
Gazeta
Kłomnicka

Nr 4/5 (96) Czerwiec 2007



II Piknik Strażacki w Kłomnicach 

Marian Boryś wraz z kolegami z OSP Chorzenice  w towarzystwie prezesa Śl.OW ZOSP RP dr Alojzego Gąsiorczyka,  
prezesa ZOP ZOSP RP Ireneusza Skubisa, komendanta KM PSP bryg. Zbigniewa Hibnera



GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec 2007

Kończy się kolejny rok szkolny i nadchodzi czas 
wypoczynku dla naszych dzieci i wnuków. Jak co 

roku, również i w te wakacje gmina Kłomnice  organi-
zuje w Chorzenicach kolonie dla dzieci ze szkół podsta-
wowych z terenu gminy. Jak nam już wiadomo wszyst-
kie miejsca rozdzielone na poszczególne szkoły zostały 

już wykorzystane. Takie zainteresowanie ze strony rodziców i dzieci jest najlepszym 
dowodem na to, że podjęta 5 lat temu decyzja o koloniach w Chorzenicach była 
decyzją trafioną. Oczywiście głównymi organizatorami są dyrekcje poszczególnych 
szkół oraz nauczyciele tam pracujący. Ponieważ ta ich praca jest społeczna to tym 
bardziej składam im za to podziękowanie. Szerzej na temat różnych form letniego 
wypoczynku znajdziecie Państwo na kolejnych stronach naszego biuletynu. 

Szanowni rodzice! 

 Zawsze o tej porze staram się zwrócić Wasza uwagę na bezpieczeństwo Waszych 
dzieci, tych młodszych i tych starszych. Okres wakacji i bardzo dużo wolnego cza-
su, nasuwa młodym ludziom różne pomysły, często dla nich bardzo niebezpieczne. 
Woda, wycieczki rowerowe i motorowe, to piękne formy spędzania wolnego cza-
su. Pod warunkiem, że nie towarzyszy im alkohol, nawet w postaci puszki piwa. 
Tymczasem jak obserwuję na różnych festynach, zawodach sportowych, czy tak po 
prostu na różnych spotkaniach młodych ludzi, to niestety widzę coraz więcej pijanej 
młodzieży i to bez względu na płeć. Co gorsza są wśród nich również dzieci. Ro-
dzice sprawdzajmy w domu, o której godzinie i w jakim stanie pojawiają się nasze 
dzieci. Nie czekajmy aż dojdzie do tragedii. Osobna sprawa to szaleńcze jazdy na 
motocyklach po naszych ulicach i drogach. Lekceważąc wszystkie przepisy ruchu 
drogowego, stwarzając potencjalne śmiertelne niebezpieczeństwo dla siebie i dla in-
nych osób, ci dawcy organów  popisują się swoim szaleństwem na naszych oczach. 
A przecież ktoś im dał pieniądze na zakup tych motocykli, ktoś zapłacił za kurs 
prawa jazdy (chociaż czasem mam wrażenie, że część z nich w ogóle nie ma prawa 
jazdy). Mam nadzieję, że policja znajdzie wreszcie sposób na ucywilizowanie tych 
barbarzyńców. Od ścigania się są tory wyścigowe a nie ulice naszych miejscowości. 
Dlatego dzisiaj apeluję do rodziców, aby mieli świadomość tego, że kupując swo-
im dzieciom takie zabawki są również odpowiedzialni za to aby nie stały się one 
przyczyną ludzkiej tragedii. Śmierć motocyklisty albo osoby przez niego zabitej jest 
faktem nieodwracalnym i wtedy za późno jest na żal.
 Drodzy czytelnicy, chociaż powyższe słowa być może wydają się marudzeniem 
starego malkontenta, to jednak wzywam do zastanowienia się nad ich sensem. Nie-
ma większego dobra jak życie człowieka, zwłaszcza młodego, przed którym cały 
świat stoi otworem. Dlatego czasem użyjmy swojej władzy rodzicielskiej, aby prze-
konać nasze dziecko do poszanowania tego życia.

 Drodzy gimnazjaliści i maturzyści. Przed Wami egzaminy do szkół średnich i na 
studia. Życzę aby udało się Wam zrealizować swoje zamiary, a nadchodzące waka-
cje żebyście spędzili wesoło ale zdrowo i bezpiecznie.
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Drodzy Czytelnicy!
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Projekt nasz ukierunkowany 
jest na realizację przez Lokalną 
Grupę Działania – Zintegrowanej 

Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.	
Lokalna Grupa Działania oraz 
opracowana przez nią Strate-
gia powstały podczas realizacji 
I Schematu PPL+ realizowanego od 1 
września 2005 r. do 30 marca 2006 roku.	
Wnioskodawcą i koordynatorem pro-
jektu była Gmina Mykanów. Środ-
ki na realizację projektu zapewniły 
wszystkie gminy uczestniczące w pro-
jekcie. Projekt został rozliczony w roku 
ubiegłym a wszystkie poniesione kosz-
ty zostały w 100 % zrefundowane.	
Obecny projekt chcemy realizować 
w oparciu o dwa wybrane tematy wio-
dące. 
Poprawa jakości życia mieszkańców 
regionu.
Pierwszy z wybranych tematów, któ-
rym jest poprawa jakości życia miesz-
kańców regionu, zrealizujemy dzię-
ki cyklom spotkań informacyjnych, 

seminariów, szkoleń i warsztatów 
o możliwościach pozyskiwania ze-
wnętrznych źródeł finansowania dla 
projektów wpisujących się w ZSROW.	
 Tematyka tych szkoleń będzie 
obejmować w szczególności działa-
nia zapisane w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 takie jak: „Różnicowanie dzia-
łalności w kierunku nierolniczym”, 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Renty strukturalne”, „Uła-
twianie startu młodym rolnikom”.	
 Konkretnie chcemy, aby uczestnik 
szkolenia po jego zakończeniu wyszedł 
z gotowym wnioskiem w konkretnej 
sprawie lub też dokładnie wiedział z ja-
kiego funduszu może skorzystać i jak 
prawidłowo napisać wniosek.
 W ramach wymienionych spotkań 
przeszkolonych zostanie około 500 
osób a szkolenia i warsztaty odbędą się 
we wszystkich pięciu gminach uczest-
niczących w projekcie.

 Kolejnymi działaniami z powyższe-
go tematu będą wyjazdowe seminaria 
i szkolenia. Ich celem będzie między 
innymi wymiana doświadczeń oraz 
poznanie możliwości płynących z re-
alizacji Programów typu Leader. Wy-
jazdowe seminaria odbędą się w kraju 
i za granicą. Uczestniczyć w nich bę-
dzie 100 osób.
 Oprócz szkoleń dla mieszkańców 
odbędzie się również cykl sześciu 
szkoleń dla członków Lokalnej Grupy 
Działania, będącej centrum integra-
cji i rozwoju społeczności lokalnej.	
Tematyka w/w szkoleń obejmo-
wać będzie następujące zagadnienia:	
1) Rola i zadania animatora sołeczności 

Z	dniem 9 marca br. upły-
nął termin składania uwag 
do projektu miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kłomnice, który podlegał 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
w okresie od 22 stycznia do 20 lute-
go 2007r. Złożone w wyznaczonym 
terminie uwagi zostały już rozpatrzone 
i obecnie projekt planu jest przygoto-
wywany do powtórnych uzgodnień 
związanych z wprowadzonymi zmia-
nami wynikającymi z uwzględnionych 
uwag. Należy podkreślić, że o sposo-
bie rozpatrzenia złożonych uwag de-
cydowała przede wszystkim zgodność 
z tzw. studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kłomnice, ponieważ taki 
wymóg wynika z obowiązującej usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień 
projekt planu z naniesionymi zmia-
nami wynikającymi z rozpatrzonych 
uwag będzie podlegał wyłożeniu 
do publicznego wglądu, i każdy zain-
teresowany w tym przede wszystkim 
osoby, które składały uwagi, będą mo-
gły zapoznać się z jego ustaleniami. 
Informacja o wyłożeniu projektu planu 
do publicznego wglądu, zostanie poda-
na do publicznej wiadomości w drodze 
ogłoszenia w prasie, na stronie interne-
towej i w drodze obwieszczeń zamiesz-
czonych na tablicach ogłoszeń

Kolejnym etapem będzie przedstawie-
nie radzie gminy projektu planu miej-
scowego wraz z listą nieuwzględnio-
nych uwag. Jeżeli rada gminy stwierdzi 
konieczność dokonania zmian w przed-
stawionym do uchwalenia projekcie 
planu miejscowego, w tym także w wy-
niku uwzględnienia uwag do projektu 
planu, ponowiona zostanie procedura 
w zakresie niezbędnym do dokonania 
tych zmian. Plan miejscowy uchwala 
rada gminy po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium. Po podję-
ciu uchwały przez radę gminy, zostaje 
ona przedstawiona wojewodzie, wraz 
z załącznikami oraz dokumentacją prac 
planistycznych w celu oceny ich zgod-
ności z przepisami prawa.

Co z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego?

Bożena Łągiewka

Projekt „RAZEM - wyżej, dalej, szybciej” 
Adam Śliwakowski
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lokalnej. Identyfikacja zasobów i opra-
cowanie mapy zasobów ipotrzeb.
2) Budowanie zespołów zadaniowych, 
zorganizowanie wolontariatu.
3) Tworzenie partnerów i koalicji. 
Współpraca z samorzadem. Zasady 
funkcjonowania organizacji pozarządo-
wych. Rola Lokalnych Grup Działania 
w lokalnej komunikacji społecznej.
4) Mobilizowanie społeczności lokal-
nej; planowanie i zarządzanie.
5) Wykorzystania komputera i interne-
tu. Organizacja własnej pracy. Pozy-
skiwanie funduszy.
6) Kształtowanie wizerunku LGD. Pro-
mocja i współpraca z mediami; metody 
monitoringu i ewaulacji.
 Największą imprezą zaplanowaną 
na naszym terenie, promującą nasz re-
gion i pokazującą nasze dotychczaso-
wy dorobek będzie Regionalny Piknik 
„Razem na wyżyny”. Podczas dwóch 
dni trwania imprezy uczestniczyło 
w niej będzie łącznie około 3000 osób. 
Występować będą wyłącznie wyko-
nawcy i zespoły z terenu objętego pro-
jektem.
	 Wykorzystanie zasobów natu-
ralnych i kulturowych regionu.	
Drugim wybranym tematem, dzięki 
któremu realizować będziemy na-
szą Strategię, jest wykorzystanie za-
sobów naturalnych i kulturowych.	
Temat ten planujemy realizować mię-
dzy innymi poprzez pokazanie moż-
liwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na naszym terenie. 
W szkoleniach na ten temat uczestni-
czyć będzie około 200 osób.
 Jednocześnie odbędą się spotkania 
z mieszkańcami ukazujące zagrożenia 
wynikające z dewastacji środowiska 
naturalnego. Weźmie w nich udział 
również 200 osób. Najważniejszą czę-
ścią zaplanowanych w ramach drugie-
go tematu działań będzie przeprowa-
dzenie sześciu analiz i opracowań:
1) Analiza możliwości zrównoważo-
nego rozwoju na lata obszaru na lata 
2007-2017. 
2) Przeprowadzenie inwentaryzacji 
zasobów przyrodniczych i turystycz-
no rekreacyjnych i opracowanie na tej 
podstawie analizy możliwości wyty-
czenie ścieżek dla turystyki pieszej, 
konnej i rowerowej.
3) Inwentaryzacja zasobów kulturo-
wych i histocznych i wykorzystanie 
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 Urząd Gminy w Kłomnicach pra-
gnie przypomnieć o odbieraniu zwro-
tu podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na rok 
2007 miesiąc marzec. Odbiór jest moż-
liwy w kasie Urzędu Gminy w Kłomni-
cach w godz. od 7:30 do 14:30.
 Jednocześnie przypominamy, iż 
Ci z Państwa, którzy składali wnioski 
o zwrot akcyzy w marcu 2007r. otrzy-
mali z Urzędu Gminy za pośrednic-
twem poczty decyzje. W decyzji tej 
w pkt. 3 znajduje się ilość oleju napę-
dowego, jaka pozostała do wykorzy-
stania w 2007r.  W sytuacji niewykorzy-
stania całego przysługującego Państwu 
na rok 2007 limitu w marcu, proszę pa-
miętać o możliwości składania wniosków 
w okresie od 1 września 2007r do 30 
września z fakturami za datą wystawienia 
do 1 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007r.

