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Drodzy Czytelnicy

Mamy już za sobą pierwszą połowę maja, która powitała nas nie najlepszą pogodą, ale jeszcze do niedawna na wsi mówiono „ciepły kwiecień, mokry maj, będzie
żyto niby gaj”. Tak więc, powinniśmy raczej być zadowoleni z takiej pogody, bo ona
może zwiastować dobre tegoroczne plony. Tymczasem maj to miesiąc egzaminów
gimnazjalnych i maturalnych, czyli takich momentów w życiu młodych ludzi, które
będą rzutowały na ich dalsze losy. Życzymy im aby dostali się do wymarzonych
szkół i uczelni. Ciekaw jestem jaki kierunek studiów wybierze Piotrek Szumlas,
w tej chwili chyba najbardziej znany w Polsce, mieszkaniec Kłomnic. Jego talent
muzyczny połączony ze świetną grą na gitarze oraz zdolności wokalne jego kolegi
Jakuba Zaborskiego doprowadziły do zwycięstwa w prestiżowym programie telewizyjnym, gdzie wystąpili w swoim autorskim utworze ukazując duże zdolności
kompozytorskie. Piotrek - duże gratulacje dla Ciebie i Twojego kolegi. Życzymy
dalszych sukcesów.
Poświęcono jej niezliczone ilości wierszy, o niej i na jej cześć śpiewali, najwięksi
artyści we wszystkich prawie językach, poświęcono jej niejedno arcydzieło literackie, niejeden znakomity malarz namalował jej obraz, kino i telewizja również o
niej nie zapomniało. Matka, bo o niej to mowa, jest nierozerwalnie związana z
naszym życiem, bo bez niej by nas po prostu nie było. To ona nas urodziła, ona nas
wychowała i jak mogła broniła przed przeciwnościami. To niestety również bardzo
często osoba poniżana i krzywdzona przez własne dzieci. Dlatego w przededniu
jej święta, noszącego w kalendarzu nazwę Dzień Matki zastanówmy się chwilę,
czy nasze zachowania wobec niej są takie jak powinny być, czy znajdujemy chwilę
czasu, aby ją odwiedzić nie tylko z okazji świąt, takich czy innych, ale dlatego, że
ona nas oczekuje, często samotna, schorowana, zapracowana. Z okazji Dnia Matki
wszystkim mamom, bez względu na ich wiek składam życzenia wszelkiej pomyślności i wdzięczności za to, że po prostu są.
Z każdą mamą nierozerwalnie jest związane jakieś dziecko, nasza nadzieja na
przedłużenie naszego życia, w pewnym momencie najważniejsza, choć najmniejsza, część naszej rodziny. Dzisiaj w dobie niżu demograficznego, kiedy drastycznie
maleje ilość urodzin, tym bardziej musimy mądrze dbać o bezpieczny i spokojny
rozwój naszych dzieci. Niech nigdy nie będzie dany im taki los, jaki jest udziałem
wszystkich dzieci, w krajach ogarniętych wojnami domowymi. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka, życzę wszystkim naszym pociechom, samych miłych chwil
w ich życiu, a ich rodzicom, aby cieszyli się razem z nimi każdą wspólnie spędzoną
chwilą.
Miesiąc maj to także Dzień Strażaka, przekazuję wszystkim strażakom wyrazy
szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie. Dzięki Waszej postawie,
sumiennej pracy, profesjonalnej działalności społecznej i wysokiej sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem. Za to składam Wam serdeczne słowa podziękowania.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,
a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
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Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok
Halina Paruzel Tkacz

Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 96/XII/2011 z dnia 29.12.2011 roku został uchwalony budżet gminy
na 2012 rok, w wysokości:
− dochody 		
− wydatki		
− przychody 		

-

36 755 367,00 zł
38 940 338,00 zł
4 717 595,00 zł

kredyty i pożyczki
wolne środki

-

3 864 458,00 zł
853 137,00 zł

		 w tym:



− rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)

2 532 624,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie:
− przez Radę Gminy - 8
− przez Wójta Gminy - 18

W wyniku powyższych korekt na dzień 31.12.2012 budżet wynosił:
−
−
−
−

dochody 		
wydatki 		
przychody 		
rozchody 		

-

37 495 650,26 zł
41 719 070,26 zł
7 501 420,00 zł
3 278 000,00 zł

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:
− dochody 		
− wydatki

-

37 295 852,86 zł
40 270 123,37 zł

co stanowi 99,5 % planu
co stanowi 96,5 % planu

Wynik budżetu za 2012 rok jest deficytem i wynosi: 2 974 270,51 zł
Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco:
−
−
−
−

dochody własne 		
dotacje celowe
subwencja ogółem 		
środki unijne

-

Struktura wydatków przedstawia się następująco:
− wydatki majątkowe
− wydatki bieżące
		

-

15 908 379,76 zł
5 209 235,69 zł
15 626 327,00 zł
551 910,41 zł
7 032 034,18 zł
33 238 089,19 zł

W analizowanym okresie Gmina Kłomnice realizowała następujące inwestycje:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach
etap I. W 2012 roku wydatkowano kwotę 2 564 939,75 zł. Całe zadanie było realizowane w latach 20082012.
2. Rozbudowa wodociągów gminnych - wydatkowana kwota to 55 227,55 zł.
3. Przebudowa dróg w gminie - wydatkowana kwota to 744 974,49 zł.
(ulica Leśna w Pacierzowie, przystanek w Garnku oraz dokumentacja na drogi w Kłomnicach, Chorzenicach,
Lipiczu).
4. Adaptacja budynku i otoczenia po Szkole Podstawowej w Zdrowej na cele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kłomnicach 112 790,08 zł.
5. Ogrodzenie terenu wokół zbiornika wodnego w Kłomnicach 19 680,00 zł.
6. Budowa zatoki parkingowej przy dworcu kolejowym w Kłomnicach 64 216,22 zł.
7. Budowa skateparku w miejscowości Kłomnice 197 641,00 zł.
8. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości
Nieznanice 1 335 088,64 zł.
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9. Modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie 57 412,83 zł. Dokonano wymiany dachu.
10. Budowa sieci wodociągowej w msc. Zberezka II w ulicy Łąkowej i Leśnej 159 737,63 zł.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego 141 052,68 zł.
12. Sporządzono dokumentację na następujące zadania: przebudowa garażu OSP w Rzerzęczycach,
termomodernizację ZS w Witkowicach, modernizację instalacji c.o. w ZS w Skrzydlowie, budowę zbiornika
p. poż. w Konarach, budowę targowiska w Kłomnicach, budowę oczyszczalni ścieków w Nieznanicach. «

Bądź w porządku – zmiana systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
Kłomnice od 1 lipca 2013r
Joanna Woch-Muszyńska

D

nia 1 stycznia 2012 r. weszły
w życie zmiany w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których następstwem będzie przebudowa systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Odpowiedzialność za wprowadzenie zmian została nałożona na gminy.
Nowy system zacznie funkcjonować od
dnia 1 lipca 2013r.
Dla mieszkańców najistotniejszą
zmianą będzie zastąpienie obecnych
umów z firmami „śmieciowymi” na
rzecz opłaty uiszczanej do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które
obejmują koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu.
Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie wyłonione w drodze

przetargu.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada selektywne pozbywanie się odpadów przez
wszystkich właścicieli gospodarstw domowych. Wiąże się to z koniecznością
osiągnięcia przez gminę wymaganych
poziomów recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia odpowiednich
frakcji odpadów oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wytwarzane na
terenie gminy odpady mają trafić do
regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych w Sobuczynie
lub do instalacji zastępczej, zgodnie
z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
W związku z wprowadzanymi
zmianami Rada Gminy Kłomnice na
sesji w dniu 15 marca 2013r. podjęła
szereg stosownych uchwał regulujących
gospodarkę odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013r. to gmina będzie
w pełni odpowiedzialna za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowym systemem na terenie Gminy Kłomnice objęte zostaną wyłącznie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nie będą nim

objęte tzw. nieruchomości niezamieszkałe, tj.: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lokale handlowe, gastronomiczne, punkty usługowe, szkoły,
przedszkola, budynki użyteczności
publicznej. Właściciele nieruchomości,
z których gmina nie obejmie nowym
systemem, a na których powstawać
będą odpady komunalne powinni we
własnym zakresie zapewnić odbiór
odpadów poprzez zawarcie stosownej
umowy z uprawnionym podmiotem.
W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność
gospodarcza to systemem odbioru
odpadów komunalnych przez gminę
objęci zostaną wyłącznie mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość.
Właściciel nieruchomości wnosi opłatę
za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych do gminy. Natomiast
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą na odbiór odpadów komunalnych musi być zawarta stosowna
umowa z uprawnionym podmiotem
(jak do tej pory).
Wysokość stawki opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona będzie od ilości
osób zamieszkujących gospodarstwo
domowe oraz od sposobu zbierania

Typ gospodarstwa
domowego

Liczba osób
zamieszkujących
gospodarstwo

Miesięczna
opłata za odpady
segregowane

Miesięczna
opłata za odpady
niesegregowane

małe

1-3

17 zł

34 zł

średnie

4-6

27 zł

54 zł

duże

powyżej 6

37 zł

74 zł
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Typ gospodarstwa
domowego

Odpady segregowane
(suche)

Bioodpady
(mokre)

Odpady
zmieszane

małe

120 l

120 l

120 l

średnie

240 l

120 l

120 l

duże

360 l

120 l

120 l

i odpadów (segregowane, niesegregowane).
Osiedle Skrzydlów - zabudowa
wielorodzinna (od 16-30 osób) - 1
pojemnik o pojemności 1100l na każdy z rodzajów odpadów (segregowane,
bioodpady, zmieszane), przyjmując na
każde następne 15 osób - 1 dodatkowy
pojemnik o pojemności 1100l na każdy
z w/w rodzajów odpadów.
Kolejnym etapem wdrażania przez
gminę nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi byłodostarczenie mieszkańcom poprzez
Sołtysów deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości lub
zarządca był zobowiązany złożyć do
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Pojemność pojemnika

Wójta Gminy Kłomnice w terminie do
dnia 15 maja 2013r. powyższą deklarację. W razie jej niezłożenia lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt
Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku zmiany ilości osób
zamieszkujących dane gospodarstwo
domowe będzie można dokonać korekty deklaracji. Zmiany należy dokonać
w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana danych określonych w deklaracji. W przypadku nieuiszczenia
opłaty w określonym terminie deklara-

cja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z zapisami
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Nowy system zbierania odpadów na
terenie Gminy Kłomnice będzie funkcjonować z podziałem na: „Odpady Segregowane”, „Bioodpady” oraz „Odpady Zmieszane”. W ramach wniesionej
opłaty gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w trzy pojemniki o pojemności
uwzględniającej ilość osób zamieszkałych na nieruchomości.
Na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Kłomnicach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego będzie można oddać

bezpłatnie każdą ilość następujących
odpadów:
• resztki budowlane i rozbiórkowe
• meble
• zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny,
• kineskopy
• zużyte opony
• żarówki, świetlówki
• baterie, akumulatory
• tekstylia, ubrania
• przeterminowane lekarstwa, chemikalia
• nadmiar odpadów segregowanych
(jw.)
Do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych nie będzie
można oddać odpadów zmieszanych.
Częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych (zmieszanych, segregowanych i biodegradowalnych) od właścicieli nieruchomości wynosi raz na
cztery tygodnie.
Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
Urzędu Gminy określono następująco:
• za I kwartał do 15 marca danego
roku,
• za II kwartał do 15 maja danego
roku,
• za III kwartał do 15 września danego
roku,
• za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Opłatę za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi będzie można również wnosić w ratach miesięcznych,
przy czym okresem rozliczeniowym są
terminy kwartalne.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy:
Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20.
42-270 Kłomnice
49 8264 0002 2001 0000 0039 0001
Bank Spółdzielczy Kłomnice
W przypadku wnoszenia kwartalnej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości dopuszcza się możliwość
uiszczenia należności u inkasenta.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30
września 2013r.
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kłomnice o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowę
należy wypowiedzieć ze skutkiem na
dzień 30 czerwca 2013 r.
Ponadto informujemy, że przez
Gminę będą przeprowadzane kontrole
w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia i stosowania prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.
Niezbędnych informacji na temat
wdrażania nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice, II

Zmiana ceny
wody

Informujemy, iż z dniem 01.05.2013
roku Gmina Kłomnice wprowadza
nowe taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Cena 1 m³ wody dostarczonej z wodociągów wiejskich – 3,00 zł (brutto)
Cena 1 m³ ścieków odprowadzonych
do sieci kanalizacji sanitarnej lub dowożonych do punktu zlewnego na
terenie oczyszczalni ścieków 3,50 zł
(brutto)
Opłata stała – 1,20 zł /miesiąc (brutto)

Dyżury Straży
Gminnej

Komendant Straży Gminnej w Mykanowie informuje, iż dyżury Strażnika
Gminnego odbywają się w każdą środę
w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju konsultacyjnym, który mieści się
w piwnicy budynku Urzędu Gminy.
piętro pok. 205: Dawid Smolarek, Joanna Woch-Muszyńska, tel. (34) 328 11
22 (wew. 119) oraz na stronie internetowej urzędu: www.klomnice.pl. «

Rolnicy chrońcie swoje pola przed GMO
Anna Szmelcer - Prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

