzą� kwartet� wo-
kalny�(�sopran,�alt,�tenor,�bas)�niezbęd-
ny�do�wykonania�tego�dzieła.�Również�
w� tym� utworze� grać� będzie� Orkiestra�
Symfoniczna�Filharmonii�Częstochow-
skiej,� a� partię� chóralną� zrealizują� dwa�
chóry:� „Rezonans� con� fulti”� z� Zabrza�
oraz� Częstochowski� Chór� Kameralny.�
W�koncercie�weźmie�więc�udział�około�
150� muzyków� (60� osobowa� orkiestra,�
80�osobowy�chór�oraz�8�solistów,�dyry-
gent� i�prelegent).�Koncert�odbędzie�się�
w�niedzielę�15�maja�2011�roku�o�godzi-
nie� 18:00� w� kościele� pod� wezwaniem�
Niepokalanego� Poczęcia� Najświętszej�
Maryi�Panny�w�Garnku.«

„Msza Koronacyjna” - Koncert w Garnku
Krzysztof Pośpiech

Obchody powitania wiosny 
to już tradycja w Szkole Fi-
lialnej w Rzekach Wielkich. 

Dzieci pożegnały zimę i powitały 
wiosnę według ludowego obrzędu. 
Pierwszy�dzień�kalendarzowej�wiosny�
powitał�nas�piękną,�słoneczną�pogodą.�
W�całej�szkole�panowała�iście�wiosen-
na�atmosfera.�Przedszkolaki,�z�pomocą�
pani�Moniki,� zrobiły� kukłę�Marzannę�
z�suchej�trzciny�zebranej�wokół�szkoły.�

To już wiosna!
Monika Jurczyk

Następnie� wszyscy� razem� ruszyliśmy�
wesołym� i� dumnym� pochodem� nad�
rzekę�Wartę�z�Marzanną�na�czele.�Nad�
wezbraną�wodą�śpiewaliśmy�piosenki,�
recytowaliśmy� wiersze.� Wśród� grom-
kich�okrzyków:

„Marzanno! Marzanno!
Ty zimowa panno!
Zimę tu żegnamy-
Wiosnę przywitamy.”
słomiano-papierowa kukła spłonęła 
przy rzece. Żegnaj zimo!!!

� Korzystając� z� bardzo� przyjaznej,�

wiosennej�aury�udaliśmy�się�jeszcze�
na� spacer.� Obserwowaliśmy� przy-
rodę�budzącą�się�do�życia�i�szukali-
śmy�zwiastunów�w�otaczającym�nas�
krajobrazie.�Widzieliśmy� kwitnącą�
w� parku� złoć� żółtą� i� kosmate� ba-
zie�na�wierzbie,�a�wiosenne�słonko�
muskało� nasze� twarze.� Na� koniec,�
na�placu�zabaw�przed�szkołą�odby-
ły�się�wspólne�zabawy�pod�hasłem�
„Żegnamy� zimę-witamy� wiosnę”.�
Dziecięcym�harcom�nie�było�końca,�
wszyscy�świetnie�się�bawili.�Pierw-
szy� dzień� wiosny� upłynął� w� rado-
snym�nastroju.

w�Blachowni�11�kwietnia.�
Dziękujemy�Panu�Dyrektorowi�Zespo-
łu� Szkół� w� Rzerzęczycach� i� jego� pra-
cownikom� za� przygotowanie� Sali� oraz�

smaczny� poczęstunek� dla� wszystkich�
uczestników,� dziękujemy� opiekunom�
uczniów�za�prze�prowadzenie�wstępnej�
kwalifikacji�oraz�przygotowanie�uczest-

ników� do� turnieju.� Zachęcamy� dzieci�
i�młodzież�do�zainteresowania�się� taką�
formą� współzawodnictwa� kolejny� tur-
niej�już�w�przyszłym�roku.«
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Jak co roku, 11 marca, odbyły 
się Gminne Zawody w mini pił-
kę siatkową. Tym razem swoje 

siły sprawdziły drużyny chłopców ze 
Szkół Podstawowych. W�tym�roku�jak�
i�w�poprzednim,� zawodników� i� trene-
rów�gościł�Zespół�Szkół�w�Rzerzęczy-
cach.�Tuż�po�godzinie�9�dyrektor�pan�
Ryszard�Krok�gorąco�powitał�wszyst-
kich�przybyłych� i�życzył�powodzenia.�
W� zawodach�wzięło� udział� 7� drużyn,�
które�zostały�podzielone�na�wcześniej�
wylosowane�grupy.�2�najlepsze�druży-
ny�z�grupy�przeszły�do�półfinałów.�Po�
krótkiej�rozgrzewce�zaczął�się�pierwszy�
mecz.�Już�wtedy�można�było�zobaczyć,�
że�to�nie�zabawa,�a�w�tych�młodych�za-
wodnikach� tkwią� dusze� sportowców.�
Po�dość�równej�grze�w�fazie�grupowej�
do�dalszej�rywalizacji�z�grupy�A�prze-
szła� drużyna� z� Garnka� oraz� Zawady,�
natomiast�z�grupy�B:�Konary�i�Witko-
wice.