Zwrot podatku  

 Urząd Gminy w Kłomnicach 
uprzejmie informuje, że w dniach 27-
28.06.2007r, tj. środa, czwartek, o go-
dzinie 10, w sali sesyjnej urzędu gminy, 
organizowany jest kurs chemizacyj-
ny. Chętni do wzięcia udziału w kur-
sie proszeni są o kontakt z  Panem A. 
Śliwakowskim, w celu potwierdzenia 
uczestnictwa w kursie. Koszt szkolenia 
wynosi około 70 zł.
 Telefon kontaktowy (034) 
3281122 wew. 122, zgłoszenia przyj-
mowane są również drogą mailową  	
A.Sliwakowski@op.pl. Ilość miejsc 
ograniczona.

 Kurs chemizacyjny

 Obecnie obserwujemy duże za-
kłócenie pracy oczyszczalni ścieków 
spowodowane dużą ilością ścieków 
dowożonych, które są zagniłymi osa-
dami ściekowymi o dużym ładunku 
zanieczyszczeń. Dlatego też ścieki te 
nie będą przyjmowane  do odwołania 
na oczyszczalnię ścieków w Kłomni-
cach.	
 Jednocześnie informujemy, że ście-
ki z terenów, na których jest kanalizacja 

sanitarna tj Kłomnice, Bartkowice, Mi-
chałów Kłomnicki, Konary, Pacierzów, 
Lipicze, Zawada, Zberezka nie będą 
w ogóle przyjmowane na oczyszczal-
nie ścieków. Obowiązkiem właścicieli 
posesji z tych terenów jest podłącze-
nie się do kanalizacji sanitarnej zgod-
nie z ustawą z dnia 13 września 1996r 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996r. 
(Dz.U. Nr 236 poz 2008 z 2005roku).

UWAGA ŚCIEKI!!!

jej do wytyczenia w/w ścieżek. 
4) Opracowanie dokumentacji tras 
ścieżek dla turystyki pieszej, konnej 
i rowerowej z zaznaczeniem i opianiem 
miejsc ciekawych pod względem histo-
ryznym, kulturowym, przyrodniczym 
i rekreacyjnym.
5) Analiza możliwości wykorzystania 
odnawialnych żródeł energii na terenie 
Partnerstwa „Razem na wyżyny”.
6) Ekspertyza stanowisk archologicz-
nych „od paleolitu do średnowiecza”.	
 Przeprowadzone ekspertyzy będą 
miały  na celu rozpoznanie naszych za-
sobów, opracowanie ich strategicznego 
wykorzystania i właściwego ich chro-
nienia. Analizy posłużą również pro-
mowaniu naszego regionu a z ich efek-
tami zostaną zapoznani mieszkańcy 
naszego Partnerstwa.
 Równocześnie z innymi inicjatywa-
mi zostaną podjęte działania na rzecz 
promocji naszego regionu. Właściwą 
promocję osiągniemy dzięki wydaniu 
szeregu wydawnictw, takich jak:
- foldery (3000 sztuk)
- informatory o regionie (3000 sztuk)
- mapy regionu (3200 sztuk)
- kalendarz imprez w regionie (1200 
sztuk)
 Na temat wszystkich działań po-
dejmowanych przez LGD informować 
będziemy mieszkańców na stronie in-
ternetowej Partnerstwa www.razem-
nawyzyny.pl oraz poprzez publikacje 
cyklu artykułów w prasie lokalnej i re-
gionalnej.
 W ramach podsumowania realiza-
cji Projektu przeprowadzona zosta-
nie konferencja ewalucyjna, na której 
m.in. przedstawiona zostanie prezenta-
cja multimedialna, ukazująca działania 
i osiagnięcia LGD „Razem na wyży-
ny”.
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W temacie służba zdrowia 
na terenie Gminy Kłomni-
ce zaproszono kierowni-

ków przychodni lakarskich z naszego 
terenu. Na Komisję Oświaty, Sportu, 
Zdrowia i Polityki Społecznej dnia 
24.05.2007r. przybył Pan Kierow-
nik Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Garnku doktor Antoni 
Furmańczyk. Pan doktor przedstawił 
komisji pracę podstawowej opieki 
zdrowotnej i specjalistyki oraz zapo-
znał radnych z problemami tj. problem 
przeciekającego pokrycia dachowego, 
ogrzewania przychodni… Najistotniej-
szym zagadnieniem, jakie wyniknęło 
w trakcie dyskusji jest dostosowanie 
budynku przychodni do wymogów 
unijnych do końca 2008roku. Także 
ważny problem, to własność budyn-
ku przychodni. Radni złożyli wniosek 
w obecności Pani W-ce Wójt Wandy 
Kusztal, aby Urząd Gminy Kłomnice 
pomógł pomógł przyspieszył (jeżeli, 
to możliwe) sprawy własności przy-
chodni dla dobra przede wszystkim pa-
cjentów, a także personelu, który tam 
pracuje.
 Radni zauważyli, że zwiększyła się 
dostępność do specjalistyki oraz „roz-

winęła się” służba zdrowia w naszej 
gminie.
 Kolejny temat, to kolonie i inne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Kłomnice przy współ-
udziale finansowym Urzędu Gminy 
Kłomnice 
- 24 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 
wyjazd finansowany przez Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz GOPS 
Kłomnice
- 90 dzieci wypoczynek w Chorze-
nicach  /priorytet dzieci najuboższe/ 
organizowany przez dyrekcję Zespo-
łu Szkół w Konarach. Wpłata dziecka 
symboliczna 100zł.
- 23 dzieci wyjazd organizuje GOPS 
Kłomnice i Kuratorium Oświaty Ślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 42 dzieci wyjazd nad morze organizu-
je dyrekcja Zespołu Szkół w Zawadzie– 
opłata dziecka około 550zł. Wniosek 
radnego Andrzeja Perlińskiego radni 
poparli, aby dotować koszty transportu 
dzieci z budżetu Gminy Kłomnice.
- GOK Kłomnice w czasie wakacji wy-
cieczki, zabawy dla dzieci…

*		*		*
 Projekt pod nazwą „Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Kłomnicach” jest realizowany przy 
współfinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej. Koszt rozbudowy szkoły  
1.342.705zł.  
 Inwestycja ta polega na rozbudo-
wie istniejącego budynku Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum, i połączenia 
ich z hala sportową. W wyniku tego 
przedsięwzięcia stworzonych zosta-
nie 12 sal lekcyjnych, połączenie hali 
ze szkołą, usprawnienie komunikacji 
wewnątrz budynku: korytarze, nowe 
wejście do szkoły z portiernią przez, 
co myślę, że zwiększy się bezpieczeń-
stwo uczniów. Także poprawią się wa-
runki lokalowe szatni.
 Odbiór techniczny budynku jak 
dowiedzieliśmy się od Pani mgr. inż. 
Jadwigi Zawadzkiej przewiduje się 
w końcu czerwca 2007r.
 Obecnie trwają prace wewnątrz, 
a także termomodernizacja i elewacje 
zewnętrzne budynku szkoły. Tematy-
ka termomodernizacji będzie na Sesji 
Rady Gminy dnia 13.06.2007r. Wnio-
sek radnych, aby opracować koszty 
ogrzewania szkół na terenie Gminy 
Kłomnice.

Aktualności z prac Rady Gminy - Maj 2007r.
Małgorzata Śliwakowska

Urząd Gminy Kłomnice informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002r ( Dz. 
U. nr 183 poz. 1522 art.1 ust 1 pkt 2) o zmianie ustawy o ewidencji ludności 

i dowodach osobistych – dowody książeczkowe ważne są do 31 grudnia 2007r.
  W związku z tym, że napływają sygnały o trudnościach wynikających z wy-
mianą dowodu osobistego przez osoby niepełnosprawne i obłoż-
nie chore, które nie mogą zgłosić się osobiście  w celu zło-

żenia wniosku, Urząd Gminy Kłomnice prosi o zgłaszanie takich przypadków do pokoju nr 5,	
telefon 0343281122 wew. 106.
 Po przyjęciu zgłoszenia zostanie ustalony termin, w którym wniosek  o wydanie dowodu 
osobistego i inne niezbędne w tym celu dokumenty zostaną przyjęte w miejscu zamieszka-
nia osoby zgłoszonej. 

 Jednocześnie przypominamy wszystkim, iż z dniem 1 stycznia 2008 roku sta-
ry dowód osobisty traci ważność. Jeśli przed tym dniem nie dokonasz wymiany: 
nie dostaniesz kredytu, nie wypłacisz pieniędzy w banku, nie załatwisz formalności 
u notariusza.
 Już dziś wymień stary dowód na nowy. Z każdym dniem kolejka w urzędzie gmi-
ny wydłuża się...

Wymiana dowodów osobistych 
osób niepełnosprawnych



GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec 2007



5

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Kłomnicach 

Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z 
budżetu państwa i środków własnych 
gminy.
 Dobiegają juz końca roboty związa-
ne z rozbudową Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Kłomnicach. Termin za-
kończenia został przedłużony w związ-
ku z pojawiającymi się robotami dodat-
kowymi.
 Termin rzeczowego zakończenia 
inwestycji zaplanowany jest na 28 
czerwiec 2007r.
 Uroczyste przekazanie obiektu 
uczniom z Zespołu Szkół w Kłomni-
cach odbędzie się we wrześniu br.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicach Gwiezdna, Księżyco-
wa, Poprzeczna w Kłomnicach

 W kwietniu br podpisano z Budow-
lano – Wytwórczą Spółdzielnią Pracy 
Zakład Budownictwa Kłobuck umowę 
na roboty budowlane, na ogólną war-
tość 420 446,59 zł. 
W ramach inwestycji zostaną wykonane: 
- Kanał sanitarny PCV 200/5,9mm 
o dł. 1008,00m;
- Przyłącza kanalizacyjne do pierw-
szej studzienki PCV 160/4,7mm – 73 
szt.,  Całkowita długość przyłączy 
705,5m;
- Modernizacja istniejącej przepom-
powni ścieków. 
 Inwestycja zostanie zakończona 
w sierpniu 2007r.