B

adania naukowe o szkodliwości GMO spowodowały, że
już 10 krajów Europy i wiele
na świecie zakazało upraw takich roślin.
28 stycznia 2013 roku Rząd RP
pod żądaniem rolników i konsumentów żywności wprowadził zakaz
upraw GMO. Oznacza to, że każdy,
kto wysieje materiał siewny GMO
zapłaci karę 200% wartości nasion
oraz taka uprawa zostanie zniszczona
na koszt rolnika. (Nasiona GMO są
w sprzedaży. Niestety takie jest aktualne prawo)
Badania naukowe i tragedie wielu rolników w innych krajach, którzy

namówieni przez koncerny uprawiali
rośliny GMO, pokazują jakie są szkodliwe skutki takich upraw.
1. W takich krajach jak USA, Kanada, Argentyna, Indie i wiele innych z powodu upraw GMO wiele
gospodarstw zbankrutowało i ich
ziemie przejęły korporacje, a wielu
rolników dotkniętych tą tragedią
odebrało sobie życie.
2. W samych tylko Indiach ponad
250tys. rolników dotkniętych globalizacją i uprawami GMO straciwszy swoją ziemię popełniło
samobójstwo, a w Argentynie 300
tys. farmerów straciło ziemię i pracę i zostało zmuszonych do emi-

growania ze swoimi rodzinami za
chlebem do miast.
3. Rumunia wprowadziła uprawy
GMO i teraz wszystkimi sposobami próbuje wycofać się z tego pomysłu, dlatego że tak wiele to spowodowało szkód dla całego kraju,
a w szczególności rolników.
4. Udowodniono, że gdy raz zainfekuje się daną okolicę uprawami
GMO jest to proces nieodwracalny
na wiele pokoleń, a może na zawsze.
5. Koncern Monsanto (producent
GMO) płaci ogromne kary za
przekupstwa rządów, aby wprowadzić w tych krajach GMO i zain-
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fekować ich rolnictwo dla swoich
korzyści.
6. Uprawy GMO niszczą bezpowrotnie tradycyjne nasze uprawy
krzyżując się z nimi, które przez to
stają się GMO, a wówczas Koncerny mają prawo żądać od rolników
opłaty, jako za swój patent
w każdym kolejnym roku nawet,
jak wysiejemy w następnym roku
własne nasiona.
7. Udowodniono, że uprawy GMO
nie zwiększają plonu, a wręcz go
obniżają w kolejnych latach.
8. Uprawianie roślin GMO powoduje powstanie super chwastów, które z każdym rokiem coraz trudniej
zniszczyć nawet bardzo dużymi
dawkami herbicydów, powodując
coraz większe koszty u rolników
(zarabiają tylko koncerny).
9. Udowodniono, że pyłek z roślin
GMO jest toksyczny dla pszczół
i wielu pożytecznych owadów.
10.Plony pochodzące z GMO powodują zarówno u ludzi jak i u zwierząt zaburzenia wzrostu i wagi,
zaburzenia odporności na choroby,
co raz większą bezpłodność w kolejnych pokoleniach, uszkodzenia
trzustki, wątroby, jąder i wielu innych narządów, liczne alergie u ludzi i zwierząt. Szczury i myszy karmione GMO w 3 pokoleniu rodzą
się martwe.
11.Naukowcy znajdują coraz to nowe
dowody na to, że spożywanie produktów GMO powoduje groźne
skutki zarówno dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Efekt niezależnych badań jest coraz bardziej
przerażający.
Co możemy zrobić i jak możemy
zadbać o naszą ziemię i nasze rodziny,
aby nie spotkała nas tragedia innych
krajów, które pozwoliły na uprawę roślin GMO?
1. Rolnicy sprawdzajcie dokładnie,
czy materiał który siejecie ma na
opakowaniach napis: „nasiona wol-
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2.

3.

4.

5.

6.

ne od modyfikacji genetycznej”
i kupujcie nasiona tylko tak oznaczone.
ROLNIKU, gdy już kupiłeś nasiona bez oznakowania, że są wolne
od GMO albo są GMO to masz
je prawo zwrócić i otrzymać zwrot
pieniędzy.
Dopilnujmy razem, aby ci którzy
chcieliby w waszej okolicy zasiać
GMO nie mogli tego zrobić i nie
mogli zniszczyć waszych upraw,
waszej ziemi i narazić życie i zdrowie waszych rodzin.
Macie prawo pytać i wiedzieć, co
sieją wasi sąsiedzi, szczególnie
duże gospodarstwa. Macie prawo
chronić i troszczyć się w ten sposób o własne uprawy, aby nie dopuścić do ich zainfekowania GMO.
Tak stało się w USA, Kanadzie,
Indiach, Argentynie i wielu innych
krajach i rolnicy ci utracili swoją
ziemię.
Rolnicy musimy chronić się sami
i razem nie dopuścić, aby ktokolwiek w Waszej Gminie siał uprawy
GMO – informuj o takich podejrzeniach władzę - to jest troska
o waszą ziemię. Domagajmy się
zgodnie z prawem zniszczenia takich upraw.
Chrońmy naszą zdrową i ekologiczną żywność, którą teraz chcą
kupować konsumenci w całej Europie, gdyż ich pola są już zatrute
chemią. Chcą ją kupować dlatego,
że u nas nie ma jeszcze GMO. Teraz wprowadza się już w Europie
znakowanie żywności, że jest „wol-

na od GMO” i za chwilę nikt nie
będzie chciał kupić naszych plonów, jeżeli zainfekujemy nasze pola
GMO.
7. Nie dopuśćmy, aby największy atut
Polski – zdrowa żywność – był
zniszczony przez GMO.
8. Uczmy się na tragedii innych krajów, w których GMO spowodowało tak duże straty. Sami nigdy nie
dopuśćmy do tego w naszym kraju.
9. Nie pozwólmy, aby wyginęły nasze
pszczoły i inne pożyteczne owady,
bo gdy wyginą pszczoły ludzie wyginą kilka lat po nich.
10.Nie dopuśćmy do skażenia naszych
pól GMO, abyśmy nie musieli już
zawsze płacić wielkim koncernom
za ich opatentowane nasiona.
11.Nie pozwólmy zatruć naszej żywności uprawami GMO, które powodują wiele nowych chorób, bo
już tych, które mamy nie ma kto
leczyć.
12.Nie dopuśćmy, aby nasze dzieci
i wnuki stały się bezpłodne.
13.Rolnicy bądźmy mądrzy przed
szkodą, patrząc na tragedie innych
krajów i zadbajmy sami o naszą ziemię, zdrowie naszych rodzin, różnorodność naszej przyrody, nasze
zdrowe jedzenie. To jest nasza odpowiedzialność wobec przyszłych
pokoleń, naszych dzieci, wnuków
i ich dzieci.
Nikt tego za nas nie zrobi. Koncerny, które chcą zainfekować naszą
ziemię GMO myślą tylko o swoim interesie, na co są dowody tragedii rolników w innych krajach. «

STOP WYPALANIU TRAW!!!
Komendant Gminny ZOSP RP dh Przemysław Zieliński

O

d początku 2013 r. wskutek
wypalania traw śmierć poniosło już 5 osób!
Niestety bardzo dużym problemem
jest w naszej gminie i całym kraju zjawisko wypalania traw i nieużytków. Dotyczy
to głównie przełomu zimy, przedwiośnia
i wiosny. Pomimo, iż w tym roku wiosna przyszła stosunkowo późno, w tego
rodzaju pożarach zginęło już 5 osób, a
w Naszej gminie od początku roku gaszono ponad 40 tego rodzaju pożarów.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne (wystarczy nagły podmuch wiatru lub zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe),
ale także szkodliwe dla środowiska oraz
niedozwolone. Ponadto nasi strażacy gaszący pożary spowodowane wypalaniem
traw mogą być w tym samym czasie potrzebni w innym miejscu np. przy wypadku drogowym, w którym trzeba ratować
czyjeś życie.
W roku 2012 do gaszenia suchych

traw wszystkie jednostki z terenu Gminy Kłomnice wyjeżdżały w sumie ponad
200 razy. Każdy taki wyjazd to koszt około 500 złotych, tak więc łatwo policzyć,
że ogólny koszt wyniósł około 100 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które bez
trudu można by spożytkować w innym
społecznie użytecznym celu. Jednak bezmyślność ludzka przy wypalaniu suchych
traw na łąkach i nieużytkach powoduje,
że te pieniądze idą „z dymem”. «

Wypalanie traw
Rafał Cieślak

J

ak co roku bezmyślni właściciele
gruntów podpalają swoje pastwiska z dużą, wyschniętą po zimie
suchą trawą. Podczas wypalania traw
bardzo duża różnica temperatur zabija wszelkie mikroorganizmy, które są
bardzo potrzebne do prawidłowego
rozwoju roślinności. Wypalanie suchych traw jest zabronione przez prawo:
„Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 880):
Art. 124. Zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów.
Art.131.Kto: (...) wypala łąki,pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo grzywny.”
źródło: Wikipedia.org
Straż pożarna bardzo często jest
wzywana do gaszenia takich pożarów,
gdyż często stanowią one bardzo duże
zagrożenia dla życia i mienia. Unoszący się dym znad pożaru może spowodować wypadki komunikacyjne, gdyż
widoczność jest bardzo ograniczona.
Ogień może również dojść do zabudowań mieszkalnych, gospodarczych
– idealnym przykładem jest pożar
w miejscowości Niwki z 2012 roku,
gdzie kilkanaście zastępów Ochotniczej
i Państwowej straży pożarnej musiało
gasić „efekty po ognisku na podwór-

ku”. Ogień wyszedł poza ogrodzenie
i wszedł do lasku zagrażając brukarni
oraz rozwinięciem się w bardzo duży
pożar lasu, po skończonej akcji wszystkie zastępy zostały przekierowane do
kolejnego efektu bezmyślności ludzkiej
– pożar suchych traw na Chmielarzach,
gdzie ucierpiał jeden samochód straży
pożarnej.
ARiMR również apeluje o zaprzestanie wypalania traw pod rygorem
zmniejszenia dopłat lub ich całkowitego zniesienia.
„W płomieniach lub na skutek
podwyższonej temperatury ginie wiele
pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy
(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne
gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich
kolonia może zniszczyć do 4 milionów
szkodliwych owadów rocznie. Mrówki
zjadając resztki roślinne i zwierzęce
ułatwiają rozkład masy organicznej
oraz wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają”
glebę.
Podobnymi

sprzymierzeńcami
w
walce
ze
szkodnikami są biedronki, zjadające
mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych
zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice
(które mają pozytywny wpływ na
strukturę gleby i jej właściwości), pająki,
wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
Pożary traw niszczą rodzimą faunę
i florę. „ źródło: KG PSP www.straz.gov.
pl
W naszej gminie jest dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe, jednak
strażacy nie zawsze mogą dojechać na
czas - więc pomyśl, zanim podpalisz sam możesz stać się ofiarą.
Gminę Kłomnice przed pożarami
czy miejscowymi zagrożeniami strzegą
dwie jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 8
jednostek wspomagających lecz czasem
to nie wystarczy, by pozbyć się wszelkich niebezpieczeństw do których są
oni dysponowani. «
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Otwarcie „Orlika” w Nieznanicach
Barbara Mizera

N

iedziela 21.04.2013 r. dla
mieszkańców sołectw: Nieznanice, Witkowice, Chorzenice i Zdrowa była wyjątkowym dniem
ze względu na uroczystości związane
z symbolicznym otwarciem wielofunkcyjnego kompleksu sportowego.
Program „Moje boisko Orlik” przygotowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki zakładał przede wszystkim
udostępnienie dzieciom i młodzieży
nowoczesnej infrastruktury sportowej,
w celu aktywnego uprawiania sportu.
Dla naszej małej społeczności lokalnej
będzie to także doskonałe miejsce do
zagospodarowania wolnego czasu naszych milusińskich, poprzez realizację
wielu form ruchu sportowego i rekreacji, a także ważna przestrzeń społeczna, bo oprócz sportu może to być także
miejsce spotkań dla mieszkańców, czy
też plac zabaw. Program ten zakładał
zmniejszenie dystansu jaki dzieli Polskę
od krajów europejskich. Dla naszych
mieszkańców jest to zmniejszenie dystansu do gminy nie mówiąc o mieście.
Do powstania „Orlika”” oprócz Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki włączył
się także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a także nasz samorząd czyli Gmina Kłomnice. To dzięki
zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli
i środków finansowych pomimo kryzysu mogliśmy świętować ten sukces. Historia lubi zataczać swoje koło. W roku
1928 właściciel majątku ziemskiego
Aureliusz Winsche ofiarował O.S.P.
w Nieznanicach plac wraz z budynkiem, który stoi do dnia dzisiejszego.
Po prawie stu latach dzięki staraniom
władz samorządowych i Prezesa Małopolskiej Hodowli Roślin Andrzeja
Gila pozostała część działki po dawnym właścicielu została przekazana
przez Agencję Rolną Skarbu Państwa
pod budowę kompleksu sportowego.
Uroczystości związane z otwarciem
„Orlika” rozpoczęły się o godz. 15ºº
uhonorowane przybyciem wielu zaproszonych gości, radnych, sponsorów
i mieszkańców okolicznych sołectw.
Całą uroczystość uświetniał występ
Orkiestry dętej z Kłomnic. Po uroczystym przecięciu wstęgi proboszcz

z miejscowej parafii im, Św S. B i M.
ks. Tomasz Dyjan dokonał poświęcenia
całego obiektu. Na ręce wójta gminy
Kłomnice Adama Zająca złożono wiele gratulacji i podziękowań za piękną
inwestycję, której całkowity koszt wyniósł blisko 1,300 tys. zł. W skład wielofunkcyjnego boiska „Orlik” wchodzą:
dwa boiska jedno ze sztuczną trawą do
piłki nożnej z trybunami, drugie wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową oraz w pełni wyposażone zaplecze
sanitarne. W ramach programu zatrudniono fachową kadrę w osobach dwóch
Animatorów, którzy w profesjonalny
sposób będą aranżować funkcjonowanie całego kompleksu. Boisko przekazano w trwały zarząd który Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznanicach.
Na zakończenie uroczystości odbył się
pokaz umiejętności sportowych w wykonaniu naszych adeptów sportowych.
Uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci naszych mieszkańców,
a może będzie początkiem kolejnych
nowych inwestycji dla Nieznanic? «

fot. Janik Leszek
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VIII Regionalna Prezentacja Potraw
i Wyrobów Wielkanocnych w Mstowie
Róża Wiewióra