� W� pierwszym� półfinale� spotkali�
się� zawodnicy� z� Garnka� i� Witkowic.�
Oby�dwie�drużyny�były�świetnie�przy-
gotowane�do�gry.�Obydwóm�zależało,�
ale�wygrali� silniejsi.�Po�dwóch�setach�
wygranych� przez� Witkowice,� Garnek�
pożegnał� się� z� marzeniami� na� finał.�
Drugi�półfinał�był�już�bardziej�drama-
tyczny.� Na� początku� setów� szli� „łeb�
w� łeb”.� Pierwsza� jak� i� druga� drużyna�
popełniała� podobne� błędy.� Pierwszy�
set�szczęściem�wygrany�przez�Konary.�
W�drugim�wszyscy�liczyli�na�odrodze-
nie� się� Zawady,� lecz� ich� przeciwnicy�
postawili�tylko�„kropkę�nad�i”.

Dwie� przegrane� drużyny� miały�
jeszcze�szanse�zdobyć�brązowy�medal.�

Początek�meczu�rozegrany�był�bardzo�
równo.� Jednak� stres� i� zdenerwowanie�
zaczęło�powoli�wyłaniać�zdobywców�3�
miejsca.�Mecz�zakończył�się�po�dwóch�
setach� -�wygrał�Garnek.�Trzeba� przy-
pomnieć,�że�chłopcy�z�Zawady�prezen-
towali�również�bardzo�wysoki�poziom�
gry.

Po� rozegraniu� kilkunastu� meczy�
czas�na� ten� jeden,�najważniejszy�–� fi-
nał.� Coś� co� kibice� lubią� najbardziej.�
Chwila� odpoczynku,� dostarczenie�
do� odwodnionych� organizmów� kilku�
łyków�wody,�trzy�słowa�od�trenera�i�za-
czyna�się�walka,�walka�o�złoto.�Wszy-
scy� zajęli� miejsca,� gwizdek� sędziego�
i� pierwszy� serw.�Na� początku� nic� nie�
było� jasne.� Lider� zmieniał� się� punkt�
po� punkcie.� Do� końca� seta� zawodni-
cy�trzymali�nas�w�dramaturgii.�Jednak�
Konary�wygrały�pierwszego�seta.

Drugi�set�to�była�mieszanka�banal-
nie� popełnionych� błędów� z� ogromny-
mi� emocjami.�Dwie� świetne� drużyny,�
dwóch� ambitnych� trenerów,� a� jeden�
zwycięzca.� Gdy� Witkowice� już� wy-
chodziły� na� prowadzenie� i� wszyscy�
spodziewali� się� dogrywki� to� Konary�
nie�dawały�za�wygraną�i�je�goniły.�Los�
drugiego�seta�skończył�się�na�jednym,�
prostym�błędzie.�Taki�jest�sport,�które-
mu�towarzyszą�ogromne�emocje.�Siat-
kówka� nazywana� jest� „grą� błędów”,�
ponieważ� wygrywa� drużyna,� która�
popełniła� tych� błędów�mniej.� Konary�
wpadły� w� euforię,� a�Witkowice� choć�
ze� smutkiem� zaczęły� cieszyć� się� dru-
gim,� jakże� pięknym� miejscem.� Uda-
ło� nam� się� porozmawiać� z� kapitanem�
zwycięzców�Michałem�Wackiem�oraz�

jego� kolegami� z� drużyny:� Pawłem�
Chrząstkiem,� Piotrem� Murasem�
oraz�Patrykiem�Pianką.�Na�pytania�
odpowiadał�kapitan.
Gratulujemy zwycięstwa. Jak to jest 
być kapitanem najlepszych?
-�To�niesamowite�uczucie.�Jesteśmy�
bardzo�szczęśliwi,�bo�wiemy�ile�nas�
to�kosztowało.
Czy jesteś z nich dumny?
-�Jak�nie�być�dumny�z�takiej�zgranej�
drużyny.
Jakie błędy najczęściej popełniali 

wasi przeciwnicy?
-�Mieli�problemy�z�przyjęciem,�wykru-
szyli�się�psychicznie.
Od dawna wiadomo, że rola trenera 
jest bardzo ważna, jak nie najważniej-
sza w drużynie. To on musi nagradzać, 
karcić i motywować. Jak jest z tym 
u was.
-� Mamy� świetnego� trenera.� Poświęca�
nam�dużo�czasu.�Próbuje�nas�cały�czas�
motywować�do�działania�i�dalszej�pra-
cy.�Jeśli�jest�taka�potrzeba�czasem�po-
trafi�być�stanowczy.
Odnieśliście dzisiaj zwycięstwo, ale to 
chyba nie powód do tego by spocząć 
na laurach. Jakie błędy popełnialiście 
najczęściej i co chcecie zmienić w wa-
szym sposobie gry?
-�Mieliśmy�drobne� problemy� ze� zgra-
niem.� Myślę,� że� powinniśmy� popra-
cować� nad� atakiem� i� blokiem,� żeby�
na� następnych� zawodach� nie� dać� za-
wodnikom� żadnych� szans� na� pokona-
nie.