3. Modernizacja drogi gminnej – ul. 
Stawowej w Lipiczu 

 Po wielu latach oczekiwań pod-
pisano w marcu br umowę na roboty 
budowlane z Przedsiębiorstwem Ro-
bót Drogowo – Mostowych „MYSZ-
KÓW”, na łączną wartość 1.495.042,97 
zł.  
 W ramach inwestycji zostanie wy-
konana modernizacja drogi na długości 
1683m, wraz z chodnikiem i kanaliza-
cją deszczową (751m)
 Inwestycja zostanie zakończona we 
wrześniu 2007r.

4. Pogłębienie studni głębinowej 
na Ujęciu Wody Pitnej w Witkowi-
cach

 W dniu 06 czerwca br podpisano 
umowę z Zakładem Usług Studzien-
nych z Kielc na roboty modernizacyj-
ne. Wartość robót została określona na 
kwotę 161 406,00 zł.
 Termin zakończenia robót zaplano-
wano na wrzesień 2007r.
 Obecnie otwory z których ujmowa-
na jest woda wymagają renowacji. W 
ujmowanej wodzie występują znaczne 
ilości azotanów co zmusza gminę do 
uzdatniania wody do wodociągu gmin-
nego. Dlatego też zamierza się uzyskać 
wodę z górnojurajskiego poziomu wo-
donośnego dla wodociągu gminnego, 
która jest wysokiej jakości i zachowu-

je dopuszczalne wartości dla wód pit-
nych.

5. Remont mostu przez rzekę Wier-
cicę w ciągu drogi gminnej Garnek 
– Chmielarze

 W dniu 06 czerwca br. podpisano 
z Przedsiębiorstwem Remontowo – 
Budowlanym „STEBUD” Lusławice, 
gm. Janów umowę na roboty budow-
lane. Wartość robót została określona 
na kwotę 156 534,00 zł. Termin zakoń-
czenia robót zaplanowano na koniec 
sierpnia. 

6. Przebudowa drogi gminnej –	
 ul. Strażacka w Zawadzie 

	 W czerwcu br zostanie przeprowa-
dzony przetarg nieograniczony i wyło-
niony wykonawca robót na w/w roboty.
Zostaną wykonane:
- Nawierzchnia z mieszanki mineral-
no – bitumicznej na długości 317,80m;
- Pobocza utwardzone z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie;
- Odwodnienie powierzchniowe 
do wpustów ulicznych i poprzez przy-
kanaliki do rowu przydrożnego;
- Przepusty pod zjazdami.
Termin wykonania inwestycji: w ciągu 
3 – miesięcy od dnia podpisania umo-
wy z Wykonawcą.

Inwestycje obecnie realizowane na terenie gminy
Marlena Bąk

 Stowarzyszenie Liderów Wiejskich Kłobuck, ul. 11 Listopada 8, 42-100 Kłobuck organizuje letni wypoczynek dla dzie-
ci rolników w wieku 7-18 lat. 
I turnus-Sanok (Bieszczady) 22.07-04.08. 2007,   II turnus- Biały Dunajec k/Zakopanego 01.08-14.08.2007.
 Odpłatność: 300 złotych za cały pobyt.
Organizator zapewnia: zakwaterowanie, wyżywienie- 5 posiłków dziennie, transport do i z miejsca wypoczynku, opiekę 
wykwalifikowanej kadry, wycieczki i inne atrakcje(zajęcia sportowe, edukacujne), ubezpieczenie. Wymagane jest zgłosze-
nie telefoniczne lub faksem oraz zaświadczenie z KRUS, że co najmniej jeden z prawnych opiekunów jest płatnikiem 
KRUS-u, oraz wpłata na konto organizatora. Telefony kontaktowe: (34) 310 05 15, kom. 503 077 425.

WAKACJE
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W poprzednim numerze „GK” 
przekazałem bardzo ogólne 
informacje o pobycie przed-

stawicieli stowarzyszenia „Razem 
na Wyżyny” w Bawarii, zaznaczając 
jednocześnie, że napiszę też o nieco 
szalonych pomysłach, jakie zrealizo-
wano w tamtejszej LGD Południowy 
Stegerwald. 
 Jednym z najważniejszych punk-
tów naszego pobytu w Środkowej 
Frankonii była prezentacja i zwiedza-
nie jednej z bardzo wielu ścieżek dy-
daktyczno-rekreacyjnych, nazwanej 
„Oazą zmysłów”. Ścieżka zlokalizo-
wana jest w obrębie administracyjnym 
Münchsteinach. Prowadzi przez lasy, 
pola i łąki. Jej długość wynosi 7 km 
i można ją przemierzyć pieszo lub ro-
werem. Co kilkaset metrów ustawione 
są tablice informacyjne z opisem miej-
sca, na którym znajdują się zwiedzają-
cy. Jest tam m.in. „hotel dla insektów” 
(insektenhotel), „celtycki krąg”(Kel-
tischer Baumkreis) czy też dendrofon 
i „wiatrowa harfa” (Äolsharfe) . Jak 
to możliwe, powie ktoś, żeby tworzyć 
hodowlę-hotel dla insektów? A jednak 
jest, w dodatku pod stałą opieką miej-
scowych gimnazjalistów i nauczycieli 
przyrody. W czasach, kiedy za pomocą 
chemicznych środków ochrony roślin 
został zachwiany ekosystem, a niektó-
re gatunki owadów można zobaczyć 
wyłącznie na zdjęciach lub w ency-
klopedii, jest naturalnym tworzenie 
właśnie takich „hoteli”, gdzie rozmaite 
owady, także te szkodliwe, mogą bez 
przeszkód rozmnażać się, a młodzież 
naocznie zapoznaje się z nimi. W la-
sach jest głucho! Nie słychać ptasiego 
gwaru. Próżno wypatrywać wszędobyl-
skiego wróbla czy jaskółki. Przyczyna 
jest prosta – nie ma jedzenia. Jedynie 
nad polami krążą jastrzębie wypatrują-
ce drobnych gryzoni. 
 Bardzo ciekawie prezentuje się 
celtycki krąg. Szczególnie dużym za-
interesowaniem cieszą się opisy roz-
maitych drzew i krzewów „przydzielo-
ne” do określonych dat w kalendarzu, 
np. kasztan 15.05 – 24.05., klon 14.10 
– 23.10. albo cyprys 25.01 - 3.02. We-

dług przekazów celtyckich, każdy czło-
wiek ma w swoim charakterze cechy 
nabyte właśnie od drzewa, pod którym 
się urodził. I coś w tym jest!
 Innym ciekawym pomysłem 
jest ścieżka „poznawania świata przez 
dotyk”. W tym celu zbudowano kilku-
dziesięciometrowej długości ścieżkę, 
której nawierzchnię tworzą szyszki, 
kamyki, mech, klocki drewna, żwir 
i piasek. Ścieżkę tę pokonuje się boso, 
z zawiązanymi oczami, w asyście oso-
by prowadzącej. Stąpając po niej, nale-
ży rozpoznać rodzaj nawierzchni.
 W środku lasu można też koncer-
tować na dendrofonie, oczywiście pod 
warunkiem, że znajdziemy osobę potra-
fiącą grać na tym instrumencie. Tablica 
informacyjna ustawiona obok dendro-
fonu zachęcała wręcz do tworzenia le-
śnej muzyki (Wir machen Waldmusik), 
z czego skwapliwie skorzystała p. Ela 
Łągiewka, dając kilkuminutowy kon-
cert. Innym także bardzo ciekawym 
instrumentem jest stojąca na otwartej 
przestrzeni wietrzna harfa. Tu muzy-
kiem jest wiatr. W zależności od swo-
jej siły wygrywa rozmaite dźwięki, 
które słychać z odległości ok. 500 m. 
Harfę zbudowali uczniowie jednego 
z gimnazjów i przekazali jako element 
dydaktyczny dla „Oazy zmysłów”.
 Przy zwalonym drzewie porośnię-
tym dzikim chmielem odbywają się 
spotkania literackie, w których udział 
biorą burmistrzowie gmin wchodzą-
cych w skład LAG czytając prozę i re-
cytując poezję. 
 Wszystko to dzieje się pod gołym 
niebem, w bezpośrednim kontakcie 
z przyrodą. Na pierwszy rzut oka moż-
na zapytać po co i komu to jest po-
trzebne? Jednak po dłuższym zasta-
nowieniu się dochodzimy do wniosku, 
że jest to potrzebne i to bardzo. 
I to nie tylko jako element edukacyjno-
poznawczy, ale przede wszystkim jako 
miejsce rekreacji i odpoczynku. „Oaza 
zmysłów” (Oasen der Sinne) jest jed-
ną z wielu ścieżek dydaktyczno-rekre-
acyjnych jakie tu zbudowano. Łącznie 
w rejonie działania LAG Południowy 
Steigerwald jest ponad 240 km ścieżek 

pieszych i 320 km rowerowych! Przy-
jeżdżają tu mieszkańcy z pobliskich 
miast Norymbergi i Würzburga, aby 
odpocząć i mieć bezpośredni kontakt 
z przyrodą. Ofertę turystyczną uzupeł-
niają gasthausy i program „DieWein-
WanderWelt”. Turysta przebywający 
w tym regionie nie musi martwić się, 
że nie będzie miał gdzie przenocować, 
zjeść czy odpocząć. W każdej miej-
scowości znajdzie restaurację z hoteli-
kiem i interesującą ofertę odpoczynku. 
W niektórych większych miejscowo-
ściach jak np. Markt Taschendorf, gdzie 
mieszka ok. 800 mieszkańców, funk-
cjonują dwa usytuowane tuż obok sie-
bie gashausy. I mają się całkiem do-
brze. 
 Zwiedzając zrealizowane w ramach 
programu Leader+  projekty nabra-
liśmy przekonania, że każdy pomysł 
jest godny uwagi i każdy może być 
zrealizowany, choćby wydawał się cał-
kowicie nieprzydatny. LGD „Razem 
na Wyżyny” realizuje drugi etap swojej 
działalności. Jest to realizacja tzw. pro-
jektów miękkich, czyli przede wszyst-
kim szkolenia i opracowania projek-
tów. Jeśli pomyślnie przebrnie przez 
ten etap i zakwalifikuje się do następ-
nego, to w niedalekiej przyszłości bę-
dzie realizować już normalne zadania, 
takie które można dotknąć i zobaczyć.  

Jan Milc

„RAZEM NA WYŻYNY” W BAWARII.