T

rudno dziś sobie wyobrazić
okres przedświąteczny bez
tej miłej i smacznej wystawy
p.n. „Stoły Wielkanocne” .
Impreza odbyła się w dniu 23
marca br. Tegorocznym gospodarzem
była Gmina Mstów, a wspaniałe potrawy na świąteczne stoły przygotowały Panie z kół gospodyń wiejskich
z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.
Jak tradycja każe, na stołach przybranych ręcznie haftowanymi serwetami i ozdobami świątecznymi można było podziwiać, a w odpowiednim
momencie skosztować tradycyjnych
potraw wielkanocnych.
Łącznie zaprezentowało się 14
stoisk na których gościły tradycyjne
domowe wyroby jak: szynka, pasztety, kiełbasa, sałatki warzywne, babki,
mazurki, makowce, serniki, tradycyjny żur na zakwasie, barszcz oraz pięknie zdobione pisanki.
Naszą gminę reprezentowały
wspaniałe członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich w Skrzydlowie. Stół przy-

fot. Róża Wiewióra

gotowany przez Panie był zastawiony
imponująco, wszystkie potrawy były
bardzo smaczne co świadczy o opustoszeniu stołu w ciągu kilku minut
przez degustujących. Panie wykazały
się także wielkim darem artystycznym
przy ozdabianiu potraw wielkanocnych. Dziękujemy im za to i prosimy
aby nie zabrakło zapału i pomysłów

na przyszłość.
Należy także wspomnieć, że Pani
Stanisława Sioła otrzymała z rąk
Pana Władysława Serafina –Prezesa KZRKiOR medal pamiątkowy
z okazji Jubileuszu 150-lecia Kółek
Rolniczych. Gratulujemy. «

Zmiana na stanowisku dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Smolarczyk

W

dniu 26 kwietnia 2013 r.
Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kłomnicach mgr inż Barbara Charaziak skończyła pracę w związku
z odejściem na zasłużoną emeryturę.
W kameralnym gronie władz Gminy
Kłomnice na czele z Panią Wójt mgr
Wandą Kusztal oraz pracownic biblioteki odbyło się skromne pożegnanie
i podziękowanie za wieloletnią pracę
na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz promowania kultury na tere-

nie gminy. Był kwiaty i życzenia. Bibliotekarki pożegnały Panią Dyrektor
wierszem:
Nasza dyrektorko droga
od jutra czeka nowa droga,
żadnych zakresów czynności,
ani listy obecności.
Schowaj budzik kochana
i lenistwo od rana.
Rób tylko rzeczy piękne,
nie oglądaj się za siebie.
Zawsze chętnie nas odwiedzaj,

czytaj książki i innym polecaj.
Niech Ci zdrowie dobre służy,
los niech tylko dobrze wróży.
Najskrytszych marzeń spełnienia
i tylko pozytywnego myślenia.
Emeryturę wysoką bierz
No i życiem się ciesz!
Nowym dyrektorem biblioteki została Pani mgr Teresa Raźniak. Gratulujemy. «
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20 lat minęło parafii Świętego Stanisława B.M.
Rada Sołecka z Witkowie

3

lutego 2013 roku modlitwą,
wzruszeniem i radością uczczono 20-lecie wierności Bogu
w parafii pod wezwaniem św. Stanisława BM w Witkowicach. Mszę
Świętą Jubileuszową uświetnił sakrament bierzmowania, udzielony młodzieży przez arcybiskupa Wacława
Depo.
Nazajutrz Ofiarowania Pańskiego
w Roku Wiary mury nowego kościoła parafialnego w Witkowicach wypełniły się tłumem wiernych. Przybyli
parafianie, proboszczowie okolicznych
i dalszych parafii, przedstawiciele
władzy świeckiej, reprezentacja straży
pożarnej, a przede wszystkim - abp
Wacław Depo. To on przewodniczył
uroczystej mszy świętej dziękczynnej.
Wraz z nim jubileuszową eucharystię koncelebrowali: ks. Tomasz Dyjan (obecny proboszcz parafii) oraz ks.
Marek Szumilas (pierwszy proboszcz
parafii). Metropolita Częstochowski
udzielił pouczającej homilii, umocnił
bierzmowaną młodzież darami Ducha
Świętego i poświęcił nową świątynię.

Uroczystości towarzyszyła ogromna
radość i duma zgromadzonych z faktu, że ten szczególny jubileusz świętowany jest w murach nowego kościoła.
Wierni dali wyraz swojej wdzięczności
względem księdza proboszcza nie tylko słowami, ale też gromkimi brawami oraz darami dla kościoła (młodzież
bierzmowana ofiarowała puszkę do
komunikantów, ministranci - kadzidło,
grupa modlitewna - obrusy, rada parafialna - alby).
- „Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z bliźnimi” - to motto Jana Pawła II
zapewne nakreśla drogę Twojej duszpasterskiej posługi, drogi i zacny Księże
Proboszczu - mówili parafianie, dziękując swojemu duszpasterzowi za posługę pełną wytrwałości, cierpliwości,
skromności i ogromnej pogody ducha.
- Pozostań z Bogiem i z nami - prosili
go parafianie. Na koniec uroczystości
maluchy odśpiewały proboszczowi
piosenkę i wręczyły nietypowy prezent
-śmiejące się głośno kwiaty. - Cieszymy

się etapem dzisiejszym, ale nie ustajemy
w drodze -temperował emocje wzruszony solidarnością parafian abp Depo.
Parafia w Witkowicach została powołana 2 lutego 1993 r. i przez następne 17 lat czekała na nowy kościół, choć
kamień węgielny pod niego został poświęcony przez Jana Pawła II w 1997
r. Przez ten okres parafianie modlili się
w skromnej świątyni, która powstała
w murach dawnej sali strażackiej. Okazałą, choć ze skromnie urządzonym
wnętrzem budowlę sakralną udało się
wznieś ć dopiero za posługi pasterskiej
drugiego proboszcza parafii - księdza
Tomasza Dyjana. Pasterka 2010 roku
była pierwszym nabożeństwem odprawionym w nowych murach kościoła.
Na razie msze święte odprawiane są
w nim tylko w niedziele i święta. Świątynia wymaga jeszcze wykończenia chór trzeba otynkować, ściany ocieplić,
a wieżę obłożyć klinkierem, itd. Do
parafii Witkowice należą: Chorzenice,
Nieznanice, Przybyło w i Witkowice. «

PISANKA Z ORŁEM W KORONIE

DZIEJE RODU LEŹNICKICH OSTATNICH
WŁAŚCICIELI MAJĄTKU ZIEMSKIEGO

RZERZĘCZYCE 							Część II
Leszek Wiśniewski
Wojna i okupacja
W sierpniu 1939 roku, kiedy okazało się, że wybuch wojny jest nieunikniony, a hitlerowskie Niemcy
nie zamierzają respektować żadnych
umów i traktatów pokojowych, Tadeusz Leźnicki został zmobilizowany do
wojska. Był podporucznikiem artylerii,
a w okresie międzywojennym służył
w pułku artylerii w Wilnie. 1 września
1939 roku rozpoczęła się druga wojna
światowa. W błyskawicznym tempie
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wojska niemieckie zajmowały coraz
większe terytorium Polski, na drogach
było pełno uciekinierów, panował chaos i przerażenie, zwłaszcza, że ludność
cywilna była celem ataków z powietrza,
jak również rozstrzeliwana, a całe wsie
i miasta niszczone i palone.
Anna Leźnicka przede wszystkim
dbając o bezpieczeństwo swoich dzieci,
małych dzieci najstarsza córka Halina
miała 5 lat, poleciła zapakować część
niezbędnych rzeczy na wóz i opuściła Rzerzęczyce. Drogą przez Skrzy-

Anna i Tadeusz Leźniccy

dlów rodzina dotarła do miejscowości
Garnek. Tam zostali zatrzymani przez
Niemców, którzy po rozmowie z Anną
(znała język niemiecki) kazali jej, razem z dziećmi, z powrotem wracać do
Rzerzęczyc.
Tadeusz Leźnicki dostał się do
niemieckiej niewoli, ale jako właściciel ziemski i ojciec licznej rodziny
został zwolniony jesienią 1939 roku.
Pamiętam – wspomina syn Jerzy - ojciec wrócił bardzo głodny i zmęczony,
ale w oficerskim mundurze, usiadł przy
stole, szybko zjadł talerz zupy i połowę
bochenka chleba. Zaraz po powrocie
Tadeusz Leźnicki zamierzał włączyć
się aktywnie w działalność ruchu oporu. Na terenie naszej gminy i Rzerzęczyc działało zbrojne podziemie; część
związana z rządem emigracyjnym (od
1942 roku Armia Krajowa), część powiązana z Polską Partią Socjalistyczną
(PPS), a w późniejszym okresie również z Polską Partią Robotniczą (PPR),
Gwardia Ludowa, a później Armia Ludowa. Przykładem na działalność partyzancką było uszkodzenie toru, które
doprowadziło do wykolejenia niemieckiego pociągu na odcinku Rzerzęczyce – Kłomnice. Po tym ataku Niemcy
wycieli las rosnący wzdłuż torów oraz
umieścili tablice z napisem „Achtung
banditten!”. Tadeusz Leźnicki otrzymał
rozkaz, aby bezpośrednio nie wchodził
w skład konspiracyjnych struktur, lecz
wspierał ruch oporu związany z AK
poprzez zaopatrywanie w żywność,
udzielanie schronienia, przechowywanie tajnych dokumentów, prawdopodobnie również broni. W okresie okupacji partyzanci, zwani „Jędrusiami”,
często korzystali z jego pomocy. Niemcy kontrolowali dwór, jego okolice i bywali u Leźnickich. Na szczęście, dla
całej rodziny, niczego nie znaleźli i się
nie domyślali. Nikt też nie doniósł. Nie
wszyscy mieli tyle szczęścia. Pamiętam
– wspomina Jerzy Leźnicki – ojciec kupił mi rowerek, jeździłem na nim po parku i koło domu, kiedyś pękła w nim ośka,
wraz z ojcem bryczką zawieźliśmy go do
Żyda, który miał warsztat w Kłomnicach,
gdy wróciliśmy rowerek odebrać, jedyne
co zastaliśmy to zaplombowane przez
Niemców drzwi, jaki był dalszy los tego
człowieka można się jedynie domyślać…
W okresie okupacji pomoc i schronienie w dworku znajdowało wiele
osób z różnych regionów Polski m.in.

z Wielkopolski. Po upadku Powstania Warszawskiego (1944) również
mieszkańcy stolicy i warszawskie dzieci
przesiąknięte konspiracją, nawet będąc
bezpieczne w Rzerzęczycach, zamiast
własnych imion używały pseudonimów
powstańczych.
Okolice naszego dworu nie były spokojne – wspomina - często w nocy słychać
było strzały, niedaleko stawów partyzanci wykonali wyrok śmierci na konfidencie,
donosicielu. Kiedy przychodzili partyzanci ojciec zamykał nas w innym pokoju, ale
jak to dzieci podglądaliśmy przez dziurkę
od klucza. Opowiem Panu jeszcze jedną
historię, którą zapamiętałem. Było pewne
popołudnie tuż przed Wielkanocą w 1942
lub 1943 roku, cała nasza gromadka
przygotowywała pisanki, ojciec na jednej
z nich wydrapał orła, orła w koronie. To
jest godło naszej ukochanej Ojczyzny, Polski, która na pewno będzie wolna. Położył
tę pisankę na wierzchu pozostałych w koszyczku, uważajcie jednak, aby nie zobaczyli jej Niemcy, za ten znak możemy
wszyscy stracić życie. Pamiętam to wydarzenie i wspominam do dziś. W styczniu
1945 roku kończyła się wojna, cieszyłem
się i myślałem, że nic gorszego niż niemiecka okupacja nie może nas spotkać.
Jakże się myliłem…
Czasy powojenne
Koniec wojny nie przyniósł Polsce
i Polakom tak oczekiwanej pełnej wolności. Nowa władza narzucona przez
Stalina, oznaczała dla wielu nową sytu-