Po� rozegraniu� finałów� był� czas�
na�słodki�poczęstunek�i�na�ochłonięcie�
z� emocji.� Potem� zwołano� wszystkich�
na� uroczystą� dekoracje� zwycięzców.�
Dyrektor� ZS� w� Rzerzęczycach� oraz�
gospodarz� zawodów� p.�Ryszard�Krok�
wręczał� dyplomy,� statuetki� oraz� pił-
ki.� Powiedział� również� kilka� ciepłych�
słów� w� stronę� zwycięzców,� dodał�
otuchy�przegranym�i�złożył�podzięko-
wania� trenerom.�Miejmy� nadzieję,� że�
wyniki�tego�spotkania�dodają�skrzydeł�
wygranym,� a� przegranych� zmobilizu-
ją� do� dalszego� kształtowania� swoich�
zdolności.«

Wyniki�półfinałów:
Garnek�–�Witkowice�� 0:2
Konary�–�Zawada�� � 2:0

Wyniki�finałów:
Garnek�–�Zawada�  2:0
Konary�–�Witkowice� 2:0

Ostateczne�wyniki:
I miejsce:  SP�Konary
II miejsce:  SP�Witkowice
III miejsce: SP�Garnek
IV miejsce: SP�Zawada
V miejsce:  Rzerzęczyce
� � Skrzydlów
� � Kłomnice

Gminne Zawody SP w piłkę siatkową
Magdalena Strzelecka

www.klomnice.pl
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Turniejowe zmagania 
Przedszkolaków!

Kiedyś nas dorosłych, jak byli-
śmy dziećmi,  stawiano na sto-
łeczku na imieninach u cioci 

i mówiliśmy wierszyki, były gromkie 
brawa. A dzisiaj naszym przedszko-
lakom z sześciu gmin powiatu czę-
stochowskiego: Dąbrowa Zielona, 
Rędziny (miejscowość Rudniki), Po-
czesna, Olsztyn, Janów (miejscowość 
Piasek), Kłomnice, miejscowości: 
Rzeki Wielkie, Kłomnice, Rzerzęczy-
ce, Witkowice, Skrzydlów, przyszło 
występować na scenie i mówić wier-
sze Ludwika Jerzego Kerna. Dzieci�
pięknie�ubrane,�z�rodzicami,�babciami,�
dziadziusiami,�nauczycielkami,�dobrze�
przygotowane,� głosiki� u� niektórych�
cichutkie,� subtelne.� A� niektórzy� nie�
mieli� tremy,� przynajmniej� nie� było� to�
zauważalne.� Dobór� repertuaru� dosko-
nały.�W� formie� prezentacji� zbiorowej�
–�małe� formy� teatralne,�pomysł� ruchu�
fantastyczny,� charakteryzacja� i� dialog�
doskonały.�Wyjątkowo�widoczna��eks-
presja,� dziecięcość,� szczerość� �ma� się�
to�intrygująco�do�przedłożenia�kernow-
skiego�stylu.�Warto�było�dokonać�takiej�
formy� turnieju� recytatorskiego,� gdzie�
bogactwo� treści� zawartej� w� utworach�
poety� Ludwika� Jerzego� Kerna� � spra-
wiło� radość�wszystkim�występującym�
przy� odrobinie� euforii� scenicznej�ma-
łych�ludzi.�A�nam�organizatorom�i�pu-
bliczności� dało� szalenie� dużo� doznań�
artystycznych.� Dzięki� wielkiemu� za-
angażowaniu� wszystkich� i� w� dodatku��
z�odległych�gmin�powiatu�częstochow-
skiego� zawdzięczamy� sukces� turnieju�
Recytatorskiego� dla� Przedszkolaków.�
Wyjątkowi� ludzie,� wyjątkowe� kli-
maty.� Zwłaszcza� integracja,� wspólne�
przeżywanie� dziecięcych� występów� i��
wrastanie�w�tworzeniu�następnych�wy-
darzeń�kulturalnych�z�udziałem�dzieci.�
Dziękuję�wszystkim�dzieciom�z�Akcji�
Ferie�i�Wakacje�za�pomoc�organizacyj-
ną:�Zuzi�Eliasz,�Ali�Oczko,�Przemkowi�
Chruścielowi.�Za�plastyczne�dzieło�pla-
kat�imprezy��-�Marcie�Gonera.�Za�opra-
wę�fotograficzną�i�dopełnienie�organi-

zacyjnie�miłych�uroczystości�w� finale�
imprezy�–�P.�Karolinie�Gonera.�Warto�
za�rok�podjąć�się�organizacji�Turnieju�
Recytatorskiego� dla� Przedszkolaków�
im.� Ludwika� Jerzego� Kerna?!�Warto,�
liczymy� na� wszystkich� tegorocznych��
uczestników� i� jeszcze� z� innych� gmin�
powiatu� częstochowskiego� w� przy-
szłym�roku.�Do�zobaczenia!