Każdy pomysł jest godny uwagi.
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Wśród wielu konkursów 
o zasięgu gminnym, któ-
re co roku odbywają się 

w szkołach na terenie gminy Kłomni-
ce, wyjątkowym jest turniej „Gminny 
Omnibus” organizowany przez Gimna-
zjum w Skrzydlowie. 
 Nie jest to bowiem konkurs dla 
uczniów posiadających jakiś szcze-
gólny talent czy wiedzę z jednego 
przedmiotu. Promuje on uczniów dys-
ponujących największą wiedzą ogólną 
z różnych dziedzin nauki i życia współ-
czesnego. 
 10 maja 2007 roku w progach na-
szej szkoły powitaliśmy dwuosobowe 
reprezentacje uczniów z terenu gminy, 
którzy stanęli w szranki turnieju o tytuł 
najwszechstronniejszego gimnazjalisty 
roku. Jego pomysłodawcą i głównym 
organizatorem była p. Dorota Tom-
czyk, która przy współpracy z nauczy-
cielami Gimnazjum w Skrzydlowie 
przygotowała bardzo urozmaicone za-
dania turniejowe zawierające pytania 
z 12 kategorii, obejmujące m.in. wie-
dzę z geografii, biologii, matematyki, 
fizyki, literatury oraz z zakresu wiedzy 

o sporcie i Unii Europejskiej, a także 
bardziej tajemnicze kategorie jak aktu-
alności czy naj... naj... . 
 W rundzie eliminacyjnej 14 uczest-
ników odpowiadało na 10 takich sa-
mych pytań przedstawionych w formie 
prezentacji multimedialnej. Pozwoliła 
ona wyłonić 8 półfinalistów, którzy 
w drugiej rundzie losowali kategorie 
i odpowiadali w czasie 90 sekund na 10 
pytań. Od tego momentu emocje powo-
li zaczynały rosnąć, gdyż nie wszyscy 
uczestnicy wylosowali swoje ulubio-
ne kategorie. Po podliczeniu punktów 
komisja wyłoniła trzech finalistów. 
Byli to: I. Urbańczyk z Gimnazjum 
w Zawadzie, P. Kordas  z Gimnazjum 
w Witkowicach oraz R. Kucharski 
z Gimnazjum w Kłomnicach. Ich za-
daniem w ostatecznej rozgrywce było 
nie tylko poprawne odpowiadanie 
na zróżnicowane pytania w określo-
nym czasie, ale również obranie odpo-
wiedniej strategii, gdyż do odpowiedzi 
mogli wskazywać przeciwnika lub 
odpowiadać sami. Zyskiwali wów-
czas podwójną ilość punktów. Jednak-
że w wyniku niepowodzenia groziła 

im ich utrata. Emocjonująca walka 
zakończyła się zwycięstwem Rafała 
Kucharskiego z Gimnazjum w Kłom-
nicach, który uzyskał tytuł „Gminnego 
Omnibusa 2007”. Miejsce drugie przy-
padło w udziale Piotrowi Kordasowi 
z Witkowic, a trzecie Ilonie Urbańczyk 
z Zawady. Finaliści otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe, natomiast po-
zostali uczestnicy dyplomy za udział 
w turnieju oraz nagrody pamiątkowe. 
 Sponsorem wszystkich nagród oraz 
materiałów niezbędnych do przepro-
wadzenia turnieju była fundacja „Po-
móżmy Dzieciom Poznać Świat”, dzia-
łająca przy naszej szkole. Natomiast 
poczęstunek dla miłych gości przygo-
tował samorząd uczniowski. Przy tej 
okazji organizatorzy pragną podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji turnieju, który był dla 
uczniów nie tylko sprawdzianem wie-
dzy ogólnej, ale również okazją do do-
brej zabawy i koleżeńskiego spotkania. 
Zapraszamy znów za rok. 
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W dniu 27 maja w Rzekach, 
zgodnie z tradycją odbyły się 
obchody Święta Ludowego. 

Tegoroczna uroczystość uświetniała 
60- tą rocznicę powstania Koła ZMW 
RP „Wici” w Kłomnicach. Organiza-
torami imprezy byli Zarząd Gminny 
PSL, oraz Ludowy Zespół Sportowy 
„Metal” Rzeki Wielkie.
 Obchodzy rozpocząły się uroczystą 
Mszą Św. w kościele w Rzekach Wiel-
kich. Część artystyczną zaingurował 
występ orkiestry dętej OSP Kłomnice. 
Po koncercie wystąpił zespół „Barka 
ks. Marka” pod kierunkiem Andrzeja 
Borkowskiego. Swój program przed-
stawili uczniowie z Zespołu Szkół w 
Witkowicach oraz z Zespołu Szkół w 
Rzerzęczycach. Poza występami mu-

zycznymi nie zabrakło również pokazu 
tańca towarzyskiego w wykonaniu ze-
społu młodzieżowego „Styl” z Kłom-
nic. 
 Po części artystycznej przyszedł 
czas na emocje sportowe jakich do-
starczył mecz piłki nożnej rozegrany 
pomiędzy LZS „Metal” Rzeki Wielkie 
a „Płomień” Czarny Las, który okazał 
się zwycięski dla gospodarzy. 
 Poza tymi atrakcjami zebrani mogli 
rówież obejrzeć pokaz strażacki który 
dotyczył ratownictwa w pozorowa-
nej katastrofie drogowej. Wieczorem 
od godziny 20 wszyscy chętni mogli 
bawić się na dyskotece w czasie któ-
rej oprawę muzyczną zapewnił zespół 
„DUO”. Dodatkową atrakcją wieczoru 
był pokaz sztucznych ognii. 

 Podczas imprezy dostępnych było 
także wiele innych atrakcji. Chetni 
mogli wziąć udział w loterii fantowej 
i po kupieniu losu wygrać jedną z wie-
lu nagród. Młodzież i dorośli mogli 
sprawdzić swoje umiejętności strzelec-
kie próbując swoich sił na strzelnicy 
sportowej, natomiast najmłodsi mogli 
bawić się na karuzelach i zjeżdżalniach 
pneumatycznych.dla głodnych i spra-
gnionych rozstawiono wiele kiermaszy 
i stoisk żywnościowych.
 Patronat Honorowy nad tegoroczną 
uroczystością objeli: Senator RP Ja-
rosław Lasecki, oraz Cecylia i Janusz 
Maksymiuk. Wszystkim biorącym 
udział w organizacji i przygotowaniu 
Święta Ludowego serdecznie dziękuje-
my.

Święto Ludowe w Rzekach
Adam Śliwakowski

„RAZEM NA WYŻYNY” W BAWARII.

Każdy pomysł jest godny uwagi.

„GMINNY OMNIBUS 2007” W SKRZYDLOWIE
Alina Błaszczyk
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W	niedzielę 20 maja  OSP 
Kłomnice zorganizowała 
festyn rekreacyjny pn. II 

Piknik Strażacki. Do udziału w pik-
niku zaproszono wszystkie dziesięć 
jednostek z terenu gminy. Niestety 
na zaproszenie, co zauważamy z przy-
krością, odpowiedziało jedynie sześć. 
Szkoda, bo organizatorzy przygoto-
wali, podobnie jak w roku ubiegłym, 
kilka konkurencji sprawnościowych, 
w których druhowie mogli wykazać 
się sprytem, siłą, a także umiejętnością 
działania zespołowego. Przygotowano 
też znakomitą „grochówkę prezesa”, 
kiełbaski z grilla, loterię fantową i inne 
atrakcje.
 Imprezę zainicjował kilkudziesię-
ciominutowy koncert orkiestry dętej 
OSP Kłomnice. Następnie przepro-
wadzono zabawy sprawnościowe, 
które rozpoczął „Turniej strażackich 
piątek”. Turniej ten składał się z pię-
ciu konkurencji. Podczas ich wykony-
wania drużyna musiała wykazać się 
pomysłowością, sprawnością fizyczną 
i zgraniem zespołu. Pierwszą konku-
rencją w turnieju było tzw. ćwiczenie 
rzędowe, podczas którego drużyna 
miała za zadanie napełnić wannę wodą 
za pomocą wiaderek. Zadanie drugie 
polegało na rozwinięciu i zwinięciu 
„alarmowo” węża W-110, trzecie za-
danie to przeciągnięcie samochodu po-
żarniczego na odległość 15 m, kolejne 
- zbudowanie „na sucho” linii głównej 
i dwóch linii gaśniczych. Ostatnia, 

piąta, konkurencja turnieju polegała 
na strąceniu tarczy prądem wody z od-
ległości 10 m przez otwór o średnicy 
10 cm. Wszystkie konkurencje należa-
ło wykonać w jak najkrótszym czasie 
nie popełniając przy tym błędów. Nad 
poprawnością przebiegu turnieju czu-
wała, mierząc jednocześnie czas, ko-
misja sędziowska wyłoniona spośród 
druhów. Po podsumowaniu punktów 
z poszczególnych konkurencji osta-
teczna klasyfikacja jest następująca:
I miejsce   - OSP Kłomnice;
II miejsce - OSP Nieznanice;
III miejsce - OSP Konary;
IV miejsce - OSP Garnek;
V miejsce - OSP Chorzenie;
VI miejsce  - OSP Zawada.
 Bardzo emocjonujące punktem 
pikniku były IV Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Kłomnice w Przeciąganiu Liny. 
Do konkursu stanęło pięć zespołów, 
w tym jeden żeński. Tymi odważnymi 
siłaczkami były dziewczęta z Zawady.  
Zawody rozegrano w systemie „każ-
dy z każdym”. Klasyfikacja końcowa 
jest następująca;
I miejsce  - OSP Konary – 4 wygrane
II miejsce  - OSP Kłomnice – 3 wygrane
III miejsce - Zawada dziewczęta – 2 
wygrane
IV miejsce - OSP Nieznanice - 1 wygrana
V miejsce - OSP Zawada.
 Należy podkreślić odwagę, na jaką 
zdobyły się dziewczyny z Zawady. 
Mimo, że wszyscy uważali, iż skazane 
są one na całkowitą porażkę udowod-

niły, że wcale nie są takie słabe, obala-
jąc tym samym mit o słabej płci. 
 W ramach pikniku rozegrano tak-
że Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni 
Pneumatycznej. Zawody zorganizo-
wali i prowadzili opiekunowie sekcji 
strzeleckiej przy ULKS „Millenium” 
panowie: dr Robert Owczarek i Zdzi-
sław Matusiak. W konkurencji druży-
nowej zwyciężył zespół OSP Chorze-
nice, wyprzedzając OSP Garnek, OSP 
Kłomnice, OSP Konary, OSP Zawada 
i OSP Nieznanice. Rozegrano także za-
wody indywidualne w kategorii open, 
które wygrał Dariusz Woszczyński 
uzyskując wynik 39 punktów na 50 
możliwych. Miejsce drugie zajął Bar-
tosz Dzionek – 37 punktów, a trzeci był 
Łukasz Franas – 37 punktów.
 Puchary i nagrody dla zwycięzców 
wręczał Prezes OSP Kłomnice dh Sta-
nisław Piech.
 Oprócz propozycji sportowo-rekre-
acyjnych organizatorzy przygotowali 
prezentacje pojazdów i sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego. Zainteresowani 
mogli osobiście dotknąć, a nawet spró-
bować obsługiwać niektóre elementy 
wyposażenia.
 Należy podkreślić duże zaanga-
żowanie wszystkich członków naszej 
jednostki w przygotowanie i przepro-
wadzenie imprezy. 
 Piknik tradycyjnie, zakończyła dys-
koteka, którą prowadził zaprzyjaźnio-
ny z jednostką DJ „Łukasz”.

OSP KŁOMNICE.

II Piknik Strażacki.
Jan Milc

Druh Marian Boryś odznaczony

Z	ogromną przyjemnością in-
formujemy, że członek OSP 
Chorzenice Marian Boryś 

został odznaczony medalem honoro-
wym im. Bolesława Chomicza.
 Jest to najwyższe odznaczenie obok 
Złotego Znaku Związku OSP RP nada-
wane przez Zarząd Główny OSP RP .

 Medal został wręczony przez pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego OSP dh. 
Alojzego Gąsiorczyka oraz  prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP dh. Irene-
usza Skubisa, w czasie powiatowych 
obchodów święta św. Floriana w Ku-
charach gm. Mstów. Ponadto otrzymał 
dyplom podpisany przez Prezesa Za-
rządy Głównego OSP RP dh. Walde-
mara Pawlaka.