Żniwa 1941 rok

ację polityczną. Dla wielu był to koniec
ich dotychczasowego życia. Te zmiany
uderzyły także bezpośrednio w rodzinę
Leźnickich. Dekret o reformie rolnej,
wydany 6 września 1944 roku przez
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, niezgodny z ówcześnie obowiązującą konstytucją kwietniową (1935),
przewidywał parcelację wszystkich
majątków ziemskich przekraczających
50 ha użytków rolnych, bądź 100 ha
powierzchni ogólnej. Został powołany
Państwowy Fundusz Ziemi, któremu
przekazano wszystkie grunty orne z inwentarzem i zabudowaniami. Ziemię
rozdawano chłopom bezrolnym oraz
mało i średniorolnym za cenę równowartości rocznych plonów rozłożoną na
20-30 lat. Zarządzeniem Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22
października 1947 roku zabroniono
przekazywania tzw. „resztówek” byłym
właścicielom, nawet w charakterze
rekompensat za nieprawnie rozparcelowane majątki. Podczas parcelacji
często grabiono wyposażenie dworów
i pałaców, niszczono księgozbiory, archiwa, dzieła sztuki. Właściciele często mieli kilka godzin na opuszczenie
domu i mogli osiedlić się w odległości
nie mniejszej niż 20 km od miejsca
zamieszkania. Ogółem w latach 194448 przejęto 9707 majątków ziemskich
(około 3,49 mln ha).
Wróćmy jednak do 1945 roku
i wspomnień Jerzego Leźnickiego:
Kiedy kończyła się wojna myślałem, że
wszystko co najgorsze jest już za nami.
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Boże narodzenie 1944 rok
W dniu kiedy do Rzerzęczyc wkroczyli Rosjanie (styczeń 1945), jeszcze rano
w dworku byli Niemcy, uciekając zostawili broń i część ubrań (mama uszyła
nam z nich stroje, których nie chcieliśmy
nosić). Kiedy weszli Rosjanie zabrali
nam wszystkie konie i krowy, o mały włos
wszyscy zostalibyśmy rozstrzelani, uratowała nas interwencja rosyjskiego oficera.
Później zaczęto wprowadzać nowe komunistyczne porządki. Jeszcze nad głowami latały niemieckie samoloty, mógł
to być marzec 1945 roku, kiedy kazano
nam się pakować i opuścić dworek, nasz
rodzinny dom. Niektórzy byli brutalni nawet wobec mojej mamy, która była
w ciąży, ojcu kazano ściągnąć z nóg czarne oficerki (buty) i zabrano. Pijani aktywiści w parku urządzili sobie ognisko,

palili nasze książki, ojciec zgromadził ich
w domowej bibliotece prawie trzy tysiące,
tylko niewiele udało się uratować, ale ja
nie mam żalu, nie ma we mnie nienawiści, takie były czasy, na wsi panowała bieda, był głód ziemi… Panie Jerzy ludzkiej
niegodziwości żaden system nie może
usprawiedliwiać! Nie mam żalu – dodaje.
Rodzina Leźnickich zapakowała
swój dobytek na wozy konne i pieszo
ruszyła do Częstochowy, pozostała
z nimi służąca „Jula”, która postanowiła z nimi zostać i pomagać. Znaleźli
tam schronienie u rodziców Anny Leźnickiej, część dzieci poszła do szkoły,
a w opiece nad młodszymi pomagała
babcia Anna Hoffman Również niektórzy mieszkańcy Rzerzęczyc nadal
utrzymywali kontakt z rodziną, przywożąc do Częstochowy żywność, chociaż zapewne i im było ciężko. Pomagali m.in. Aleksander, Józef, Mieczysław
Kowalik i inni dobrzy ludzie. Anna
i Tadeusz ponownie musieli, podobnie
jak tysiące, miliony ludzi, skrzywdzonych przez straszliwą wojnę i totalitarne systemy, na nowo szukać swojego
miejsca na ziemi, swojego domu, swojej
małej ojczyzny w nowym i nieznanym
otoczeniu. Tadeusz Leźnicki wyruszył
w poszukiwaniu pracy na tzw. „ziemie
odzyskane” czyli do Prus Wschodnich
(obecnie Warmia i Mazury). Znalazł
tam zatrudnienie w dużym majątku
rolnym Pozorty, obecnie w granicach
administracyjnych miasta Olsztyn.
Majątek Rzerzęczyce został rozparcelowany, pomiędzy niektórych miesz-

Mieczysława Hoffman wspówłaścicielka majątku
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kańców, przez komisje parcelacyjną.
Osoby, które pracowały we dworze
otrzymały po trzy hektary, pozostałe
po hektarze. Zdarzały się jednak osoby,
które odmówiły przyjęcia przyznanej
im ziemi. Dworek, zabudowania gospodarcze, stawy, park i tereny przyległe stanowiły tzw. resztówkę, którą
zarządzał Państwowy Fundusz Ziemi.
W dworku miała swoją siedzibę Gromadzka Rada Narodowa i mieszkało
kilka rodzin. W 1958 roku umieszczono w nim przedszkole. 25 listopada
1993 roku przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku. Zabytkowy
drewniany dworek opustoszał i niszczał. Spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach 12 lutego 1996 roku.
W 1946 roku, a dokładnie 30 sierpnia, Anna Leźnicka wraz z ósemką
dzieci udała się pociągiem do Olsztyna, zabierając ze sobą to, co ocalało
z jej dobytku. Dotarła do Olsztyna 1
września, po ponad rocznym rozstaniu
znowu cała rodzina była razem.
Tadeusz Leźnicki był później kierownikiem i pracował w majątku Wągrówka powiat Górowo Iławieckie
obecnie bartoszycki, tuż przy rosyjskiej
granicy. Jak wspomina syn Jerzy, ojciec
nie miał łatwego życia, ponieważ nie
chciał zapisać się do partii, często był
poniżany, obrażany, nie awansował ze
względu na swoje szlacheckie pochodzenie, pisząc podania o pracę musiał
je ukrywać. Również jego dzieci były
poniżane i obrażane w szkole przez
rówieśników i nauczycieli, wytykano im ziemiańskie pochodzenie. Jerzy
Tadeusz Leźnicki w wieku 17 lat był
więźniem politycznym, aresztowanym
przez UB i więziony prawie dwa lata
w Ostródzie, Olsztynie i IŁawie. Jako,
,element niepewny politycznie ” odsłużył obowiązkową służbę wojskową
w Wojskowym Korpusie Górniczym
w kopalniach węgla kamiennego: Jowisz – Wojkowice i Kleofas – Katowice.
Na fali odwilży gomułkowskiej Tadeusz Leźnicki w 1957 roku zwrócił
się do władz o zwrot tzw.”resztówki”
majątku, ale mu odmówiono pomimo
pozytywnej opinii Gromadzkiej Rady
Narodowej w Rzerzęczycach.
Anna Gabryjela Leźnicka zmarła 6.05.1963 roku w Piątkowie powiat Golub-Dobrzyń. Tadeusz Piotr
Leźnicki zmarł 27.06.1973 roku
w Ostrówku koło Więcborka powiat

Otwarcie Orlika w Nieznanicach
fot. Leszek Janik

XIII WIELKANOCNY WYŚCIG KOLARSKI
fot. Paweł Wysocki

Sukces Filipa Woldana oraz sześciolatków
na Gali Wojewódzkiej Konkursu „Mam 6 lat”
fot. Konrad Chrząstek

Laureaci konkursu plastycznego „Pokażę Ci świat bez cyberprzemocy!”

sępoleński. Pochowani są na cmentarzu w Kowalewie Pomorskim w województwie kujawsko-pomorskim.
Większość dzieci Anny i Tadeusza
znalazła swój nowy dom na Warmii
i Mazurach, znaleźli i pokochali swoje
nowe miejsce na ziemi, swoją małą Ojczyznę, ale tęsknią i wspominają miejsca, gdzie się urodzili i spędzili dzieciń-

stwo, pamiętają Rzerzęczyce!
Chciałbym podziękować wszystkim bez, których pomocy byłoby niemożliwe napisanie tego artykułu: P. P.
Sylwestrowi i Mieczysławowi (kolega
ze szkolnej ławy Jerzego Leźnickiego)
Politańskim, Krzysztofowi Wójcikowi,
Ryszardowi Krokowi, Jolancie Biedzie,
Kazimierze Sulińskiej oraz innym.

Dzień Kobiet u Emerytów
Organizatorzy

„Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom
nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe, przez
wszystkich kochane”.

T

radycyjnie, jak co roku 8 marca
odbyło się uroczyste spotkanie naszych seniorek zrzeszonych w PZERiI. Spotkanie odbyło się
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
Kłomnice. Swoją obecnością zaszczycili nas P. Adam Zając – Wójt Gminy
Kłomnice, P. Wanda Kusztal – zastępca Wójta Gminy Kłomnice, P. Róża
Wiewióra – sekretarz Gminy Kłomnice, przedstawicielki Koła Ciężkowice
i Koła Pławno na czele z przewodniczącymi kol. T. Rokitą i kol. W. Cis.
Spotkanie otworzył przewodniczący O.R. kol. R. Całus serdecznie witając uczestników oraz dostojnych gości.
Następnie wszystkim paniom złożył
najserdeczniejsze życzenia w imieniu
Zarządu O.R., Komisji Rewizyjnej
O.R. i własnym.
W imieniu Urzędu Gminy najlepsze
życzenia złożył P. Adam Zając – Wójt
Gminy Kłomnice, podkreślając nieocenioną rolę pań w życiu codziennym.
Życzenia uczczono toastem. Życzenia
naszym paniom w formie piosenki złożył także nasz kol. Marian Misiewicz.
Korzystając z tak dużej frekwencji kol. Teresa Zatoń – skarbnik O.R.
przedstawiła informacje o zatwierdzonym planie budżetowym na rok 2013.
Kol. Irena Bardzel poinformowała
uczestników spotkania o zaplanowanych imprezach, wypoczynku i wycieczkach na rok 2013.
Spotkanie przebiegło w bardzo
przyjemnej atmosferze. Były żarty, rozmowy, a na twarzach naszych gości, koleżanek i kolegów gościł uśmiech.
Niestety wszystko co dobre szybko

się kończy i przemija jak piękny sen.
Na koniec spotkania przewodniczący O.R. złożył podziękowania p. Wójtowi Gminy Kłomnice za przydzieloną
dotację na działalność naszego związku.
Podziękowania skierowano także do p.
Krysiaków za podarowanie smacznych
pączków i ciast, p. Nierobot, a szcze-

W szczególności dziękuję Panu Jerzemu Leźnickiemu, jego synowi Jackowi i wnukowi Mateuszowi oraz żonie
P. Jerzego, Irenie za cierpliwość i życzliwość w czasie naszych wielogodzinnych rozmów telefonicznych. Liczę
na osobiste spotkanie w miejscowości
Wymój lub Rzerzęczyce. Dziękuję! «
gólnie syna za przetransportowanie dodatkowych krzeseł i stołów oraz ekipy
przygotowującej spotkanie:
- koleżankom: I. Bardzel, Z. Bugaj,
K. Szyda, M. Adamus, J. Michoń;
- kolegom: E. Kotasowi, Z. Mazurowi,
E. Jamrozikowi, M. Dumańskiemu,
J. Topolskiemu za zaangażowanie i poświęcenie swojego wolnego czasu.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za przybycie i dobrą zabawę oraz serdecznie zapraszają na następnie spotkanie. «
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Kwiaty dla Matki
Mamo, dzisiaj jest Twoje Święto
Lecz tyle spraw mam na głowie
A może dzieli nas przestrzeń
Jednak myślą dziś jestem przy Tobie.
Ty umiałaś sznurować buciki
Wiązać czapkę i robić śniadania
Potem obiad, kolacja, a na noc
Układałaś w łóżeczku do spania.

„Młodzież zapobiega pożarom”
Adam Równiak

O

d lat straż pożarna cieszy
się dużym zaufaniem społeczeństwa, a niejedno dziecko
marzy o tym by zostać strażakiem, założyć mundur oraz hełm i brać udział
w działaniach ratowniczych. Droga
do tego, aby zostać strażakiem jest
bardzo ciężka i należy przejść wiele
testów oraz sprawdzianów. Aby bardziej zapoznać się z tematyką strażacką
młodzi ludzie biorą udział w organizowanym corocznie Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”. W tym roku gospodarzem eliminacji gminnych był
Zespół Szkół w Zawadzie, z której to
placówki uczeń Szkoły Podstawowej
Jakub Biegas w ubiegłym roku dotarł
do finału krajowego. Do eliminacji
gminnych zgłosiło się w sumie w trzech
grupach wiekowych 30 uczestników. Po
napisaniu testu wiedzy do części finałowej przeszły następujące osoby:
Grupa I – Szkoły Podstawowe
1. Dawid Witczak – Szkoła Podstawowa w Garnku
2. Jakub Biegas – Szkoła Podstawowa
w Zawadzie
3. Anna Kwarciak – Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach
Grupa II – Szkoły Gimnazjalne
1. Nicol Konieczna – Gimnazjum
w Witkowicach
2. Olga Sośniak – Gimnazjum
w Kłomnicach
3. Paulina Pluta – Gimnazjum
20

w Skrzydlowie
Grupa III – Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Łukasz Pluciński - IX LO im. C.K.
Norwida w Częstochowie
2. Marlena Łapeta – ZS im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
3. Kinga Krzemińska – IV LO im. H.
Sienkiewicza w Częstochowie
Na etapie finałowym każdy uczestnik losował zestaw składający się
z trzech pytań. Najciekawsza i najbardziej wyrównana „walka” odbyła się
w grupie I, w której to dwóch uczestników odpowiadali bezbłędnie na swoje pytania, a do wyłonienia zwycięzcy
musiała się odbyć dogrywka, w której
okazał się lepszy minimalnie Dawid
Witczak przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Garnku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych reprezentowali Gminę Kłomnice na eliminacjach
powiatowych, a byli to:
1. Dawid Witczak
2. Nicol Konieczna
3. Łukasz Pluciński.
Zwycięzcą eliminacji powiatowych
została w grupie Szkół Gimnazjalnych
reprezentantka Gimnazjum w Witkowicach: Nicol Konieczna i jako zwycięzca w swojej kategorii reprezentowała
Powiat Częstochowski w eliminacjach
wojewódzkich. Niestety nie udało się
Nicol przejść do grupy finałowej i tym
samym zakończyła swój udział na tym
etapie turnieju.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim

Ty byłaś o wszystko pytana
I musiałaś znaleźć odpowiedź
Mimo trudnej codziennej pracy
I spraw tylu na Twojej głowie.
Nikt nie wiedział, że musisz wyliczyć
By starczyło na chleb, na mieszkanie
Ciastko z kremem, lizaka, wafelka
Książki, plecak, do tego ubranie.
Teraz wiem, już jakie jest życie
I wyliczam tak samo, jak Ty
Nie na wszystko mi czasu wystarcza
Czasem cisną do oczu się łzy.
Tobie Mamo dziękuję za wszystko
Swemu dziecku poufnie przekażę
Że rodzice nic nie kosztują
Ich od życia dostaje się w darze.
Bukiet kwiatów ci Mamo przesyłam
Co najlepsze niech Ciebie się trzyma
Zawsze będę o Tobie pamiętać
Moja droga, jedna jedyna.