Panie Wietrze�
Panie Wietrze, panie Wietrze, 

Czemu pan nie chodzi w swetrze?
Czemu pan udaje zucha, 

Skoro sam pan chłodem dmucha?
Sam oziębia pan powietrze, 

Oj, ostrożnie, panie Wietrze!
Gnając chmurki gdzieś po niebie, 

Chce pan sam przeziębić siebie?
Jednak lepiej panie Wietrze, 

O tej porze chodzić w swetrze.
Ani się pan sam spodzieje, 

Jak pan siebie sam zawieje.
Liczka ma pan coraz bledsze, 

Panie Wietrze...
Ludwik Jerzy Kern 

P.S. Okazujemy serdeczne po-
dziękowania i niezmierną wdzięcz-
ność za obdarowanie kilkoro dzieci 
nagrodami przez P. Tomasza Draba 
– Sklep Evita w Kłomnicach.

����������������������������������������������������������������������������������������������������Przed Niedzielą Palmową 
dostaną paczki !

W dniu 16 kwietnia, sobo-
ta, jeden dzień dzieli nas 
tradycyjnie od Niedzieli 

Palmowej. W takim terminie rozwie-
ziemy paczki żywnościowe do dzieci 
z biednych rodzin. Trafią�one�do�sze-
ściu� gmin� powiatu� częstochowskiego.�
Najliczniej� obdarowane� będą�w� ilości�
26� szt� paczek� żywnościowych� dzieci�
z� naszej� gminy.� Pozostałe� w� ilości� –�
5� paczek� otrzymają� gminy:� Rędziny,�
Poczesna,� Janów,� Dąbrowa� Zielona,�
Olsztyn.�Akcja�Charytatywna�„Dzieci-�
Dzieciom”� osiąga� masowy� charakter.�
Naśladujcie� nas,� podzielcie� się� przed�
Świętami�z�biednymi.��Motto�Konkur-
su,� ale� bez�wątpienia,� dewiza�wszyst-

kich�ludzi�niechże�ożywi�w�nas�najlep-
sze�zachowania:�

„Kto� się� dzieli� z� potrzebującymi,�
ten� wypełnia� Ewangelię,� niebo� czyni�
z�ziemi”

�����������������������������������������������������������������������������Kto zrobił najpiękniejszą 
Palmę, a kto kraszankę 
i pisankę?

Uroczyste rozstrzygnięcie  Kon-
kursu na Najpiękniejszą Pal-
mę Wielkanocną, kraszankę 

i Pisankę nastąpi w dniu 20 kwietnia 
o godzinie 11.00 w sali�widowiskowej 
naszej instytucji.�Również�w�tym�dniu�
będzie� otwarcie�wystawy,� która� potrwa�
do�26�kwietnia.�Dokładnie�listę�zwycięz-
ców�możecie� poznać� drodzy� czytelnicy�
na�naszej�stronie�internetowej�www.gok-
klomnice.pl
�

�Uwaga śpiewające dzieci!

Przygotowujcie się do udzia-
łu w XXI  Edycji Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej. Przesłu-

chania w dniu  26 maja, czwartek, 
o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury 
w Kłomnicach. W�repertuarze�ma�zna-
leźć�się�jedna�piosenka�rytmiczna,�lek-
ka�i�przyjemna,�a�zwłaszcza�dziecięca.�
Zapraszamy!�Najlepsi�prezentować��się�
będą�w�dniu�1�czerwca�z�okazji�III�Edy-
cji�Gminnego�Dnia�Dziecka�pod�Patro-
natem�Wójta�Gminy�Kłomnice.�Marzy�
się� organizatorom,� by� przynajmniej�
większość� uczestników,� bez� względu�
na�wiek,��poszła�w�nasze�ślady�i�prze-
brała�się�za�postaci�z�bajek,�lub�wyima-
ginowane.� Takie� Rzeki�Wielkie,� niby�
z�Pacanowa�z�Europejskiego�Centrum�
Bajki�im.�Koziołka��Matołka.�Może�być�
fantastyczny,�bajkowy�Dzień�Dziecka,�
a�to�już�niedługo!��

P.S.� Proponuję� zorganizować� na� � po-
wietrzu� Prezentacje� Kulinarne� dla�
dzieci� z� pomocą� rodziców.� Gofry�
sprawdzone� � z� dżemem� i� bitą� śmieta-
ną.�Chyba�że�macie�inną�propozycję�to�
proszę� kontaktować� się� z� mną,� drogą�
mailową�renata.krawiec4@wp.pl�Stro-
je�odpowiednie�dla�cukierników�i�kel-
nerów�możecie�już�obmyślać,�będą�na-
grody�i�jak�frajda,�sama�się�już�cieszę!«