Dobre wieści z OSP Chorzenice
Andrzej Borkowski

Awers Medalu Honorowego 
 im. Bolesława Chomicza
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Tradycją Zespołu Szkół 
w Kłomnicach stały się spo-
tkania, sesje oraz konkursy 

o tematyce przyrodniczej. W latach 
wcześniejszych organizowane były 
między innymi: sesja ekologiczna pod 
hasłem „ Alternatywne źródła energii”  
oraz konkurs dendrologiczny i sesja 
przyrodnicza na szlaku ścieżki dydak-
tycznej w Ewinie.( te ostatnie miały 
miejsce w poprzednim roku szkol-
nym). W tym roku szkolnym 14 maja 
odbył się konkurs ornitologiczny oraz 
spotkanie z ornitologiem Nadleśnictwa 
Gidle panem Grzegorzem Kaczorow-
skim. Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów szkół podstawowych z te-
renu gminy Kłomnice. Składał się on 
z dwóch etapów. W pierwszej części 
uczniowie rozwiązywali test pisem-
ny sprawdzający podstawową wiedze 

z zakresy budowy, środowiska życia, 
ochrony i zwyczajów ptaków. Druga 
część polegała na praktycznym rozpo-
znaniu wylosowanych gatunków pta-
ków na podstawie barwnych fotografii. 
Uczniowie biorący udział w konkursie 
wykazali się bardzo szeroką wiedzą 
z omawianego tematu , co potwierdził 
pan Kaczorowski, który również pełnił 
funkcje członka jury. Po podsumowa-
niu części teoretycznej i praktycznej 
wyniki przedstawiały się następująco: 
I miejsce - szkoła podstawowa w Za-
wadzie w składzie: Klementyna Gone-
ra, Aleksandra Loch, Olga Widulińska
II miejsce - Szkoła podstawowa 
w Kłomnicach w składzie: Tomasz 
Kaczorowski, Emil Bik, Piotr Cent-
kowski
III miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Witkowicach w składzie: Aleksan-

dra Krzyszczyk, Kamila Wróbel, Jan 
Borkowski
 Po zakończeniu zmagań konkur-
sowych pan Grzegorz Kaczorowski 
zajmujący się na co dzień ornitologią 
poprowadził prelekcję przybliżającą 
wiedzę dotyczącą ptaków oraz me-
tody ich obserwacji w najbliższym 
otoczeniu. Na zakończenie konkursu 
zwycięzcom zostały wręczone nagro-
dy w postaci albumów ufundowanych 
przez nadleśnictwo Gidle oraz budki 
lęgowe dla wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie. W imieniu organi-
zatorów składamy serdeczne podzięko-
wanie opiekunom uczniów: pani Bar-
barze Knop, Iwonie Sulidze, Monice 
Kowalczyk, Małgorzacie Woszczynie, 
Nadleśnictwu Gidle oraz Dyrekcji Ze-
społu Szkół w Kłomnicach
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Rozwój pasji przyrodniczych w Zespole 
Szkół w Kłomnicach

Katarzyna Jurkowska, Elżbieta Pindych, Marzanna Borkowska

 Druh Marian Boryś od lat 50 – tych 
aktywnie działał w OSP Witkowice. 
Następnie jako naczelnik organizował 
budowę nowej remizy oddanej do użyt-
ku w 1975 roku. W 1993 roku nastąpiło 
połączenie jednostek OSP Chorzenice 
i OSP Witkowice, kiedy to budynek re-
mizy został przekazany na cele parafii.
 W ten sposób parafia w Witkowi-
cach i OSP w Chorzenicach integrują 
mieszkańców obydwu miejscowości. 
Marian Boryś jest przykładem straża-
ka ochotnika, który jest stale związa-
ny ze strażą, przychodzi na wszystkie 
zebrania, wydarzenia, uroczystości, 
pracuje w komisji rewizyjnej, moż-
na powiedzieć: jest przykładem dla 
młodszych i nie zna zjawiska przejścia 
na emeryturę w działalności OSP.
... gratulujemy, życzymy dalszych suk-
cesów, zdrowia i pomyślności ...
	 koledzy z OSP Chorzenice

Majówka rodzinna i	 nowy samo-
chód 

 Jak co roku ,zgodnie z reaktywowa-
ną tradycją, OSP Chorzenice organizu-
ją na początku maja „majówkę rodzin-
ną” – sympatyczną zabawę rodzinną 

dla wszystkich, jak głoszą zaprosze-
nia od 3 do 103 lat.
 W tym roku było to 13 maja, 
kiedy odbyła doroczna msza św. 
na uroczystość Św. Stanisława, 
który jest patronem kaplicy i Cho-
rzenic oraz od 1993 r. całej parafii 
Witkowice. We mszy brało udział 
wielu mieszkańców i gości przyby-
łych z różnych stron, w tym również 
rodzina śp. Haliny Donimirskiej, 
z Krakowa oraz z Anglii. Po uro-
czystym przemarszu jednostki wraz 
z pocztem sztandarowym ,na teren 
OSP  o godz. 11.00 przyjechało ude-
korowane auto Ford Transit w asy-
ście innych wozów bojowych z OSP 
Kłomnice. Potem nastąpiło uroczyste 
przekazanie wozu dla OSP Chorze-
nice i miłe spotkanie przedstawicieli 
tych jednostek. Po południu odby-
ła się zabawa, do tańca grał zespół 
„KORAGO BAND”
 Był to czas miłej zabawy, sympa-
tycznych spotkań i rozmów, najpierw 
na świeżym powietrzu (była ładna po-
goda) a potem w strażnicy.
 Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom, którzy dali dowód, że można 
się dobrze bawić w każdym wieku. 

Dochód z imprezy zostanie przezna-
czony na zorganizowanie uroczystych 
obchodów 80 – lecia naszej jednostki 
w dniach 22 – 23 września br.
       Zapraszamy!!!

Druh Marian Boryś w czasie dekoracji 
medalem Bolesława Chomi
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W dzisiejszych czasach, kiedy 
Polska stała się członkiem 
wspólnoty, jaką jest Unia 

Europejska, nie ma już potrzeby zachę-
cania uczniów do przystąpienia do unii. 
Nadal jednak istnieje konieczność przy-
bliżania młodzieży historii, geografii 
i tradycji krajów europejskich, a także 
ciekawostek związanych nie tylko z kra-
jami członkowskimi, ale ze wszystki-
mi krajami Europy. Taki właśnie cel 
przyświecał organizatorkom gminnego  
konkursu wiedzy o Europie, który od-
był się 16 maja 2007 roku w Zespole 
Szkół w Kłomnicach.
 „Europa da się lubić” – takie hasło 
towarzyszyło zarówno poważnym , jak 
i wesołym  zmaganiom gimnazjalistów 
z gimnazjów z terenu naszej gminy ( 
w konkursie wzięli udział uczniowie 
z Konar, Rzerzęczyc, Skrzydlowa, Za-
wady i Kłomnic). Pierwszą konkuren-
cją był quiz, o formule teleturnieju     1 
z 10, pod hasłem „Europa bez tajem-

nic”, w którym uczniowie popisywali 
się wiedzą o strukturach Unii Europej-
skiej, a także o geografii, historii, tra-
dycjach naszego wspólnego domu Eu-
ropy. Wśród uczniów , którzy wykazali 
się olbrzymią wiedzą , w tej konkuren-
cji najlepszy był reprezentant Konar.
 Kolejne konkurencje miały nieco 
lżejszy charakter i wywołały one grom-
kie brawa publiczności, oraz uśmiechy 
na twarzach członków komisji oce-
niającej uczniów. Kolejny raz okazało 
się , że młodzież potrafi we wspania-
ły  sposób wykorzystać swoją fantazję 
i inwencję twórczą, przygotowując po-
kazy, wśród których naprawdę trudno 
było wskazać najlepszych. Ostatecznie 
po burzliwych obradach komisja uzna-
ła, że najciekawszy strój europejski za-
prezentowały Konary, najlepszy wiersz 
promujący kraj europejski wyrecyto-
wała uczennica z Rzerzęczyc, a naj-
piękniej w języku obcym zaśpiewały 
dziewczęta z Kłomnic. Najlepsi w po-

szczególnych konkurencjach otrzymali 
nagrody i dyplomy.
 Organizatorki konkursu – Dorota 
Kotas i Agnieszka Kloczkowska dzię-
kują serdecznie wszystkim nauczy-
cielom, którzy przygotowali uczniów 
do konkursu , a byli to: p. Ewa Bąk, 
p. Monika Wrzalik, p. Agnieszka Szy-
da, p. Arkadiusz Sitek, p. Tomasz Łu-
kasik. Ogromne podziękowania kie-
rujemy również do Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół w Kłomnicach, 
która była sponsorem nagród. Dzię-
kujemy pani Wójt p. Wandzie Kusztal 
i pani dyrektor Ewie Drab, które wraz 
z nami bawiły się w czasie konkursu, 
oraz wszystkim pozostałym członkom 
komisji oceniającej. Mamy nadzieję 
, że taka formuła konkursu przypadła 
do gustu uczestnikom, co zaowocuje 
w przyszłości jeszcze większym zain-
teresowaniem modzieży.

Dorota Kotas, Agnieszka Kloczkowska 

Gminny konkurs wiedzy o Europie 
w Zespole Szkół w Kłomnicach

Dnia 4 maja 2007  obchodzili-
śmy w Zespole Szkół w Rze-
rzęczycach Dzień Europejski, 

któremu przyświecało hasło „Muzyka 
łączy kraje”. Pomysłodawczyniami 
i organizatorami były opiekunki Klubu 
Europejskiego, nauczycielki języków 
obcych Aldona Krok i Monika Wrzalik 
przy współpracy z  Aleksandrą Knysak 
i Niną Kowalczyk. 
 Zadaniem wszystkich klas było za-
prezentowanie wylosowanego państwa 
od strony muzycznej. Uczniowie wraz 
z wychowawczyniami przygotowali 
stoiska z charakterystyką kraju. Poja-

wiły się opisy słynnych zespołów mu-
zycznych, albumy, płyty CD, zdjęcia, 
plakaty. 
 Uroczystość rozpoczęła się hym-
nem Unii Europejskiej, po czym odby-
ły się prezentacje wszystkich klas. 
 Uczniowie klas I- III szkoły pod-
stawowej pokazali charakterystyczny 
taniec, flagę, wykonali piosenkę w ję-
zyku angielskim oraz zaprezentowali 
tradycyjne polskie, hiszpańskie i an-
gielskie stroje. 
 Uczniowie klas od IV- VI i klas 
gimnazjalnych przedstawili własne in-
terpretacje „Ody do radości”, wykonali 

charakterystyczne tańce: kankan, Grek 
Zorba, oraz ciekawe układy choreogra-
ficzne do muzyki znanych zespołów: 
ABBA, Ace of Bae, Roxette, The Be-
atles, Tic, Tac, Toe. 
 W murach naszej szkoły pojawili się 
słynni przedstawiciele danych krajów: 
Napoleon, Bawarczycy z Niemiec, He-
lena Vondrackova, Rumcajs, Krecik, 
Jakub Janda, Alfred Nobel. Mogliśmy 
się również przenieść w czasy starożyt-
nej Grecji podziwiając bogów Olimpu. 
 Każda klasa przygotowała propo-
zycję loga i nazwy Szkolnego Klubu 
Europejskiego Zespołu Szkół w Rze-

Monika Wrzalik, Aldona Krok

„Muzyka łączy kraje”- Dzień Europejski 
w Zespole Szkół w Rzerzęczycach
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rzęczycach. 
 Odbyły się także wybory Miss Eu-
ropy spośród poszczególnych krajów: 
Polska, Hiszpania, Anglia, Czechy, 
Szwecja, Anglia, Czechy, Szwecja, 
Francja, Niemcy, Włochy i Grecja. 
Kandydatki reprezentowały charak-
terystyczne strój danego kraju. Miss 
Europy została Hiszpanka z klasy II 
szkoły podstawowej. Po emocjach 
związanych z wyborem Miss komisja 
ogłosiła werdykt i wręczyła dyplomy 

oraz upominki zwycięskim klasom. 
Należy podkreślić pomysłowe zapre-
zentowanie się wszystkich klas, kre-
atywność i ciekawe pomysły uczniów. 
W kategorii klas I- III zwyciężyli Hisz-
panie z klasy II., w kategorii klas IV- 
VI niepokonana okazała się klasa IV 
reprezentująca Czechy i w kategorii 
gimnazjum klasa IIIa i IIIb przedsta-
wiająca Grecję. 
 Następnie głos zabrał Pan Dyrek-
tor Ryszard Krok podsumowując pod-

kreślił ogromny wkład pracy włożony 
przez uczniów, wychowawców i orga-
nizatorów w przygotowanie Dnia Euro-
pejskiego. Uroczystość ta była okazją 
do poszerzenia  wiedzy o krajach unij-
nych. Uczniowie mogli zaprezentować 
swój plastyczny, muzyczny, taneczny 
i aktorski talent. Z pewnością wydarze-
nie to zapadnie każdemu z uczestników 
na długo w pamięci. 