Janina Chrząstek

osobom uczestniczącym w eliminacja
gminnych, ich opiekunom za przygotowanie, a w szczególności dyrektorowi
Zespołu Szkół w Zawadzie za gościnę.
Zapraszamy do udziału w przyszłorocznych eliminacjach gminnych. «

Regionalne spotkanie nauczycieli języka
polskiego i bibliotekarzy
Nauczycielki Zespołu Szkół w Kłomnicach

1

6 kwietnia 2013 r. w Zespole
Szkół w Kłomnicach odbyło się
regionalne spotkanie nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy
na temat: „Mój sposób na lektury –
jak zachęcić uczniów do czytania?”.
Na nasze zaproszenie odpowiedziało
ponad 40 nauczycieli nie tylko powiatu częstochowskiego i radomszczańskiego, lecz także nauczyciel jednego
z wrocławskich gimnazjów. Naszymi
prelegentami były: pani prof. dr hab.
Wiga Bednarkowa z AJD z Częstochowy, pani dr Danuta Krzyżyk
i pani dr Małgorzata Wójcik-Dudek
z UŚ w Katowicach oraz pani Barbara Uniwersał z Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warszawy. Wszystkie
przeprowadzone w tym dniu warsztaty oraz prelekcje dotyczyły szerzenia
czytelnictwa wśród uczniów. Prelegenci zwrócili uwagę na poprawność
językową uczniowskich wypracowań,
ciekawe analizy i interpretacje lektur
szkolnych, poprawność ortograficzną oraz dostosowanie omawianych
lektur do różnych typów inteligencji
uczniów, np. kinestetycznej, lingwistycznej, matematycznej, ekologicznej,
przestrzenno-wizualnej, interpersonalnej oraz intrapersonalnej. Pani Bar-

bara Uniwersał przybliżyła zebranym
zasady oceniania kształtującego.
Konferencja dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń, była okazją do
podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz umożliwiła nauczycielom
wymianę dobrych praktyk związanych
z realizacją lektur szkolnych. Każdy z uczestników otrzymał materiały
konferencyjne, wśród których znalazły się ciekawe i sprawdzone propo-

Goście znad Balatonu
Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

K

wiecień tego roku obfitował
w atrakcje – święta, sprawdzian w klasie VI, egzaminy
gimnazjalne. Dla społeczności Zespołu Szkół w Skrzydlowie kwiecień
był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu – w dniach 8-11 kwietnia mieliśmy niezwykłych gości. Na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego do
naszej szkoły przyjechali reprezentanci
chóru z Kodály Zoltán Primary School z Kaposvár. Zwiedzili Częstochowę,
Kraków, okolice Złotego Potoku oraz
tereny gminy Kłomnice. Uczniowie ze

Skrzydlowa mieli możliwość poznać
kulturę i obyczaje naszych historycznych bratanków oraz nawiązać nowe,
ciekawe znajomości. Towarzyskie efekty wizyty można zaobserwować na
znanym portalu społecznościowym –
na liście znajomych u wielu młodych
skrzydlowian pojawiły się nowe, niekiedy egzotycznie dla polskiego ucha
brzmiące imiona. Trzymamy kciuki za
podtrzymanie i rozwój tych znajomości.
Młodzi
Węgrzy
postanowili
w piękny, nietypowy sposób podzięko-

zycje omawiania utworów literackich
w szkole. Nauczyciele chętnie zabierali głos, zadawali pytania prelegentom,
dyskutowali również w czasie przerw.
Warto nadmienić, że w związku z konferencją nauczycieli języka
polskiego i bibliotekarzy uczniowie
Zespołu Szkół w Kłomnicach przygotowali wystawę prac plastycznych,
która poświęcona była bohaterom lektur szkolnych. «

wać za gościnę. Dzięki uprzejmości ks.
kan. Mirosława Turonia, gospodarza
parafii w Kłomnicach, wszyscy chętni
mogli uczestniczyć w koncercie chórzystów z Kaposvár. Wspaniała muzyka, piękny śpiew chóru, niezwykłe
występy solistów, urzekające popisy
flecistów i pianistów, wszystko okraszone tanecznymi popisami młodych
ludzi. Dodatkowo atmosferę tworzyło
piękne, malownicze wnętrze starego,
kłomnickiego kościoła. Przybyli na
koncert długo zapewne będą wspominać ten występ. Wzruszenie niejednego
zapewne chwyciło za gardło, gdy słuchał pieśni wykonywanych przez chór.
Choć nie rozumieliśmy słów, po raz
kolejny okazało się, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który przemawia
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nie do głowy, lecz prosto do serca odbiorcy. Goście z Węgier przygotowali
nam jeszcze jedną niespodziankę – oto
posłyszeliśmy znajomą melodię, a gdy
chór zaczął śpiewać „Szła dzieweczka do laseczka”, do wszystkich dotarła
słuszność starego stwierdzenia, że Polak, Węgier…
Dziękujemy za wizytę, mamy nadzieję, że jeszcze spotkamy się z naszymi nowymi przyjaciółmi znad Balatonu.
Serdecznie dziękujemy panu wójtowi Adamowi Zającowi i pani wicewójt Wandzie Kusztal za życzliwość
i pomoc okazaną nam przy organizacji
wizyty oraz za zaszczycenie nas obecnością na koncercie, co znacząco pod-

niosło rangę tej imprezy. Dziękujemy
ks. kan. Mirosławowi Turoniowi, proboszczowi kłomnickiej parafii, za udostępnienie na koncert wnętrza kościoła
pw. św. Marcina w Kłomnicach i miłe
przyjęcie naszych gości. Dziękujemy
wszystkim, którzy przybyli do Kłomnic, by uczestniczyć w tym pięknym
i ważnym wydarzeniu kulturalnym,
jakim był występ chórzystów z Kodály
Zoltán Primary School z Kaposvár.
Na zakończenie dla zainteresowanych kilka informacji o naszych gościach.
Szkoła rozpoczęła swoją działalność
w 1715 roku i nieprzerwanie jest centrum kulturalnym regionu. Specjalnością placówki jest nauczanie muzyki.

Uczniowie nie tylko poznają tradycyjne
pieśni węgierskie, lecz są zachęcani do
poznawania dorobku muzycznego Europy. W szkole istnieją 3 chóry.
W skład „Mini Chóru” wchodzą
uczniowie 1, 2 i 3 klasy, liczy on 60
uczniów. W skład Chóru Maluchów
wchodzi 100 uczniów z klas 4-5. Chór
Najstarszych liczy 120 uczniówz klas
6-8. Uczniowie mają zwiększoną ilość
zajęć z muzyki, grają na instrumentach
oraz uczą się tańczyć narodowe tańce.
Szkoła zdobywa liczne wyróżnienia
i nagrody podczas konkursów i festiwali krajowych i międzynarodowych,
m.in. we Włoszech. «

Uczniowie Zespołu Szkół Kłomnice

w IV Regionalnym Turnieju „Zawód Moich Marzeń”
Katarzyna Biela, Aneta Łapeta

W

dniu 22 marca 2013 roku
podczas VI Regionalnego Salonu Edukacji
Technicznej i Zawodowej w Częstochowskim Parku Przemysłowym
zorganizowanego przez Centrum
Kształcenia Praktycznego odbył się
Finał IV Regionalnego Turnieju
„Zawód Moich Marzeń” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Śląskiego Kuratora

22

Oświaty w Katowicach i Dziekana
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Turniej składał się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie, który odbył się 28
lutego bieżącego roku, brało udział 15
drużyn z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego.
Do finału zakwalifikowało się 7
drużyn, w tym – gimnazjalistki klas

trzecich z Zespołu Szkół w Kłomnicach zajmując pierwsze miejsce.
Finał konkursu składał się z trzech
części: pisemnej, ustnej i zadaniowej.
Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą z gospodarki rynkowej, podstaw przedsiębiorczości, komunikacji
interpersonalnej, umiejętnością planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej
i znajomością różnych zawodów, w tym
zawodów przyszłości.
Zmagania uczniów oceniała komisja w składzie: przewodnicząca Elżbieta Antosz – kierownik poradnictwa
zawodowego w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Częstochowie, Halina Pierzyńska - zastępca dyrektora Centrum
Edukacji Młodzieży i Ochotniczych
Hufców Pracy, Bożena Korczak – nauczyciel przedsiębiorczości z Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie oraz Jolanta Sobczyk zastępca
dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie.
Podczas turnieju swoją obecnością
zaszczycili: Ryszard Stefaniak – naczelnik Wydziału Edukacji w Częstochowie, Wanda Życińśka St. wizytator
Delegatury w Częstochowie, prof. PCz
dr hab. inż. Lech Borowik –Dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechni-

ki Częstochowskiej, Mirosław Gajda
– dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie oraz
Dariusz Humaj –dyrektor Centrum
Kształcenia Praktycznego w Częstochowie.
Po podsumowaniu punktów pierwsze miejsce, z przewagą 34 punktów,
zajęła nasza drużyna w składzie: Emi-

lia Gała, Monika Kwiecień i Magdalena Łukasik. Uczennice naszego gimnazjum były bezkonkurencyjne. Dużą
rolę odegrała także nasza drużyna dopingująca hasłami m. in. Nigdy się nie
poddawajcie i turniej dla Nas wygrajcie,
Najlepsze dziewczyny są z kłomnickiej
drużyny. Drugie miejsce uczniowie
Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki

w Częstochowie a trzecie uczniowie
z Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.
Św. Józefa w Częstochowie.
Merytorycznymi opiekunami naszej drużyny były: mgr Katarzyna Biela
- doradca zawodowy i psycholog oraz
mgr Aneta Łapeta – pedagog szkolny. «

Sukces Filipa Woldana oraz sześciolatków na
Gali Wojewódzkiej Konkursu „Mam 6 lat”
Elżbieta Twardoch

K

onkurs „Mam 6 lat”, zorganizowany po raz drugi przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, skierowany został do Rad Rodziców z publicznych i niepublicznych
przedszkoli i szkół podstawowych. Po
raz pierwszy w tym roku oceniane zostały także prace w trzeciej kategorii
- uczniów, którzy rozpoczęli naukę
w wieku lat sześciu. Celem konkursu
było promowanie i upowszechnianie
najciekawszych inicjatyw, podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom
sześcioletnim przyjaznej adaptacji do
edukacji szkolnej oraz promowanie
umiejętności dzieci sześcioletnich nabywanych w szkole. Organizatorami
konkursu na poziomie regionalnym
były Kuratoria Oświaty. W województwie śląskim na tegoroczną edycję konkursu przysłano blisko osiemset prac.
Wśród nich znalazły się także dwie
prace z Zespołu Szkół w Kłomnicach:
w kategorii uczniów i w kategorii Rad
Rodziców szkoły.
5 marca 2013 r. Wojewódzka Kapituła konkursu pod przewodnictwem
Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera wyłoniła 9 prac (po
trzy w każdej kategorii). Okazało się,
że wśród wyróżnionych w kategorii
uczniów, znalazła się też praca literacko- plastyczna ucznia klasy III a z naszej szkoły- Filipa Woldana: „Szkolny
pamiętnik Filipa”, wykonana pod kierunkiem wychowawczyni- Elżbiety
Twardoch we współpracy z rodzicami.
Filip to bardzo zdolny chłopiec, który interesuje się przyrodą, astronomią,
sportem, uwielbia czytać książki i rozwiązywać łamigłówki matematyczne.