Wiadomości kulturalne 
Renata Krawiec
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Już po raz jedenasty nasza gmina 
gościła najlepszych polskich ko-
larzy. Tegoroczne zawody były 

punktowane nie tylko w challeg’u ale 
także zaliczane do eliminacji Pucharu 
Polski w kategoriach: junior, junior 
młodszy, kobiety i juniorka młodsza. 
W�sobotę�(9�kwietnia)�rozegrano�jazdę�
indywidualną� na� czas� w� kategoriach�
pucharowych.� Łącznie� w� tej� konku-
rencji� wystartowało� 291� zawodniczek�
i�zawodników�z�48�klubów�kolarskich.�
Na� starcie� stanęli� także� Litwini.� Dość�
chłodny�i�bardzo�wietrzny�poranek�nie�
zapowiadał�gorących�emocji�jakich�ko-
larze�dostarczyli�kibicom.
W�niedzielę�rozegrano�zawody�ze�star-
tu� wspólnego.� Punktualnie� o� godzinie�
10.30� jako� pierwsi� wystartowali� ju-
niorzy�młodsi.�Tuż�za�nimi�odjeżdżały�
kolejne� grupy� kolarzy� w� młodszych�
kategoriach� wiekowych� (młodzik,� ju-

niorka� młodsza� i� młodziczka).� Druga�
część�zawodów�rozpoczęła�się�startem�
132� zawodników� w� kategorii� elita/or-
lik.� Następnie� wystartowali� juniorzy�
(136),�a�za�nimi�panie�(47).�Łącznie�we�
wszystkich� kategoriach� wystartowało�
511� zawodniczek� i� zawodników� z� 87�
klubów�kolarskich.
Starterem�honorowym�był�Wójt�Gminy�
Kłomnice�p.�Adam�Zając�oraz�wicepre-
zes�PZKol�–�p.�Marian�Więckowski.

Poniżej� prezentujemy� wyniki� w� po-
szczególnych�kategoriach.
Jazda�indywidualna�na�czas

Junior:

1.�Heitzman�Tomasz�KTK�Kalisz
2.�Kasperkiewicz� Przemysław� KTK�
Kalisz�

3.�Samol�Paweł�GK�Gliwice�Merida�

W dniu 3 kwietnia w hali 
Sportowej Zespołu Szkół 
w Kłomnicach odbył się 

I Halowy Turniej Futsalu Pod Pa-
tronatem Wójta Gminy Kłomnice. 
Do udziału w turnieju zaproszono 

XI�WIELKANOCNY�WYŚCIG�KOLARSKI

Dwa dni kolarskich zmagań
Jan Milc

Adam Równiak

I Halowy Turniej Futsalu
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pięć drużyn, lecz w ostatniej chwili 
dwie drużyny zrezygnowały z uczest-
nictwa  i w związku z tym pozostały 
na placu boju trzy zespoły: Gmina 
Rędziny, Gmina Kłomnice I i Gmina 
Kłomnice II. Turniej� został� rozegra-

ny�w� systemie�każdy�z�każdym�gdzie�
jeden�mecz� trwał� 10�minut,� następnie�
rozegrano� mecze� rewanżowe.� Jako�
mecz� rozpoczęcia� rozegrano� pojedy-
nek�Gmina�Rędziny�–�Gmina�Kłomni-
ce�II�w�pojedynku�tym�lepsi�okazali�się�
zawodnicy� Rędzin� Wszystkie� mecze�
przyniosły�dużo�emocji�i�nie�brakowało�
w�nich�walki�oraz�ładnych�zagrań.
Klasyfikacja� końcowa� wyglądała� na-
stępująco:

1.� Gmina�Kłomnice�I�–�7�pkt
2.� Gmina�Rędziny�–�7�pkt
3.� Gmina�Kłomnice�II�–�3�pkt

W� przypadku� I� miejsca� zadecydo-
wał� lepszy� stosunek� bezpośrednich�
meczów.

Drużyna�Oldboy�Gmina�Kłomnice�
w�której�grają�byli�zawodnicy�z�klubów�
piłkarskich�z�terenu�Gminy�Kłomnice,�
którzy�powiesili�buty�na�kołku�i�prze-
szli� na� sportową� emeryturę,� zgłosiła�
swój�udział�w�Amatorskiej�Lidze�Orli-
ka.�Mecze�rozgrywane�będą�na�boisku�
„Orlik”�w�Mykanowie.«�

Junior młodszy:

1.�Pawlak�Tobiasz�KTK�Kalisz�
2.�Stankowski�Patryk�Luks�Trójka�Pia-
seczno�

3.�Krzywda�Patryk�KTK�Kalisz�

Młodzik:

1.�Bogusławski� Marceli� LKK� Luks�
Sławno�

2.�Giełdowski� Jakub� CZKKS� Tadpol�
Częstochowa�

3.�Łączkiewicz� Dawid� UKS� Koźmi-
nianka�Koźminek�

Kobiety open:

1.�Zablockyte� Egle� DSK-Fortuna� (Li-
twa)�

2.�Klekot� Martyna� CZKKS� Tadpol�
Częstochowa�

3.�Barzdaite�Roberta�DSK-Fortuna�(Li-
twa)�

Juniorka młodsza + młodziczka:

1.�Pietrzak� Łucja� UKS� Koźminianka�
Koźminek�

2.�Kozyra�Katarzyna� FML�Azalia� Po-
ltino

3.�Kasperek� Weronika� UKM� Gim.�
Twojamerida�Imielin�

www.klomnice.pl
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W�wyścig�ze�startu�wspólnego:

Elita/Orlik:

1.�Nowak�Mateusz�KTK�Kalisz;
2.�Janiszewski� Sylwester� CCC� Polsat�
Polkowice;

3.�Jeżowski�Krzysztof�BANK�BGŻ;

Kobiety Open:

1.�Niewiadoma�Katarzyna�WLKS�Kra-
kus�BBC�Czaja;

2.�Wilkos�Katarzyna�FML�Azalia�Polti-
no�Brzóza�KR;

3.�Zemaityte�Ruta�DSK-Fortuna;

Junior:

1.�Pacan�Patryk�UKM�Gim.�Twoja�Me-
rida�Imielin;

2.�Rekita�Szymon�LKK�Warmia�Bisku-
piec;

3.�Kaczmarek�Jakub�KTK�Kalisz;

Junior młodszy:

1.�Lis�Tobiasz�LKS�Ziemia�Opolska;
2.�Kasperkiewicz�Maciej�KTK�Kalisz;
3.�Pawlak�Tobiasz�KTK�Kalisz;
Juniorka�młodsza:
1.�Pietrzak� Łucja� UKS� Kożminianka�
Kożminek;

2.�Wróbel� Magdalena� LUKS� Orrlik�
Nawiady;

3.�Jankauskaite�Milda�Panavezio�KSC-
DSK�Fortuna;

Młodziczka:

1.�Humelt�Weronika�UKS�Kożminian-
ka�Kożminek;

2.�Tomczyńska�Anna�UKS�Kożminian-
ka�Kożminek;

3.�Jagodzińska�Julita�MLUKS�Victoria�
Jarocin;

Z�wielką� przyjemnością� organizatorzy�
wysłuchiwali�pochlebnych�uwag�i�opi-
nii� od� uczestników� zawodów.� Chwa-
lono� głównie� znakomitą� publiczność�
zgromadzoną� na� trasie� przejazdu� ko-
larzy,� chwalono� także�wysoki� poziom�
bezpieczeństwa� i� opieki� nad� zawodni-
kami.

Lista Sponsorów

�Zakład�metalowo�Elektromechaniczny�
Bajpax�-�Nieznanice
�VIV�Garnek
�Piekarnia�Henryk�Krysiak�Kłomnice
�GS�Kłomnice
�Sklep�Evita�-�Tomasz�Drab

�PHU�DOM-MAR�Kłomnice
�NAWI-STAL�-�PPHU�Ciupa�Robert�-�
Rędziny
�Zakład�Handlowy�ROLBUD�Wiesław�
Frymus�Nieznanice
�Bank�Spółdzielczy�Kłomnice
� HYDROMEX� PLUS� ZASKÓRSCY�
spółka�jawna�Częstochowa

Samochody do obsługi wyścigu udo-
stępnili:

� Bank� Spółdzielczy� w� Kłomnicach,�
Jerzy� Burzyński� –� Nieznanice,� Mag-
dalena� Milc� i� Łukasz� Punda� -� mHo-
me-Nieruchomości� –� Wrocław,� Jerzy�
Wąsikowski�–Kłomnice,�Jacek�Gajda�–�
Rzerzęczyce,�Cezary�Wilk�„CzarBud”-�
Kłomnice,� Zbigniew� Modlasiński�
-�Michałów�Kłomnicki,�Dominik�Mo-
dlasiński�–�Kłomnice,�Dariusz�Jendras�
„Dar-Gaz”� -� Bartkowice,� Krzysztof�
Sołtys�–�Bartkowice,�Michał�i�Stanisław�
Sośniak� –�Kłomnice,�Katarzyna� i� Ro-
bert�Zalas� „Auto-Naprawa”� -�Kłomni-
ce,�Sławomir�Rychlewski� -�Kłomnice,�
Zenon�Wiewióra�–�Kłomnice,�Ryszard�
Pawera�„Bike-Art”�–�Kłomnice,�Stani-
sław�Stępień�–�Kłomnice.