1 maja 2004 r. Polska wraz z inny-
mi państwami tego kontynentu 
wkroczyła do Unii Europejskiej, 

zapewniając tym sobie bezpieczeń-
stwo i poparcie w Europie. Do tej pory 
w Unii jest 27 państw, ale tylko niektó-
re z nich zapoczątkowały jej istnienie. 
Warto zatem poznać bliżej historię 
wspólnoty, do której należy także na-
sza ojczyzna.
 Próby zjednoczenia Europy po-
dejmowali już od XIX w. wielcy my-
śliciele i stratedzy. Francuski polityk 
Edouard Herriot opublikował książkę 
zatytułowaną „Stany Zjednoczone Eu-
ropy”, bowiem jednym z celów zespo-
lenia naszego kontynentu miało być 
utworzenie przeciwwagi dla Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, których go-
spodarka rozwijała się w błyskawicz-
nym tempie.
 Gdy po II wojnie światowej system 
gospodarczy Starego Kontynentu uległ 
znacznemu rozpadowi, w sercach Eu-
ropejczyków zrodziła się nowa myśl. 
Władze pragnęły na zawsze zespolić 
kraje tego lądu. Utworzone więc zosta-
ły trzy związki. Pierwszym z nich była 
Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
(EWWiS), stworzona na mocy Traktatu 
Paryskiego w 1951 r. Przedstawiciele 
państw członkowskich, a mianowicie 
władze Francji, Włoch, Niemiec, Ho-
landii, Belgii i Luksemburga, za głów-
ną ideę wykreowania tej solidarności, 
uważali koncepcje wprowadzenia jed-
nego rynku produktów wydobywczych, 

unowocześnienie i polepszenie warun-
ków pracy w górnictwie i hutnictwie 
oraz dofinansowanie przedsiębiorstw, 
które wróżyły znamienitą przyszłość 
w Europie. 
 Sześć lat później powstały kolej-
ne spójnie państw tego kontynentu. 
W 1957 r. założona została Europejska 
Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą 
oficjalnie uważa się za początek zjed-
noczonej Europy. Jej celem była inte-
gracja przedsiębiorcza w Zachodniej 
Europie. Nie można również nie wspo-
mnieć o tym, że od czasu założenia 
EWG, znacznie polepszyły się warunki 
podróży osób i towarów. Zatem Traktat 
Rzymski, który został wówczas podpi-
sany, przyczynił się znacznie do utwo-
rzenia wspólnego rynku europejskie-
go. 
 W 1958 r. na bazie tego samego 
prawa, powstała Europejska Wspól-
nota Energii Atomowej (EURATOM). 
Wydawać by się mogło, że koncepcją 
tego związku, nie były pokojowe za-
miary wykorzystania energii jądrowej, 
jednak w rzeczywistości było zupełnie 
odwrotnie. Europejczycy dążyli do ładu 
i uznania na świecie.
 Związki te nie trwały jednak długo, 
gdyż w 1967 r. doszło do ich połącze-
nia, podczas ratyfikowania traktatu 
fuzyjnego. Powstała wtedy Wspólnota 
Europejska (WE). Zamierzeniem tego 
zespolenia było utworzenie jednych or-
ganów władzy i instytucji. 
 W kolejnych latach dochodziło 

do wielu rozszerzeń WE. Nowymi 
członkami tej wspólnoty była Wiel-
ka Brytania, Irlandia i Dania. W 1981 
r. przyjęta została Grecja, następnie 
w roku 1986 do WE przystąpiły Portu-
galia i Hiszpania.
 Ukoronowaniem wieloletniej pra-
cy mnóstwa instytucji było utworzenie 
istniejącej do dziś Unii Europejskiej, 
wykreowanej na mocy traktatu z Ma-
astricht, podpisanego w 1992 r. Jednak 
tym razem, oprócz integracji gospodar-
czej, wprowadzono również jedność 
polityczną, zapewniającą obywatel-
stwo Unii Europejskiej. 
 W 1995 r. do UE przystąpiły Au-
stria, Finlandia i Szwecja. Kolejne 
rozszerzenie nastąpiło w 2004 r., kiedy 
to wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, 
Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Sło-
wenią i Węgrami, do Unii przyłączyła 
się także i Polska. Na początku 2007 r. 
konto państw członkowskich zasiliła 
Rumunia i Bułgaria.
 W momencie przystąpienia do Unii 
Europejskiej, zdobyliśmy możliwość 
swobodnego poruszania się w obrębie 
jej terenu. Szybko także poprawił się 
rozwój gospodarczy, wzrósł eksport 
i PKB oraz zwiększone zostały uła-
twienia handlowe. Teraz możemy za-
kładać nowe przedsiębiorstwa, korzy-
stać z funduszy Unii oraz podejmować 
pracę w państwach członkowskich.
 Unia Europejska gwarantuje także 
każdemu ze „swoich” państw, prawo 
do zgłaszania zażaleń do Parlamentu 

Anna Juszczyk 

Unia Europejska - Wspólnota, w której 
przyszło nam żyć



Europejskiego i Rzecznika Praw Oby-
watelskich. Główne instytucje UE to: 
Parlament Europejski, Rada Unii Eu-
ropejskiej, Komisja Europejska i Euro-
pejski Trybunał Sprawiedliwości.
 Były prezydent Aleksander Kwa-
śniewski o przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej wypowiedział 
się dość jednoznacznie: „Nie wejść 
do Unii to oznacza albo zostać w eu-
ropejskiej próżni, albo szukać zupeł-
nie nieznanych czy nieakceptowanych 
rozwiązań integracji w innym układzie 
polityczno-gospodarczym.” Większość 
Polaków jest usatysfakcjonowana tym, 
że ich kraj należy do takiej wspólnoty. 
Przeważająca liczba jednak nie chce, 
aby zamiast złotego musieli kiedyś 
w sklepach płacić walutą euro.
 Unia Europejska posiada także 
swoją flagę, hymn i dzień obchodów. 

Pierwsze z nich, to dwanaście gwiazd 
na granatowym tle, symbolizujące ład 
i doskonałość:

„Potem wielki znak się ukazał na niebie.
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu.”

 (Apokalipsa św. Jana  rozdz. 12,1)

 Hymnem Unii Europejskiej jest „Oda 
do radości”, natomiast wspólnota swo-
je święto obchodzi 9 maja. W tym dniu 
w 1950 r. Robert Schuman przedstawił 
propozycję zjednoczenia Europy, które 
umożliwiło by utrzymanie pokojowych 
stosunków. Propozycję tę, znaną jako 
„Deklaracja Schumana”, uważa się 
za początek tworzenia obecnej Unii Eu-
ropejskiej. Dzisiaj dzień 9 maja stał się 
Dniem Unii Europejskiej, który wraz 

z innymi symbolami i wspólną walutą 
stanowi o politycznej tożsamości Unii 
Europejskiej. Dzień ten jest okazją 
do imprez i uroczystości, które czynią 
Europę bliższą jej obywatelom oraz 
służą wzajemnemu zbliżeniu narodów 
wchodzących w skład Unii.
 W Zespole Szkół im. Jana Kocha-
nowskiego z okazji obchodów Dnia 
Unii Europejskiej zostały przepro-
wadzone liczne konkursy plastyczne 
i literackie. Autorzy najlepszych prac 
otrzymali nagrody. Ukoronowaniem 
tego święta była uroczysta akademia 
połączona z wystawą prac, prezentują-
cą ważniejsze budowle Unii Europej-
skiej. W tym dniu odczytano nagrodzo-
ne eseje oraz zaprezentowano program 
satyryczno – kabaretowy w języku an-
gielskim, który tematycznie związany 
był z mieszkańcami Unii.

„Gdy na polach kwitnie maj, Ty z ro-
dziną pięknie graj...” tymi słowami 
piosenki jak, co roku rozpoczął się X 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Rodzinnej „Familia-Tczew 2007”, na 
który po raz czwarty został zaproszony 
zespół „Kłomnickie Płomyczki”.
 Organizatorami festiwalu są Ludwik 
Kiedrowski oraz Bożena Szczepańska, 
dla których coroczne spotkania rodzin-
ne stały się tradycją. W tegorocznym 
festiwalu wzięło udział 25 zespołów w 
tym osiem z zagranicy m.in. z Ukrainy, 
Słowacji, Niemiec, Litwy i Izraela.
 Z Kłomnic wyjechaliśmy wieczo-
rem 24 maja, a na miejsce dotarliśmy 
ok. godz. 4 rano. Zmęczeni, poszliśmy 
spać, gdyż za kilka godzin musieli-
śmy zatańczyć dwa koncerty. Pierw-
szy mieliśmy w szkole podstawowej. 
Wystąpiliśmy tam razem z naszymi 
przyjaciółmi – rodziną Gąsieniców 
– Mracielników z Zakopanego. Zosta-
liśmy nagrodzeni gromkim aplauzem 
dzieci, którym bardzo podobał się wy-
stęp, a w szczególności „gąsiennica” 
wykonana przez męską część naszego 
zespołu. Później odbył się koncert kon-
kursowy w Tczewskim Domu Kultury. 
Zaprezentowaliśmy Poloneza i Mazu-
ra oraz tańce Beskidu Śląskiego. Tego 
dnia odbył się również Wielki Koncert 