Lubi podejmować nowe, ciekawe wyzwania, więc nie potrzebował zbytniej
zachęty, aby przystąpić do kolejnego
konkursu. Razem z wychowawczynią
zdecydował, że pracę wykona w formie
pamiętnika, a najciekawsze wydarzenia
wybrane wspólnie z trzech lat nauki
ilustrowane będą rysunkami. Napisany
też został ogólny schemat pracy. Jednak
całościowe wykonanie projektu należało już do Filipa. Jak się niedługo potem
okazało, zadanie wykonał na szóstkę
z plusem!
Nasz finalista wraz z innymi autorami wyróżnionych przez Kapitułę prac
został zaproszony na uroczystą Wojewódzką Galę Laureatów, która odbyła się 18 marca 2013 r. w Bibliotece
Śląskiej w Katowicach z honorowym
udziałem Pani Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.
Oprócz ucznia Zespołu Szkół

w Kłomnicach- Filipa Woldana- finalisty konkursu, z naszego regionu
w uroczystości udział wzięli: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty
w Częstochowie- Pani Anna Gamalczyk, Wójt Gminy Kłomnice- Pan
Adam Zając, Zastępca Wójta Gminy
Kłomnice- Pani Wanda Kusztal, Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół
w Kłomnicach oraz rodzice.
Zaproszenie na Galę otrzymali też
uczniowie z klas I-III z naszej szkoły,
w większości sześciolatki, należący do
chóru „Wesoła Pięciolinia”, prowadzonego przez Elżbietę Twardoch, którzy
uświetnili uroczystość swoim występem. W ich programie artystycznym
przygotowanym we współpracy z panią
Beatą Wyrwał, znalazło się kilka piosenek ludowych w układzie tanecznym,
wykonywanych w regionalnych strojach ludowych. Występ został bardzo

fot. Konrad Chrząstek ›››
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ciepło przyjęty, przez zaproszonych na
Galę gości oraz publiczność, a mali wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami oraz pięknymi prezentami
otrzymanymi z rąk samej Pani Minister.
Z wielkim entuzjazmem przyjęta została również prezentacja projektu (w formie prezentacji multimedialnej) naszego finalisty- Filipa, który opowiadał
o tworzeniu swojego pamiętnika. Jego
praca, jak i pozostałe najwyżej ocenione
wezmą udział w etapie ogólnopolskim
tego konkursu w Warszawie.
Kolejnym miłym akcentem tej
uroczystości było wręczenie nagród
laureatom etapu wojewódzkiego, a także honorowego tytułu „Przyjaciel sześciolatka” samorządom, w których jest
najwyższy odsetek udziału dzieci sześcioletnich w edukacji szkolnej, przez
Panią Minister Edukacji Narodowej
Krystynę Szumilas oraz Śląskiego Kuratora Oświaty- Pana Stanisława Fabera. Nasza szkoła również otrzymała ten

zaszczytny tytuł.
Na zakończenie, wszyscy uczestnicy Gali Laureatów zostali zaproszeni
przez organizatorów na poczęstunek.
Dla uczniów naszej szkoły i pozostałych uczestników tego wyjazdu to nie
był jeszcze koniec niespodzianek, ponieważ Zastępca Wójta Gminy Kłomnice- Pani Wanda Kusztal zaprosiła
wszystkich na kolejny, wspaniały poczęstunek do McDonald’s. W radosnych
nastrojach wszyscy wrócili do domu.

Finalista Filip Woldan
na Gali Centralnej
Konkursu „Mam 6 lat”
w Warszawie

11 kwietnia 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się
uroczysta Ogólnopolska Gala Laureatów II edycji Konkursu „Mam 6 lat”,
zorganizowanego przez Ministerstwo

Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość
został zaproszony również Filip Woldan- uczeń kl. III a z Zespołu Szkół
w Kłomnicach, wspomniany już finalista etapu wojewódzkiego tego konkursu, który znalazł się w zaszczytnym gronie wyróżnionych- w kategorii uczniów.
Wcześniej, już od 27 marca 2013 r.,
obradowała Ogólnopolska Kapituła
konkursu pod przewodnictwem Eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych
Pana prof. Krzysztofa Konarzewskiego,
która wyłoniła laureatów głównych nagród. W skład Kapituły weszli ponadto
m. in.: psycholog dziecięcy- telewizyjna
„Superniania”- Pani Dorota Zawadzka,
Przewodniczący „Fundacji im. Wisławy
Szymborskiej”- Pan dr Michał Rusinek, Dyrektor Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw
Dziecka- Pani Beata Sobocińska i inni.
Uroczysta Gala Laureatów rozpoczęła się od wystąpień zaproszonych
gości, m. in.: Pani Minister Edukacji
Narodowej Krystyny Szumilas i Przewodniczącego Kapituły- Pana Krzysztofa Konarzewskiego. Po dłuższym
oczekiwaniu nastąpiła prezentacja
głównych zwycięzców etapu centralnego Konkursu „Mam 6 lat”. Nasz uczeń
Filip Woldan co prawda nie otrzymał
jednej z trzech głównych nagród, lecz
z pewnością wielkim sukcesem jest dla
niego znalezienie się w gronie wyróżnionych i zaproszonych na tę uroczystość finalistów.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Gali otrzymali piękne nagrody,
mieli również możliwość zwiedzenia
poszczególnych obiektów Centrum
Nauki Kopernik, co szczególnie dla
uczniów było nie lada atrakcją. «

Sebastian Krzemiński laureatem Picture This
Joanna Suliga, ZS w Kłomnicach

S

ebastian Krzemiński, uczeń
klasy III B Gimnazjum
w Kłomnicach, zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów Picture This. Organizatorami
konkursu byli Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie oraz Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Pił24

sudskiego w Częstochowie. Konkurs
został objęty honorowym patronatem
przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.
Zadaniem uczestników konkursu było
przedstawienie w języku angielskim
(w formie prezentacji multimedialnej
lub filmu) wybranego święta wywodzącego się z tradycji anglosaskiej lub pol-

skiej. Sebastian nakręcił film, w którym
zaprezentował walentynki. Na uwagę
zasługuje fakt, iż praca Sebastiana została wyłoniona jako najlepsza spośród
80 innych.
Film Sebastiana dostępny jest na
stronie internetowej RODN „WOM”
w Częstochowie: www.womczest.edu.
pl. «

Dominika Szymczyk w powiatowym konkursie
wokalnym „English through art”
Joanna Suliga, ZS w Kłomnicach

I

Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego w Częstochowie zorganizowało w dniach
15 marca 2013 r. oraz 22 marca 2013
r. powiatowy konkurs recytatorsko-wokalny o nazwie „English through
art”. Uczennica klasy III B Gimnazjum
w Kłomnicach, Dominika Szymczyk,
wystąpiła w części wokalnej konkursu,
śpiewając piosenkę zespołu Kings of

Leon pt. „Use somebody”. Występ Dominiki został doceniony już pierwszego dnia konkursu podczas eliminacji,
kiedy wraz z grupą 10 innych młodych
wokalistów przeszła do ścisłego finału. W czasie uroczystej gali III edycji
projektu „English through art” Dominika zajęła III miejsce oraz otrzymała atrakcyjną nagrodę, tj. certyfikat
uprawniający do bezpłatnej, dwudzie-

stogodzinnej nauki języka angielskiego w British School w Częstochowie.
Zajęcia, w których będzie uczestniczyć
Dominika, prowadzone będą tylko
przez native speakera, co z pewnością
stanowi olbrzymią zaletę tego kursu.
Więcej informacji o konkursie, jak
również liczne fotografie znaleźć można na stronie: http://slowacki.net. «

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA

W ZESPOLE SZKÓŁ W RZERZĘCZYCACH
Monika Wrzalik- Bruś, Marta Krok

D

nia 25 marca 2013 roku reprezentacja
Samorządu
Uczniowskiego ZS w Rzerzęczycach – Kinga Cieślak i Weronika Pietrzak wraz z opiekunkami p.
Moniką Wrzalik- Bruś i p. Martą Krok
uczestniczyły w konferencji organizowanej przez RODN WOM w Częstochowie pt. „Wspieramy działania
społeczności uczniowskiej”. Uczennice
przedstawiły przykłady dobrych praktyk działalności naszej organizacji.
Samorząd Uczniowski w Zespole
Szkół w Rzerzęczycach tworzy cała
społeczność uczniowska. Nasza szkoła
liczy 209 uczniów i mieści się w nowoczesnym budynku. Nasi uczniowie na
co dzień mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki szkolnej, pracowni
komputerowych, językowych, sali gimnastycznej, na lekcjach wykorzystujemy
tablice multimedialne. W sąsiedztwie
szkoły znajduje się kompleks boisk
sportowych „Orlik”, z których korzystamy podczas zajęć wychowania fizycznego.
W październiku przedstawiciele
naszego Samorządu Uczniowskiego:
Karolina Olszewska i Michał Piechowicz wraz z p. Dyrektorem Ryszardem
Krokiem i p. A. Rataj uczestniczyli
w spotkaniu „Ława obywatelska”. Dys-

kusja, do której zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie,
rodzice i przedstawiciele samorządów,
poświęcona była roli raportu z ewaluacji zewnętrznej. Jego program przewidywał prezentację doświadczeń związanych z ewaluacją w siedmiu szkołach
powiatu częstochowskiego, panel dyskusyjny oraz wymianę doświadczeń
na forum. Uczestnicy częstochowskiej
konferencji zastanawiali się, jak najlepiej można wykorzystać wyniki ewaluacji w procesie podwyższania efektów
kształcenia. Nasza szkoła przygotowała
się do spotkania wcześniej. Włączyliśmy się w przygotowanie prezentacji
multimedialnej zaprezentowanej przez
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lubojnie. We wrześniu każdego roku
szkolnego przeprowadzamy demokratyczne wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą. Struktura Samorządu
Uczniowskiego to: Rada Samorządu
i sekcje: porządkowa, techniczna i fotograficzna, plastyczna, rozrywkowa,
sportowa. Wyłoniona w wyborach
Rada Samorządu Uczniowskiego pod
kierunkiem opiekunek tworzy plan
pracy Samorządu Uczniowskiego. Aby
udoskonalić działalność naszej organizacji, opiekunka Samorządu Uczniow-

skiego p. Monika Wrzalik-Bruś uczestniczyła w szkoleniu organizowanym
przez WOM w Częstochowie na temat
„Miejsce i rola Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły”. Dzięki temu
zyskaliśmy nowe pomysły i wskazówki
do dalszej pracy Samorządu Uczniowskiego. Do naszej codziennej pracy
należy prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego czyli: księgi
protokołów, księgi przychodów i rozchodów oraz kroniki. Zebrania Rady
Samorządu Uczniowskiego odbywają
się systematycznie raz w tygodniu według ustaleń na początku roku szkolnego. Wszelkie informacje i osiągnięcia
uczniów prezentujemy na tablicy informacyjnej.
Samorząd Uczniowski organizuje
wiele akcji charytatywnych w szkole,
jak: Góra Grosza, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, zbiórka plastikowych nakrętek czy sprzedaż cegiełek
na rzecz chorych dzieci. Jednak nasza
praca nie sprowadza się jedynie do
przeprowadzania ogólnopolskich akcji.
Nasz Samorząd Uczniowski organizuje z wielkim zaangażowaniem: zabawę
andrzejkową z loterią fantową, zabawę
noworoczną, pocztę walentynkową,
Dzień Samorządności Uczniowskiej,
Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela,
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Dzień Patrona, Dzień Matki, Dzień
Dziecka, akcję „Znicz”. Tradycją Samorządu Uczniowskiego jest współpraca z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Częstochowie. Rokrocznie
przed świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy odwiedzamy pensjonariuszki, składamy im życzenia, wręczamy własnoręcznie wykonane przez
uczniów naszej szkoły karty i stroiki
świąteczne, wspólnie śpiewamy kolędy.
Samorząd Uczniowski w naszej szkole
troszczy się również o zdrowie wszystkich uczniów.
Realizujemy takie projekty jak:
„Cała Polska Biega”, „Trzymaj Formę”.
Dwoje uczniów naszej szkoły, jako jedyni w powiecie częstochowskim, zakwalifikowało się do finału, który odbył się w Warszawie. Jako Samorząd
Uczniowski we współpracy z Szkolnym
Kołem Turystyczno-Krajoznawczym
„Włóczykije” organizujemy rajdy piesze i rowerowe, a także zajęcia sportowe
podczas ferii letnich i zimowych. Samorząd Uczniowski dba o to, by nasza
szkoła była ekologiczna. Organizujemy
akcję „Sprzątanie Świata”, współpracujemy z Fundacją Ekologiczną „Silesia” w Katowicach, ze Schroniskiem
dla Bezdomnych Zwierząt na Jamrozowiźnie w Gminie Kłomnice. We
współpracy ze Szkolnym Kołem LOP
opiekujemy się przyszkolnym arboretum, nasadzamy rośliny i dbamy o tereny zielone wokół szkoły, organizujemy
Dni Ziemi, współpracujemy z zarządem LOP-u w Częstochowie. W tym
roku szkolnym Samorząd Uczniowski

zorganizował konkurs na najładniejszą
salę lekcyjną. Jako jedna z nielicznych
szkół posiadamy ekspozycję przyrodniczą „Zwierzęta naszych lasów i pól”.
Nasz Samorząd Uczniowski dba
o to, abyśmy czuli się na co dzień Polakami, Europejczykami i obywatelami świata. Nasze pomysły realizujemy
we współpracy ze Szkolnym Klubem
Europejskim „Euroludki”. Organizujemy „Dzień Języków Europejskich”.
Uczestniczymy w konkursach językowych. Wraz z Drużyną Harcerską „Sienkiewiczacy” bierzemy udział
w Gminnych obchodach Dnia Niepodległości, w Gminnych obchodach
150-tej rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego oraz w uroczystościach
rocznicy bitwy pod Ewiną, w uroczystościach upamiętniających walki partyzanckie w Kajetanowicach podczas
II wojny światowej. W tym roku szkolnym braliśmy udział w „Pikniku historycznym w Karczewicach-„Przywrócić
pamięć”.
Samorząd Uczniowski organizuje w ramach Dnia Patrona spotkania
przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z terenu Gminy Kłomnice,
w czasie których uczniowie wymieniają się doświadczeniami na temat
pracy z patronem. Współorganizujemy
Powiatowy Konkurs Recytacji Utworów Henryka Sienkiewicza. Samorząd
Uczniowski wspólnie z Radą Rodziców
ufundował z wypracowanych przez siebie środków tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi szkoły. Czuwamy
nad przygotowaniem prac do konkur-

sów towarzyszących Ogólnopolskim
Zlotom Szkół Sienkiewiczowskich
oraz dofinansowujemy wyjazd naszej reprezentacji. Jest to bardzo ważny punkt naszej pracy, bowiem udział
w zlotach daje szansę zamanifestowania naszej przynależności do wielkiej
rodziny sienkiewiczowskiej i jest także
okazją do nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Nasz
udział w zlotach szkolnych zaakcentowany jest na tablicy przedstawiającej
miejsce zlotów Szkół Sienkiewiczowskich, w których uczestniczyliśmy. Byliśmy już w: Łowiczu, Kościelcu w województwie wielkopolskim, Krakowie,
Warszawie, Szczecinie, Poznaniu,
Myszkowie, Szydłowcu, Ziębicach, Zamościu, Kołobrzegu, Olecku, Nowym
Sączu, kolejny raz w Szydłowcu oraz
Przemyślu i Starogardzie Gdańskim.
W bieżącym roku szkolnym braliśmy
udział w uroczystości odsłonięcia pomnika „,Matka i Syn” w Okrzei.
Praca naszego Samorządu Uczniowskiego polega również na wypracowaniu własnych funduszy poprzez: zorganizowanie loterii fantowej, kolportaż
szkolnej gazetki ”Żaczek” oraz „Gazety
Kłomnickiej”. Nasze fundusze przeznaczamy przede wszystkim na dofinansowanie udziału uczniów w zlotach szkół sienkiewiczowskich, udział
uczniów w konkursach, finansowanie
nagród w organizowanych konkursach,
wydawanie gazetki szkolnej „ Żaczek”
oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych. «