Dotychczas� na� dystansie� głównym�
zwyciężali:
rok�2001�–� I�Wyścig:�Bohdan�Bonda-
riew�MRÓZ;
rok�2002�–�II�Wyścig:�Sławomir�Chrza-
nowski�JOKO�VELAMOS;
rok� 2003� –� III�Wyścig:� Krzysztof� Je-
żowski�MIKOMAX;
rok�2004�–�IV�Wyścig:�Paweł�Szaniaw-
ski�LEGIA�BAZYLISZEK;

rok� 2005� –� V� Wyścig:� Jarosław� Rę-
biewski�KNAUF�TEAM;
rok�2006�–�VI�Wyścig:�Piotr�Barczyk�
KNAUF�TEAM;
rok�2007�–�VII�Wyścig:�Wojciech�Paw-
lak�DYNATEX;
rok�2008�–�VIII�Wyścig:�Łukasz�Bod-
nar�DHL-AUTHOR;
rok� 2009� –� IX�Wyścig:� Błażej� Jania-
czyk�MRÓZ�CONTINENTAL.
rok�2010�–�X�Wyścig:�Paweł�Krzywa-
nia�TKK�Pacyfic�Norda�Toruń
rok�2011�–�XI�Wyścig:�Mateusz�Nowak�
KTK�Kalisz

W�zgodnej�opinii�obserwatora�Pol-
skiego� Związku� Kolarskiego� i� jedno-
cześnie� sędziego� głównego� zawodów�
–�Jerzego�Klinika�oraz�pozostałych�sę-
dziów,�wyścig�był�sukcesem�organiza-
cyjnym�pod�każdym�względem.�Jednak�
wszystkie� przytoczone�wyniki,� jak� też�
wysokie� oceny� nie� mogłyby� zaistnieć�
bez� wielotygodniowej� pracy� zespołu�
organizacyjnego,�bez�znakomitej�pracy�
druhów�strażaków,�pracowników�Urzę-
dy�Gminy�i�GOK,�bez�dużego�wysiłku�
pań� przygotowujących� „ciepłe� danie”�
dla�zawodników�i�członków�ekip�kolar-
skich.

Osiągnięcie�sukcesu�nie�byłoby� też�
możliwe� bez� wsparcia� zaprzyjaźnio-
nych� z� wyścigiem� sponsorów.� Jest� to�
sukces�całej�naszej�wspólnoty�gminnej.
Organizatorzy�składają�podziękowania�
wszystkim�osobom�i�instytucjom�zaan-
gażowanym�w�tak�znakomite�przygoto-
wanie�tej�prestiżowej�i�największej�tego�
typu�imprezy�kolarskiej�w�Polsce.«

fot. Paweł Wysocki
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Raj na ziemi
Jak wielka rozkosz żyć na tej ziemi
Gdzie wszystko jest takie wspaniałe
Gdzie nikt niczego się nie boi
Przez swoje życie całe.

Ludzie kochają się wzajemnie
Ci wykształceni i ci prości
Rozumieją co jest w życiu ważne
Dążą do wielkiej miłości.

Małżeństwa raz danym słowom
Codziennie pieczętują kartę
By nie utracić tego, co mają.
Wiedzą, ile ich szczęście warte.

A dzieci, jak bardzo się cieszą
Z tego, że rodzin nie szukają
Spokojnie mogą wrócić do domu
Na wszystko odpowiedź mają.

A starsi ludzie patrzą na to
Ach, jakie piękne jest to życie
Cieszą się młodym pokoleniem
Czas im upływa w zachwycie.

A domy wszędzie jednakowe
I nikt niczego nie zazdrości
Każdy tu żyje spokojnie
Nie ma w nim wcale złości.

Kłamać tu nikt nie umie
Bo nie ma takiej potrzeby
Każdy się cieszy z tego co ma
Drugiemu nie da doznać biedy.

Na wszystkich stanowiskach
Wielki porządek panuje
Każdy dostaje, co mu się należy
Nikt mu na próżno nie obiecuje!

Owoce tutaj niezakazane
Spożywać je można do woli
Rozdawać dobro wokół siebie
Według prawdziwej, dobrej woli.

Jakie piękne to życie na ziemi
Chórem powiedzieć by trzeba
Z takiego raju na pewno wszyscy
Dostaną się prosto do Nieba!