J u b i l e u s z o w y . 
Wspominał tych, 
którzy zdobywali 
laury podczas po-
przednich edycji 
festiwalu.
 Drugi dzień 
naszej wyprawy 
rozpoczął się wy-
stępem na Placu 
Hallera, gdzie pokazaliśmy taniec kon-
kursowy. Mimo skwaru i niedogodnych 
warunków dla popisów chłopaków, 
występ się udał i został doceniony bra-
wami oglądających. Po południu odbył 
się koncert laureatów X Jubileuszowe-
go MFMR. „Kłomnickie Płomyczki 
otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę 
specjalną – album od Marszałka Sena-
tu RP Bogdana Borusewicza. Po zapre-
zentowaniu się laureatów, tczewskimi 
ulicami przeszedł barwny korowód, 
który tworzyły wszystkie występujące 
zespoły, ciesząc „oko” i „ucho” miesz-
kańców oraz gości. Po powrocie na plac 
Tczewskiego Domu Kultury wystąpił 
zespół Alibi, który swoimi piosenkami 
porwał publiczność do zabawy. Festi-
wal zakończył występ Harcerskiej Or-
kiestry Dętej dedykowany wszystkim 
mamom.
 W sobotni wieczór, jak co roku 

odbył się bankiet, na którym wszy-
scy dobrze się bawiliśmy. Z wieloma 
Zespołami utrzymujemy przyjaciel-
skie kontakty, z innymi była okazja 
do zapoznania się, niemniej jednak 
na tczewskim festiwalu tworzymy na-
prawdę jedną wspaniałą, rozśpiewaną 
rodzinę.
  I tak zakończyło się muzykowa-
nie rodzin w Tczewie. W niedzielę po 
śniadaniu wyjechaliśmy z gościnnego 
Tczewa, a w Kłomnicach byliśmy ok. 
godz. 19.00
 Mamy nadzieję, że będziemy mieli 
możliwość uczestnictwa w tym pięk-
nym festiwalu w kolejnych latach, 
gdzie postaramy się jak najlepiej za-
prezentować, aby zdobywać kolejne 
nagrody i godnie reprezentować naszą 
gminę.
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Familia-Tczew 2007
Aleksandra Dzionek
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I wszystko stało się jasne. Z przy-
jemnością możemy Państwa poin-
formować o sukcesach zespołów 

ludowych które w m-cu maju oraz 
czerwcu uczestniczyły w przeglądach 
folklorystycznych. I tak oto: Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki” (grupa najmłodsza) w dniu 
02.06.2007r. uczestniczył w XX Wo-
jewódzkim Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych w Wiśle. 
Dla większości tancerek i tancerzy z tej 
grupy był to pierwszy tak ważny wy-

stęp konkursowy. Pomimo tremy oraz 
niesprzyjających warunków pogodo-
wych, zespół wytańczył II miejsce oraz 
nagrodę pieniężną w kwocie 2.500,-zł. 
W przeglądzie uczestniczyło 28 zespo-
łów dziecięcych.
 Następne sukcesy są udziałem, Ze-
społu Obrzędowego „Grusza” z Rze-
rzęczyc  „Chłopoków z Klepiska” oraz 
pani Ireny Janus, solistki zespołu „Kle-
pisko” z Kłomnic. Wszyscy wymienie-
ni uczestniczyli w XXVIII Wojewódz-
kim Przeglądzie Folklorystycznym 

„WICI” w Chorzowie który odbywał 
się  w dniach 20, 27 maja i 3 czerw-
ca. W prezentacjach wzięło udział 113 
zespołów ludowych z województwa 
śląskiego. I tak, Zespół Obrzędowy 
„Grusza” z Rzerzęczyc występujący 
w kategorii zespołów śpiewaczych, 
wyśpiewał sobie II miejsce, w tej sa-
mej kategorii „Chłopoki z Klepiska” 
wyśpiewali I miejsce. W kategorii -so-
listek i solistów- pani Irena Janus zaję-
ła również I miejsce. Gratulujemy! 

Ponad pół tysiąca widzów wy-
słuchało w kościele w Garnku 
koncertu orkiestry, chóru i soli-

stów Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Marcina Józefa Żebrowskiego z Czę-
stochowy, dedykowanego Edwardowi 
Reszke w 90. rocznicę śmierci. Kon-
cert inaugurował tegoroczne obchody 
IX Święta Muzyki poświęcone Edwar-
dowi, Janowi i Józefinie Reszke, świa-
towej sławy śpiewakom operowym 
związanym z naszą gminą. Organi-
zatorami koncertu było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Gaude Mater, Parafia 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich w Garnku.
 130 młodych muzyków pod kierow-
nictwem Krzysztofa Pośpiecha dało 
popis swoich muzycznych umiejęt-
ności. Jolanta Marcisz na skrzypcach 
i Wojciech Pompka na oboju znakomi-
cie zagrali pierwszą część koncertu d 
moll Jana Sebastiana Bacha. Oklaska-
mi podziękowano Maciejowi Piątkowi 
za zagranie na trąbce pikolo fragmentu 
sonaty Hery Purcella. Głównym punk-
tem koncertu było wykonanie przez 
orkiestrę i chór Mszy Mozarta poświę-
conej Świętej Trójcy. Nie zabrakło 
również „Poloneza” Wojciecha Killara 
z filmu „Pan Tadeusz” oraz „Tańców 
góralskich” z opery „Halka” Stanisła-
wa Moniuszki. Widzowie owacjami 
na stojąco podziękowali artystom i dy-

rygentowi. Na bis wykonawcy zapre-
zentowali „Mazura” Killara z filmu 
„Zemsta”.
 Honorowym gościem koncertu była 
Pani Maria Bilowicz, wnuczka Edwar-
da Reszke i ostatnia dziedziczka mająt-
ku Garnek, która pomimo sędziwego 
wieku przybyła na koncert aż z Jeleniej 
Góry. 
 Krzysztof Pośpiech, pomysłodawca 
koncertu, przypominał widzom, że ce-
lem imprezy jest pokazanie wielkiej 
postaci światowej kultury, jakim bez 
wątpienia był Edward Reszke. „Dziś 
przekonuję się najboleśniej – mówił 
– jak mało moje pokolenie zrobiło, aby 
zachować pamięć o Reszkach. Mam 
nadzieję, że to nasze wielkie zaniedba-
nie naprawią młodzi ludzie, którzy dziś 
poświęcają się muzyce.” 
 Koncertowi towarzyszyły dodatko-
we imprezy. Dla przybyłej 
na koncert publiczności, 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich w Garnku 
zaprezentowało plenero-
wą wystawę zdjęć archi-
walnych, przedstawiają-
cą Reszków, ich pobyt 
w Garnku i okolicy oraz 
występy operowe. Z ini-
cjatywy redakcji „Gazety 
Wyborczej” mieszkańcy 
Częstochowy odbyli po-
dróż autokarem po miej-

scach związanych z rodziną Reszków 
na terenie gminy Mykanów, Mstów 
i Kłomnice. Przewodnikiem w podró-
ży śladami Reszków był Pan Krzysz-
tof Wójcik, regionalista i autor książki 
o Reszkach. Podróż zakończono udzia-
łem w koncercie w Garnku. 
 Koncert odbył się dzięki wsparciu 
finansowemu firmy VIV Pana Roberta 
Wójcika z Garnka. Za tą pomoc w imie-
niu organizatorów serdecznie dziękuję. 
Niedzielny koncert rozpoczął cały cykl 
imprez propagujących wiedzę o tych 
wielkich postaciach polskiej kultury. 
Wśród zaplanowanych działań należy 
wymienić Turniej Melomana adreso-
wany do młodzieży szkolnej oraz akcję 
zbierania pamiątek po Reszkach. Jesie-
nią zaplanowano dalsze koncerty oraz 
wydanie książki o artystycznych osią-
gnięciach rodzeństwa śpiewaków. 
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Koncert pamięci Edwarda Reszke
Robert Kępa

Sukcesy zespołów ludowych!
Leszek Janik
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Kto śpiewa, kto tańczy?
Renata Krawiec

Zainteresowani czekają cały 
rok na Disco Show (Mała Li-
sta Przebojów). My wszyscy 

czekamy na wybór ambitnego reper-
tuaru i prawdziwych kreacji, ale nikt 
nie może niczego dzieciom sugerować, 
wybór należy do nich. Dobrze by było, 
gdyby informacje o imprezie trafiały 
nieco wcześniej do zainteresowanych 
– dzieci i młodzieży. Wtedy lepiej mo-
głyby się przygotować. I tak niektórzy 
spośród Małej Listy Przebojów (12 po-
zycji) mogli na niej znaleźć się jako  Ci, 
którzy będą promować się  na festynie 
gminnym we wrześniu. Oto oni::
- Mikołaj Borkowski, Paulina Woch 
(SP Witkowice) jako Mezo w utworze 
„Sacrum”
- Piotr Szlęg i Jakub Szczerbak (SP 
Witkowice) –jako  Kasia Sobczyk 
w utworze „Trzynastego”
- Dominika Woszczyna, Paulina Chory-
łek., Angelika Żelazna, Anna Wieczo-

rek, Magda    Pluta (SP Rzerzęczyce) 
„Pussycat Dolls” w utworze „Beep” 
- Michał Chojnacki (SP Skrzydlow)- 
Las Ketchup  w utworze „Asereje”
Gratulujemy dobrych pomysłów 
i radości, którą obdarowaliście całą 
publiczność zgromadzoną w dniu 26 
maja w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kłomnicach.
 W tym samym dniu oceniani byli 
uczestnicy kolejnej – XVI Edycji 
Gminnego Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej,. Walczyło między sobą 29 osób 
w czterech kategoriach wiekowych: 
kategoria przedszkolna, kategoria 
od klasy I do III, kategoria od klasy 
IV do VI oraz gimnazjalna. Skład sę-
dziowski: P. Małgorzata Starczew-
ska-Owczarek - muzyk, śpiewaczka 
operowa, nauczyciel akademicki, P. 
Ryszard Strojec - muzyk, P. Łukasz 
Matuszczyk - gitarzysta Zespołu 2V1. 
Wybrali najlepszych, zwracając uwa-

gę na to, że w Kłomnicach jest bar-
dzo wysoki poziom organizowanych 
imprez, ale też udział  występujących 
w nim jest fantastyczny. Miło jest nam 
zakomunikować, że tegorocznym od-
kryciem jest 6-letnia Dorotka Woźniak 
– Przedszkole w Kłomnicach.
Kategoria Przedszkolna:
Wyróżnieni:
- Dominika Stacherczak i Julia Boral
(Oddział Przedszkolny w Rzekach)
- Jakub Klimas i Weronika Klimas
(Przedszkole w Zdrowej)
- Klaudia Kowalczyk, Eliza Nitecka, 
Patrycja Lisowska, Dorotka Woźniak
(Przedszkole w Kłomnicach)
Kategoria od klasy I do Klasy III:
- I miejsce – Wiktoria Łągiewka
(SP Rzerzęczyce)
- II miejsce- Ewa Woszczyńska
(SP Kłomnice)
-III miejsce- Monika Bajor
(SP Skrzydlów)
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wyróżnienie – Kasia Chrząstek 
(SP Konary)
Kategoria od klasy IV do VI:
-I miejsce -  Marta Ciesielska
(SP Rzerzęczyce)
-II miejsce – Bartek Wawrowski 
(SP Rzerzęczyce)
- następnych miejsc nie przyznano.
Kategoria gimnazjalna:
I miejsce – Paulina Makles 
(Rzerzęczyce)
II miejsce – Iza Stanisz (Konary)
III miejsce – Dagmara Bogucka 
(Rzerzęczyce)

 Rozbawione, roztańczone i śpiewa-
jące dzieci – były największym prezen-
tem dla wszystkich Mam w tym pięk-
nym dniu – 26 maja.