Gminny Konkurs Plastyczny

„Pokażę Ci świat bez cyberprzemocy!”
Aneta Łapeta, Beata Wyrwał, Katarzyna Biela

W

Zespole Szkół w Kłomnicach dnia 25 marca 2013
roku odbył się Gminny
Konkurs Plastyczny dla uczniów
gimnazjum pod hasłem „Pokażę Ci
świat bez cyberprzemocy!”. Celem
konkursu było: zainicjowanie refleksji dzieci na temat cyberprzemocy
i nadanie im formy artystycznej,rozpowszechnianie wśród uczniów
wiedzy na temat cyberprzemocy,
26

zagrożeń w Internecie oraz podczas
korzystania z telefonów komórkowych.
Każdy uczestnik miał wykonać
pracę plastyczną w formacie A3 przy
użyciu ołówka, kredek lub pasteli olejnych w czasie półtorej godziny. Do
pracy przystąpiło 10 uczniów z naszej
gminy. Komisja w składzie: p. Anna
Kusztal – artysta plastyk, p. Katarzyna Rybaniec nauczyciel plastyki ZS

w Borownie i Mykanowie oraz p. Róża
Wiewióra- pełnomocnik Wójta Gminy Kłomnice ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiła do
oceny i wyłonienia zwycięzców.
W kategorii klas pierwszych
I miejsce zajęła Sonia Zasępa z ZS
w Konarach, II miejsce- Żaneta Misiewicz z ZS w Zawadzie, III miejsceMichał Urbaniec z ZS w Skrzydlowie.
W kategorii klas drugich I miej-

sce zdobyła Weronika Dziagacz z ZS
w Garnku, II miejsce- Weronika Pruszek z ZS w Garnku, III miejsce-Joanna Gawrońska z ZS w Konarach.
Wyróżnienie otrzymały: Julia Wojtysiak z ZS w Konarach oraz Paulina
Misiewicz z ZS w Zawadzie.
W kategorii klas trzecich I miejsce
zajęła Katarzyna Wilk z ZS w Zawadzie.
Wszystkie prace zostały wykonane
na wysokim poziomie. Komisja była
zachwycona trafnością i pomysłowością plastycznej realizacji tematu konkursu.
Konkurs plastyczny był jednym
z działań Młodzieżowej Akademii
Życia działającej przy Zespole Szkół
w Kłomnicach. Ze środków tego programu zakupiono materiały plastyczne
oraz nagrody. Gratulujemy i życzymy

dalszych sukcesów. «

Najpiękniejsze Palmy wielkanocne,
Kraszanki i Pisanki
Renata Krawiec

W

dniu 26 marca odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy wraz z nagrodami i dyplomami. Dużo zwycięzców i podziw
ze strony rodziców, babć i dziadziusiów, nauczycieli, którzy zaszczycili
swoją obecnością. Jak tradycje to tylko takie formy jak: kraszanka, pisanka
i palma wielkanocna. Dawne wzory,
technika, materiał naturalny, z zachowaniem regionalizmu. Nagrody wręczali: p. Wanda Kusztal - zastępca
Wójta Gminy w Kłomnicach i P. Leszek Janik - Dyrektor GOK w Kłomnicach. Gratulacje wszystkim zwycięzcom, są w protokole na naszej stronie
internetowej www.gokklomnice.pl
P.S. Rozwiezione zostały paczki żywnościowe do dzieci z biednych rodzin
do wielu gmin powiatu częstochowskiego, i licznych ich miejscowości
uczestniczących w Powiatowym Konkursie Anioły i Pierniki - 23 marca według zasad regulaminu przed Niedzielą
Palmową.
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Cezaremu Zatoniowi za
przewiezienie wolontariuszy w grudniu do NTL w Radomsku w celu re-

alizacji reportażu o aniołach i charytatywnej działalności dzieci i młodzieży
z Akcji Ferie i Wakacje. Wdzięczni za
wdzięczność właśnie – Czarbud Przewozy regionalne i krajowe – p. Cezary
Zatoń.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
czytelników do skorzystania z letnich
ofert Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłomnicach:
¾¾XXIII Edycja Gminnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej – 22 maja godzina 10.00
¾¾Konkurs na Plakat promujący
Gminny Dzień Dziecka prace przyjmujemy do dnia 24 maja
¾¾V Edycja Gminnego Dnia Dziecka Rzeki Wielkie 2013 – 29 maja
w Rzekach Wielkich rozpoczęcie
o 12.00
¾¾Kłomnicki Jarmark z Jajem w programie: II Edycja Przeglądu Zespołów Folklorystycznych dla dorosłych i dziecięcych zespołów
folklorystycznych, udział twórców
ludowych w ramach prezentacji rękodzielnictwa artystycznego oraz
wystawców drobiu, okazów ptactwa i innych branż. Omlet jajeczny

z wielkiej patelni. Gwiazdy wieczoru
z ruchu profesjonalnego, na razie pozostaje to tajemnicą. Imprezy towarzyszące dla dzieci i dla dorosłych.
Koniecznie zajrzyjcie na plac przy
Hali Sportowej w dniu 29 czerwca.
W drugim dniu 30, w tym samym
miejscu, odbędą się w formie imprezy plenerowej obchody Jubileuszu
100-lecia OSP w Kłomnicach.
¾¾Zapraszamy najpiękniej dzieci
i młodzież na XXIV Edycję Akcji
Wakacje, w której m.in. wycieczki rowerowe, zajęcia parateatralne,
warsztaty taneczne, konkursy i gry
sprawnościowe, Prezentacje kulinarne, kilka wycieczek autokarowych.
Ponadto Jarmark Garażowy na Imprezie Integracyjnej.
¾¾Zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież do bezpłatnego skorzystania z programu nauki jazdy
na rolkach w czasie wakacji. Zapisy
trwają do dnia 25 maja. Zajęcia odbywać się będą w czwartki i w piątki
od godziny 11.00 do 13.00 w skateparku w Kłomnicach. «
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dant Gminny OSP .
Tegoroczny wyścig, podobnie jak
i wszystkie poprzednie, nie mógłby się
odbyć bez zaangażowania osobistego
i finansowego osób i instytucji zaprzyjaźnionych z imprezą. Organizatorzy
zawodów składają słowa podziękowania
w imieniu kolarskiej młodzieży z całej
Polski druhom strażakom, funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego Podalistę z Pekinu Dariusza Flaka, który po licji w Częstochowie oraz pracownikom
ubiegłorocznej kontuzji powoli powra- Straży Gminnej za czuwanie nad bezca do kolarskiego peletonu (III miejsce pieczeństwem zawodników.
w jeździe indywidualnej).
Szczególne słowa podziękowania
Znakomicie zaprezentowały się naj- organizatorzy kierują do darczyńców,
młodsze uczestniczki wyścigu – mło- którzy przeznaczyli swój czas, finanse
dziczki. Chociaż wystartowały ponad 3 i pojazdy dla potrzeb tej wielkiej imminuty po juniorkach młodszych, to już prezy sportowej. Wśród nich są: Bank
w Skrzydlowie (po ok. 10 km) „dopadły” Spółdzielczy w Kłomnicach, Gminna
swoje starsze koleżanki, których jazda Spółdzielnia „SCh” w Kłomnicach, Jerzy
bardziej przypominała niedzielną wy- Burzyński – właściciel ZME „BAJPAX”
cieczkę niż udział w poważnej (Puchar w Nieznanicach, „EKSTREMIZER”
Polski) imprezie sportowej. Przy wyprze- Częstochowa, Wiesław Prymus – właścidzaniu było trochę zamieszania, niemniej ciel firmy „ROLBUD”, Dariusz Jendras
manewr ten zakończył się bez przykrych „DAR-GAZ” Bartkowice, „KOMOniespodzianek.
BEX-INEL” Częstochowa, Henryk i JaFinisze były bardzo emocjonujące. nusz Krysiakowie – Piekarnia Kłomnice,
Zawodniczki i zawodnicy wykazywali się Zbigniew Modlasiński – Michałów k/
najwyższymi umiejętnościami dostarcza- Kłomnic, Ryszard i Wojciech Pawera –
jąc kibicom wielu wspaniałych doznań.
„BIKE-ART” Kłomnice, Krzysztof SołOrganizatorami imprezy byli: Wójt tys – właściciel zakładu remontowo-buGminy Kłomnice, CKKS „Kolejarz-Ju- dowlanego w Bartkowicach, Stanisław
ra” w Częstochowie, GOK Kłomnice, Stępień „DACHY KOMPLEKSOWO”
ZEAS Kłomnice, Starostwo Powiatowe Kłomnice, VIV Garnek, Maria i Jerzy
w Częstochowie oraz Zarząd Gminnego Wąsikowscy – „DOM-MAR” KłomniOddziału ZOSP RP i wszystkie jednost- ce, Cezary Wilk – właściciel firmy „CEki OSP z terenu gminy Kłomnice.
ZAR” w Kłomnicach, Robert i Patryk
Puchary, dyplomy i nagrody dla naj- Zalas „AUTO-NAPRAWA” Kłomnice,
lepszych zawodników wręczali m.in. Cezary Zatoń – „CZARBUD” Kłompromotor i znawca sportu, współtwór- nice, Magdalena Milc – „mHOME”
ca kłomnickiego wyścigu, Wójt Gminy Kłomnice, Daniel Sośniak, Artur RaźKłomnice - Adam Zając, Prezes CKKS niak i Jacek Gajda.
„Kolejarz-Jura” w Częstochowie, pasjonat
Impreza nie odniosłaby sukcesu, gdykolarstwa, były Mistrz Polski na szosie – by nie zaangażowali się w jej organizaGrzegorz Gronkiewicz, Przewodniczący cję: Joanna Ejsmont, Kazimierz Gągała,
Rady Gminy – Jarosław Łapeta, Czło- Robert Gonera, Grzegorz Gronkiewicz,
nek Zarządu Starostwa Powiatowego Leszek Janik, Konrad Jendras, Dariusz
w Częstochowie – Jan Miarzyński, Za- Kuroń, Zbigniew Młyński, Robert
stępca Wójta – Wanda Kusztal, Sekretarz Ogończyk, Borys Sołtys, Wojciech ŚlaUrzędu Gminy w Kłomnicach – Róża ski, Adam Śliwakowski, Paweł Wysocki
Wiewióra, Skarbnik Gminy – Halina oraz liczna grupa pracowników Urzędu
Paruzel-Tkacz, Dyrektor GOK – Leszek Gminy i wolontariuszy. W kulminacyjJanik oraz przedstawiciele sponsorów: nym momencie przy organizacji wyściJanusz Krysiak, Marek Błaszczyk, Jerzy gu pracowało ponad 150 osób. To dzięki
Wąsikowski, Wiesław Frymus, i organi- ich zaangażowaniu i wysiłkowi impreza
zatorów: Adam Równiak – szef Zespołu corocznie otrzymuje bardzo pochlebne
Organizacyjnego, Dariusz Kuroń – Wi- i wysokie oceny.
ceprezes CKKS „Kolejarz-Jura” i mł.
Oto garść wyników (komplet wynibryg. Przemysław Zieliński – Komen- ków jest dostępny na http://szkol.ovh.org

Wyścig nr „13” wystartował
trzynastego kwietnia!
Jan Milc

P

o raz trzynasty wystartował
Wielkanocny Wyścig Kolarski
o Puchar Wójta Gminy Kłomnice. Wiosna postanowiła „nadrobić” swoje spóźnienie i zafundowała
uczestnikom i organizatorom zawodów
wspaniałą, kolarską pogodę. Co prawda
w pierwszym dniu rywalizacji, od czasu
do czasu przelatywał dość zimny deszcz,
ale nie przeszkodził on w żadnym razie
w przeprowadzeniu konkurencji.
Dwa dni trwały zmagania kolarzy.
W sobotę 13 kwietnia rozegrano jazdę
indywidualną na czas, natomiast w niedzielę odbyła się rywalizacja ze startu
wspólnego. Tegoroczny wyścig, podobnie
jak ubiegłoroczny, był także pierwszą eliminacją do Pucharu Polski dla kategorii:
kobiety open, juniorka młodsza, junior
i junior młodszy. W jeździe indywidualnej poza „pucharowiczami” wystartowali tylko mastersi. Organizatorzy mając
w pomięci liczbę zawodników (460) startujących w ubiegłym roku, ograniczyli
tę konkurencję wyłącznie do kategorii
pucharowych. Mimo tego ograniczenia
na starcie odnotowano ponad 260 osób,
natomiast w niedzielę liczba uczestników
wzrosła do 546.
Zawodnicy reprezentowali 91 polskich klubów kolarskich. Do Kłomnic
przyjechali kolarze ze Szczecina i Zamościa, z Zielonej Góry i Lublina, ze
Szklarskiej Poręby i Rzeszowa. Byli także
zawodnicy z nieco bliższych nam okolic,
m.in. z Imielina, Gliwic, Sosnowca, Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, Kielc a także Radomska i oczywiście Częstochowy.
Częstochowskie kolarstwo reprezentowali członkowie CKKS Kolejarz-Jura,
współorganizatora XIII Wielkanocnego
Wyścigu Kolarskiego, oraz CTC SCOUT.
Swoją obecność znakomicie zaznaczyły najlepsze obecnie polskie zawodniczki Paulina Brzeźna-Bentkowska,
Katarzyna Niewiadoma, Martyna Klekot
i Eugenia Bujak. W barwach CTC DARIO TEAM zobaczyliśmy złotego me28