Janina Chrząstek

Już po raz szósty witamy Czytel-
ników ,,Gazety Kłomnickiej”. 
W tym numerze oprócz naszych 

podopiecznych chcemy przedstawić 
akcję ,,Zaginął dom”, w którą nasze 
schronisko włączyło  się od początku 
jej istnienia. Chodzi� o� akcję� poszuki-
wania� domów� dla� ,,Azora”.� W� całej�
Polsce� rozwija� się� ona� bardzo� dobrze.�
Wiele� instytucji� i� znanych� osób�wspie-
ra�ją�(np:�Stanisław�Tym,�Agata�Buzek,�
Michał�Piróg).�Dzięki� tej� akcji� już�dwa�
nasze� psiaki� mają� swoje� domy.� Sama�
akcja�ma�bardzo�ciekawą�formę.�To�nie�
my�opisujemy�charakter�czy�wygląd�da-
nego�pieska,��lecz�on�sam�opowiada�swo-
ją� historię� i� swoje� przeżycia� i� pragnie-
nia.�Ostatnio�portal� internetowy�Onet.pl�
wsparł� tę� akcję,� umieszczając� zakładkę�
,,Psy”.� Pokazuje� ona� psy� czekające� na��
adopcję.�Mamy�nadzieję,�że�dzięki�takim�
akcjom�coraz�więcej�zwierząt�z�naszego�
i� innych��schronisk�będzie�miało�szczę-
ście� i� znajdzie� kochających� opiekunów�
i�dobre�domy.

Figa (suczka)�wiek�ok.1�roku,�w�schroni-
sku�od�10.11.2010r.

Nazywam� się� Figa� i� mam� dopiero�
roczek.� Któregoś� dnia� mój� Pan� zabrał�
mnie�od�mamusi,�przywiózł�pod�bramę�
schroniska� i� zostawił...� Jestem� jeszcze�
bardzo� młoda� i� zupełnie� nie� wiedzia-
łam,�co�robić.�Potem�znaleźli�mnie�pra-
cownicy� schroniska� i� zaopiekowali� się�
mną.�Jestem�grzecznym�pieskiem.�Lubię�
biegać� i� bawić� się.� Bardzo� chciałabym�
mieć�swój�dom�i�rodzinę,�i�żeby�tam�były�

dzieci.�Miałabym�się�wtedy�z�kim�bawić.�
Może�w�Twoim�domu�znajdzie�się�ma-
lutkie�miejsce�dla�malutkiej�suni?

Reks (samiec)�wiek�ok.�1�roku,�w�schro-
nisku�od�01.02.2011r.�

Urodziłem�się�w�schronisku.�Razem�
z�moim� rodzeństwem� i� naszą�mamusią�
długo� � czekaliśmy� na� to,� aby� ktoś� się�
nami�zaopiekował.�Mamusia�często�opo-
wiadała�nam�jak�wygląda�świat�za�oknem�
szpitaliku.�Mijał�czas�i�kolejno�moi�bra-
cia�i�siostry�zabierane�zostały�przez�róż-
nych� ludzi.�Mamusia� też� znalazła�dom,�
a�ja�zostałem�sam.�Pewnego�razu�przyje-
chał�Pan�–�pogłaskał,�poklepał�mnie�i�za-
brał�do�swojego�domu.�Na�początku�było�
bardzo� fajnie� -� biegałem,� bawiłem� się�
z�jego�dziećmi,�pilnowałem�domu.�Nagle�
coś�się�stało�–�rzadziej�dostawałem�jeść,�
byłem�coraz�głodniejszy�i�chudszy.�Cza-
sem�Pani�z�za�płotu�coś�mi�rzuciła�do�je-
dzenia.��Któregoś�dnia�przyjechali�Pano-
wie�i�zabrali�mnie�znowu�do�schroniska.�
Znowu�mieszkam�w�schronisku�i�czekam�
na�nowego�dobrego�opiekuna.
Adres�strony�internetowej:
�www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt:
�e-mail�schronisko@klomnice.pl�
�tel.�adopcyjny�34�3215987

Adopcji�psa�lub�kota�można�dokonywać:�od�
poniedziałku�do�soboty�w�godzinach�od�7.00�
-15.00� w� siedzibie� schroniska� (Jamrozowi-
zna�1,�42-270�Kłomnice).�
W�celu�dokonania�adopcji�osoba�powinna�być�
pełnoletnia�i�posiadać�dowód�tożsamości.«

Gminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  „As”

Opłata�za�pobyt�w�schronisku�zwierzęcia�na�czas�określony�wynosi:
•� psy�do�10�kg�masy�ciała�8,00�zł/dobę
•� psy�powyżej�10-20�kg�ciała�11,00�zł/dobę
•� psy�powyżej�20�kg�masy�ciała�16,00�zł/dobę
•� koty�11,00�zł/dobę
Adopcja�zwierząt��od�20,00�zł�do�50,00�zł
Opłata�za�oddanie�zwierzęcia�do�schroniska�przy�jednoczesnym�zrzeczeniu�się�
praw�do�niego� /wyłącznie�w�uzasadnionych�przypadkach�losowych/-wynosi�
250,00�zł.

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych Turniejowe zmagania Przedszkolaków!

Efekty wiosennego sprzątania?

Konkurs piosenki pop w języku angielskim

V edycja gminnych eliminacji Ogólnopolskiego 
 Turnieju Wiedzy Pożarniczej
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Powitania wiosny to już tradycja 
w Szkole Filialnej w Rzekach Wielkich

Święto Pań w Związku Emerytów

I Halowy Turniej Futsalu