Jazda indywidualna na czas
Junior młodszy: 1. Sójka Mikołaj – KTK
Kalisz, 2. Bogusławski Marceli – Integral
Collections MTB Team LKK LUKS
Sławno, 3. Grzegorzyca Dominik – Grupa Kolarska Merida Gliwice
Junior: 1. Pawlak Tobiasz – KTK Kalisz,
2. Trudziński Adam – Grupa Kolarska
Merida Gliwice, 3. Gutek Mikołaj –
Mayday Team Start Lublin
Juniorka Młodsza: 1. Pikulik Daria –
BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 2.
Socha Katarzyna – KLKS Azalia Brzózka Królewska, 3. Pręzak Dorota – LKS
Atom Boxmet Dzierżoniów
Elita kobiet: 1. Bujak Eugenia – Grupa
Kolarska Żyrardów, 2. Garczyńska Karolina – LKS Atom Boxmet Dzierżoniów,
3. Niewiadoma Katarzyna – Toruński
Klub Kolarski PACIFIC Toruń
Juniorka: 1. Kozyra Katarzyna – KLKS
Azalia Brzózka Królewska, 2. Kosmecka
Anna – KS Romet Bydgoszcz, 3. Płosaj
Nikol – UKS Jedynka Limaro Kórnik
Cyklosport: 1. Kryczka Krzysztof – Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, 2.
Szmytka Rafał – niest., 3. Czajkowski
Mateusz – MGLKS Kwisa Lubań Śląski
Masters M30: 1. Ciesielski Krzysztof –
niezrzeszony, 2. Szlęzak Michał – Żoliber, 3. Potręć Emil – Mayday Team
Masters M40: 1. Hrycyk Tomasz – Sochaczew Danielo Sportswear Team, 2. Jach
Adrian – Sochaczew Danielo Sportwear
Team, 3. Flak Dariusz – Dario Team
Masters M50: 1. Kwiecień Wojciech –
Wibatech LMGKK Ziemia Brzeska, 2.
Kasprzyk Andrzej – niest., 3. Rychter
Wiesław – Buchalter Elbląg
Masters M60: 1. Jowik Franciszek – Viking Sport Kowary, 2. Straszak Jan – Myszków, 3. Garncarz Tadeusz – Myszków
Master M70: 1. Grabowski Edmund –
Naftokor, 2. Szemraj Jerzy – niest.,
Master K30: 1. Tynka Ewa – SKF Bikeholicy, 2. Chechelska Magdalena – KTC
Kielce, 3. Szczurek Katarzyna – DSR
AUTHOR LKUKS Pszczyna
Start wspólny
Młodzik: 1. Mochola Grzegorz – LKK
Start Tomaszów Mazowiecki, 2. Manowski Mateusz – Dobre Sklepy Rowerowe Author LK UKS Pszczyna, 3. Hut
Daniel – LUKS Dwójka Stryków
Junior młodszy: 1. Czyszczewski Marcin – KLTC Konin, 2. Sławek Damian –
LKS POM Strzelce Krajeńskie, 3. Kaleta
Patryk – MGLKS Kwisa Lubań Śląski
Junior: 1. Krzywda Patryk – KTK Kalisz,

2. Pawlak Tobiasz – KTK Kalisz, 3. Talaga Patryk – WLKS Krakus BBC Czaja
Młodziczka: 1. Bielawska Klaudia – UKS
Koźminianka Koźminek, 2. Kumięga Karolina – KS Romet Bydgoszcz, 3.
Migdoł Katarzyna – LKUKS Pszczyna
Juniorka Młodsza: 1. Lach Marta –
UKS Sokół Kęty, 2. Karwacka Marlena
– BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 3.
Pikulik Daria – BCM Nowatex Ziemia
Darłowska
Elita kobiet: 1. Brzeźna-Bentkowska
Paulina – Toruński Klub Kolarski PACIFIC Toruń, 2. Mielnik Natalia – LKS
Atom Boxmet Dzierżoniów, 3. Niewiadoma Katarzyna – Toruński Klub Kolarski PACIFIC Toruń
Juniorka: 1. Komoś Karolina – BCM
Nowatex Ziemia Darłowska, 2. Pietrzak
Łucja – UKS Koźminianka Koźminek, 3.
Dziuba Bogumiła – BCM Nowatex Ziemia Darłowska
Cyklosport: 1. Bartolewski Marcin –
CTC Scout Częstochowa, 2. Tomkiewicz Paweł – Żoliber, 3. Czajkowski Mateusz – MGLKS Kwisa Lubań Śląski
Masters M30: 1. Kohut Sławomir – Weltour Radio Katowice, 2. Sekta Rafał – Krupiński Suszec PRO-KAN, 3. Miśkiewicz
Dariusz – KS Team DMTEX Opoczno
Masters M40: 1. Szafraniec Piotr – KS
Polart Nutraxx Team Poznań, 2. Pyzik
Paweł – BDC Kolejarz Jura Częstochowa, 3. Piechaczek Krzysztof – DSR Author LKUKS Pszczyna
Masters M50: 1. Kwiecień Wojciech –
Wibatech LMGKK Ziemia Brzeska, 2.
Bartolewski Wojciech – CTC Scout Częstochowa, 3. Makowski Damian – niest.
Masters M60: 1. Garncarz Tadeusz –
Myszków, 2. Gieracz Marek – CTC Scout Częstochowa, 3. Banaszczyk Zbigniew
– Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe
Masters M70: 1. Grabowski Edmund –
Naftokor
Masters M80: 1. Matyszewski Ireneusz –
WKS Legia Masters
Kobiety masters K30: 1. Chechelska
Magdalena – KTC Kielce, 2. Ejsmont
Joanna – BDC Kolejarz Jura Częstochowa, 3. Szczurek Katarzyna – DSR Author LKUKS Pszczyna

Powyścigowe refleksje

Zygmunt Różański – były wieloletni prezes CKKS Kolejarz- Jura Częstochowa,
promotor i współorganizator wyścigu: Kiedy trzynaście lat temu podejmowaliśmy
się organizacji tych zawodów nikt z ów-

czesnego zespołu organizacyjnego nie przypuszczał, ze impreza tak pięknie się rozwinie. Pierwsze ustalenia przewidywały, że
będzie on rozgrywany w Wielką Sobotę, co
gwarantować miało jako jedynemu rozgrywanemu w tym dniu wyścigowi w Polsce
obecność najlepszych zawodników i grup
kolarskich. Obecnie zawody są organizowane w okresie wielkanocnym i mimo, że mają
krajową konkurencję („Wyścig Bursztynowy” Kalisz - Konin, PP w Siedlcach) w dalszym ciągu cieszą się znakomitą renomą i są
zaliczane do największych imprez kolarskich w Polsce. Gratuluję władzom gminy
i organizatorom znakomitego przygotowania wyścigu. Cieszę się, że mogłem przez
kilka lat współorganizować tę imprezę.
Jerzy Klinik – Sędzia Główny: - Wyścig
Wielkanocny w Kłomnicach sędziuję już
dziesiąty raz, a więc mam mały jubileusz.
Mam też możliwość porównania imprezy
na przestrzeni tych lat. Muszę z wielkim
zadowoleniem powiedzieć, iż organizatorzy nie popadli, jak to często bywa w rutynę.
Corocznie podchodzą do organizacji tej imprezy z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem.Toteż miło mi stwierdzić, jako
przedstawicielowi PZKol., że kłomnicki
wyścig należy do najlepiej przygotowanych
i zabezpieczonych imprez kolarskich w Polsce. Gratuluję.
Adam Zając – Wójt Gminy Kłomnice:To już trzynasty raz spotkaliśmy się na
Wyścigu Wielkanocnym. Choć „13” uważana jest przez wiele osób za liczbę pechową,
sądzę, że naszej imprezie pecha nie przyniosła, a wręcz przeciwnie mamy kolejny
sukces. Uważam też, że rozgrywanie naszej
imprezy w terminie innym niż Wielka Sobota jest także bardzo korzystne. Dążyliśmy
do tego terminu od dawna, jednak dopiero
w roku ubiegłym otrzymaliśmy zapewnienie, że pierwszy weekend po Wielkanocy
będzie zarezerwowany dla naszego Wyścigu. Jest to optymalny termin pod każdym
względem: odbywa się w okresie wielkanocnym, a więc nazwa „Wielkanocny” nadal jest
zasadna; rozgrywanie poszczególnych konkurencji nie koliduje z przygotowaniami do
uroczystych obchodów Świąt Wielkanocnych
i ułatwia naszym strażakom, którzy są bezwzględnie niezbędni przy zabezpieczeniu
trasy przejazdu kolarzy, godne wypełnienie
obowiązków związanych z adoracją Grobu
Pańskiego; nie ma utrudnień dla podróżujących członków naszych rodzin chcących
wspólnie, w rodzinnym gronie spędzić ten
świąteczny czas. «
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Urok starych fotografii.

Widok z centrum Kłomnic (wylot ul. Sądowej)
na ulicę Zdrowską
Krzysztof Wójcik

P

rezentuję w tym numerze fotografię, która nawiązuje do
pokazanej w poprzednim numerze, na której widać fragment ulicy
Częstochowskiej i w jej głębi nasz kościół parafialny. Na tej fotografii widzimy po lewej stronie kapliczkę św.
Jana Nepomucena (i też Floriana) stojącą na tle starej chaty. Tam, obok słabo
widocznego murku stał fotograf, który
zrobił to poprzednie zdjęcie. Kapliczka
stoi (do dzisiaj) przy dzisiejszej ulicy
Częstochowskiej, ale chaty za nią stały już przy dzisiejszej ulicy Zdrowskiej.
Widać ich kilka, jedna za drugą. Gdy
wybuchła II wojna światowa hitlerowcy zbombardowali zatłoczone uciekinierami centrum, tu spadło najwięcej
bomb. Rozgrywały się tutaj straszne
sceny. W dodatku, kilka dni później
Niemcy podpalili ocalałe jeszcze chaty,
tak, że nic z tej zabudowy nie przetrwało. Na współczesnej fotografii widać już
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zabudowę późniejszą, powojenną. Podobny los spotkał piętrowy murowany
budynek z drugiej strony ulicy Zdrowskiej (prawa strona zdjęcia). W wyniku
bombardowania został on poważnie
uszkodzony. Jeszcze po wojnie straszyły jego wypalone okna, w każdym razie
widać go na zdjęciu pochodu w 1948 r..
Chyba nie dało się go odbudować i został rozebrany. Jego właścicielem był
pan Różycki i mieszkało w nim kilka
rodzin, między innymi na piętrze krawiec Wiewióra (był prawdopodobnie
Żydem), a na parterze sklep Rzeźniczy p. Rachwała. Budynek był, jak na
wiejskie warunki znaczny i stanowił
pewnego rodzaju dominantę tej części
Kłomnic. Przed widać na zdjęciu mały
drewniany sklep widoczny również na
pierwszym planie poprzedniej fotografii.
Trudno jest mi datować te fotografie dokładnie. Pochodzi pewnie z po-

dobnego okresu co poprzednie, czyli
lata 20-te lub 30-te ubiegłego wieku.
Intrygują mnie betonowe murki stojące naprzeciw siebie przy ulicy Częstochowskiej koło kapliczki. Myślałem,
że zostały one zbudowane przy okazji
budowy drogi i mostku pod koniec lat
30-tych przed wojną, jednak na tej fotografii one są, a ulica Częstochowska
jest jeszcze „gruntowa”. Mało tego –
znalazłem fotografię z okresu I-ej wojny światowej, gdzie widać jeden z tych
murków. Kiedy więc ten mostek z murkami został postawiony!? Kapliczka,
w każdym razie pochodzi z początku
XX wieku.
Na koniec, chciałbym podziękować za e-maile i informacje, które już
otrzymałem i jednocześnie, jak zwykle,
prosić o informacje o innych starych
fotografiach i kontakt na adres krzysztofwojcik15@gmail.com. Z góry dziękuję! «

Sebastian Krzemiński laureatem Picture This

Samorządność uczniowska

Dominika Szymczyk, uczennica klasy III B
Gimnazjum w Kłomnicach

Goście znad Balatonu

„Najpiękniejsze Palmy Wielkanocne, Kraszanki i Pisanki”

Nasze Słoneczka!!!

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

Miłosz Gabryjelski

Urodził się 12.03.2013 r., ważył
3400 gram, mierzył 54 cm,
mieszka wraz z rodzicami
Katarzyną i Marcinem
w Zawadzie

Mateusz Majchrzak

Alan Hofman

Urodził się 4.02.2013r., ważyl
2900 gram i mierzył 49 cm,
mieszka wraz z rodzicami
Michałem i Justyną
w Zawadzie.

Urodził się 24.03.2013r., ważył
2850 gram i mierzył 50 cm.
Mieszka z siostrą Pauliną i
rodzicami Joanną i Sławomirem
w Skrzydlowie.