Kto zdobywa, lub zdobędzie sukces?
Zespół Obrzędowy „Grusza” wystąpił 
w dniu 3 maja na Międzynarodowym 
Przeglądzie Zespołów „Euro-Folk 
2007”w Zebrzydowicach Śląskich 
– otrzymał wyróżnienie.

Zespół Pieśni i Tańca „Kłomnickie 
Płomyczki” – Grupa Starsza wzięła 
udział w Międzynarodowym Festiwa-
lu  Muzyki Rodzinnej „Familia- Tczew 
2007” w dniach 0d 24 do 26 maja.

Zespół „Grusza” wystąpił w Prze-
glądzie Zespołów Folklorystycznych 
„Wici 2007” w  Chorzowie, w dniu 27 
maja. Na razie nie znam wyników.
Z nadzieją na sukces, na tę samą impre-

zę wyjeżdżają: „Chłopoki z Klepiska” 
oraz solistka Zespołu „Klepisko” – P. 
Irena Janus. Termin przesłuchań – 3 
czerwca.

O dzień wcześniej – 2 czerwca, Ze-
spół „Kłomnickich Płomyczków” 
wyjechał do Wisły na Wojewódzki 
Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
Dziecięcych. Czekamy na dobre wieści 
od Zespołów. Pozdrowienia!

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomni-
cach  informuje wszystkie dzieci  i mło-
dzież  o organizowanej nieodpłatnie- 
Akcji „Wakacje 2007”. Termin od 23 
czerwca do 1 września. Prezentujemy 
w Gazecie tylko niektóre, wybrane for-
my pracy  z Harmonogramu „Wakacje 
2007”
- Gry dramatyczne – Teatr dzieci mło-
dzieży, 
- Gry i zabawy Ruchowe
- Prezentacje Kulinarne
- Prezentacje Mutimedialne
- Wycieczki Rowerowe
- Wycieczka Autokarowa (dla tych, 
którzy uczęszczali od początku Akcji)
- Spektakl „Kozucha Kłamczucha” 
w wykonaniu Teatru Art-Re z Krakowa
- Happening „Strachy Polne, które 
mówią”...(prawdopodobnie odbędzie 
się Spotkanie Autorskie z Artystą Ma-
larzem, Właścicielem wielu Galerii 
– Malarstwa Strachów Polnych – P. 
Stanisławem Kohutem).
- Spektakl  p.t. „Krajobraz z Wędrow-
cem” w wykonaniu Teatru Wędrowne-

go z Żytna.

Panu Janowi Milcowi – Sklep Ro-
werowy w Kłomnicach – pragniemy 
serdecznie podziękować za dobre serce 
i rozumienie sensu i celu organizacji 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza formy rekreacyjno-sporto-
wej. Jazda na rowerze to jest to! Bez 
roweru ani rusz. Dzięki Panu Jano-
wi Milcowi -  mogą te dzieci, które 
nie mają rowerów pojeździć sobie na  
wycieczki rowerowe. Jest  ktoś taki, 
kto tak pięknie jak Pan Jan Milc potrafi 
pomóc?

Pani Stasia Kowalik z ”Gruszy” ob-
chodzi  Jubileusz…
Członkini Zespołu Obrzędowego 
„Grusza” – Pani Stanisława Kowalik 
od początku istnienia Zespołu należy 
do niego. Była też Przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich w Rze-
rzęczycach. Zaangażowana i równie 
oddana Zespołowi, jak inne Panie. 
Wraz ze swoim mężem -  P. Stanisła-
wem Kowalik – obchodzą w miesiącu 
czerwcu – Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Mają troje dzieci: cór-
kę  i dwóch synów oraz kilkoro wnu-
ków. Cały Zespół „w pełnym rynsztun-
ku” stawił się do Państwa Kowalików 
w dniu uroczystości. Na „Złote Gody” 
życzymy im zdrowia, miłości, pogo-
dy ducha i wszystkiego  najlepszego! 
Niech wszyscy patrzą i podziwiają Was 
Drodzy Jubilaci! (zdjęcie poniżej).
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W sobotę 12 maja na tere-
nie parku w Skrzydlo-
wie odbyły się II Marsze 

na Orientację. Inicjatywa zorga-
nizowania takich zawodów należy 
do Koła Turystyczno – Regionalnego 
„Wędrowniczek” działającego przy 
Zespole Szkół im. Kornela Maku-
szyńskiego w Skrzydlowie. 
 W tym roku już po raz drugi orga-
nizacją tego przedsięwzięcia zajęły się 
nauczycielki skrzydlowskiej szkoły, 
p. Elżbieta Łągiewka i p. Patrycja Bu-

rzyńska, które jednocześnie są opie-
kunkami Koła Turystycznego.
 Najstosowniejszym miejscem 
do przeprowadzenia tego typu roz-
grywek jest uroczy park znajdujący 
się na terenie posiadłości należącej 
do pana senatora J. Laseckiego. Przy-
gotowania rozpoczęły się na wiele dni 
przed ustalonym dniem. Zaplanowano 
trasę marszu, do udziału zostali za-
proszeni reprezentanci ze wszystkich 
szkół w gminie Kłomnice. Już w pią-
tek 11 maja uczniowie skrzydlowskiej 

szkoły, pod okiem organizatorek, zajęli 
się przygotowaniem terenu do odbycia 
marszów, m.in. sprawdzono trasę. 
 Jedyną niewiadomą w tym przedsię-
wzięciu była pogoda. W piątek okolicę 
nawiedziły deszcze i porywiste wiatry. 
Obawiano się, że z powodu złej pogo-
dy impreza będzie odwołana. Jednakże 
w sobotę zaświeciło słońce, a pogoda 
okazała się wyśmienita do przeprowa-
dzenia marszy na orientację. Do Skrzy-
dlowa przybyły drużyny wraz z opieku-
nami ze szkół: z Witkowic pod opieką 

Anna Wawrzyńczyk

II Marsze na Orientację z Koziołkiem 
Matołkiem

›››



Turniej trwał od połowy stycz-
nia do 20 maja br. kiedy roze-
grano mecz finałowy o zdoby-

cie I miejsca w turnieju w czasie II 
festynu Strażackiego w Kłomnicach.
	 Na eliminacje złożyło się 45 me-
czy rozegranych metodą „każdy z każ-
dym”. W turnieju wzięło udział 10 ze-
społów: Rzerzęczyce Junior i Senior, 
Kłomnice Junior i Senior, Witkowice, 
Kościelec, Familas Nadleśnictwo Gi-
dle, Konary, Brzeżnica oraz VIV Gar-
nek. Do finałowej czwórki zakwalifi-
kowały się Kłomnice Junior i Senior, 
Kościelec i Familas. Mecz rozegrany 
o I miejsce pomiędzy Kłomnice Senior 
a Kościelcem miał niezwykle ciekawy 
ale i dramatyczny przebieg dla druży-
ny Kłomnice. Po dwóch setach łatwo 
wygranych przez Kłomniczan, wyda-
wało się, że tym razem będzie prze-
rwana długa passa zwycięstw zespołu 

Kościelca. 
 Jednak stało się inaczej: kolejne sety 
wygrał Kościelec (26:24; 25:18; oraz 
15:13) co dało drużynie mistrzostwo 
w X turnieju – gratulujemy. Na koniec 
wręczono puchary, nagrody (III miej-
sce Kłomnice Junior, IV – Familas 
Nadleśnictwo Gi-
dle) i dyplomy dla 
wszystkich uczest-
ników. Dzięku-
jemy tegorocz-
nym sponsorom: 
Gmina Kłomnice, 
Nadleśnictwo Gi-
dle, Tomasz Drab 
- Sklep EVITA, 
oraz uczestni-
kom za wniesione 
wpłaty.
 Organizatorzy: 
Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich Oddział Dekanal-
ny Kłomnice oraz Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy dziękują uczestnikom 
za sportową walkę, postawę fair play, 
za dobrą współpracę i popularyzowa-
nie tej pięknej i towarzyskiej dyscypli-
ny sportowej.
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X Turniej „Trzeźwość, Sprawność, 
Zdrowie – Witkowice 2007”

Andrzej Borkowski, Zdzisław Surlej

p. Jarosława Poroszewskiego i p. Al-
dony Siemińskiej, z Rzerzęczyc wraz 
z opiekunem p. Łukaszem Matusz-
czykiem oraz z Kłomnic pod okiem 
p. Małgorzaty Raźniak i p. Izabeli 
Juszczyk. Natomiast dzieci i młodzież 
skrzydlowska pozostawała pod opieką 
nauczycieli: p. Anny Wawrzyńczyk, p. 
Niny Kowalczyk, p. Beaty Pluty oraz 
p. Tomasza Łukasika. 
 Ogółem chętnych do sprawdzenia 
się w marszach na orientację było 66 
uczniów. Uczestnicy zostali podzieleni 
na 2 – 3 osobowe drużyny w dwóch ka-
tegoriach: szkoła podstawowa i gimna-
zjum. Każda drużyna otrzymała mapę 
terenu, na której zaznaczone były 
punkty orientacyjne. W terenie nale-
żało odnaleźć dany punkt, sprawdzić 
jego kod, zwrócić uwagę czy jest pra-
widłowy, gdyż w niektórych miejscach 
punkty były celowo fałszowane, aby 
wśród uczestników oprócz orientacji 
sprawdzić także spostrzegawczość. 
Dodatkowym zadaniem było odszu-
kanie, a także zaznaczenie na mapie 
obiektów, których fotografie otrzymał 
każdy uczestnik.
 Kolejne drużyny startowały w rów-

nych odstępach czasu, gdyż obok zdo-
bytych punktów za spisanie prawidło-
wego kodu liczył się też czas przebycia 
trasy.
 Na terenie parku w wyznaczonych 
miejscach ustawieni zostali nauczycie-
le, których zadaniem było pilnowanie 
porządku, a także w razie wypadku 
niesienie pomocy. 
 Marsze trwały około trzech godzin, 
przebiegały bez żadnych komplika-
cji. Każda drużyna pokonała całą tra-
sę, każda też dzielnie walczyła o jak 
najlepszą lokatę w tych zawodach. 
Po zakończeniu marszy uczestnicy mo-
gli odpocząć i zjeść grillowaną kiełba-
skę. W tym czasie organizatorzy wraz 
z przybyłymi opiekunami analizowali 
wyniki każdej drużyny. Zdobywcy 
pierwszych miejsc obu kategorii otrzy-
mali oprócz dyplomu potwierdzającego 
wynik także książki ufundowane przez 
pana senatora Laseckiego wraz z listem 
gratulacyjnym. Dyplomy z zaznaczoną 
lokatą przewidziano także dla zdobyw-
ców drugich i trzecich miejsc. Każdy 
uczestnik otrzymał dyplom uczestnic-
twa.
 W tegorocznych marszach zwycięz-

cami zostali: w kategorii szkoła pod-
stawowa I i III miejsce zdobyła szkoła 
ze Skrzydlowa, II miejsce szkoła z Wit-
kowic. W kategorii gimnazjum: I miej-
sce szkoła ze Skrzydlowa, II miejsce 
szkoła z Rzerzęczyc i III miejsce szko-
ła ze Skrzydlowa.  
 Inicjatywę zorganizowania mar-
szy na orientację poparł Urząd Gminy 
wspomagając finansowo tę ideę. W po-
czet fundatorów wpisuje się również 
fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać 
Świat” działająca przy skrzydlowskiej 
szkole. Z otrzymanych funduszy sfinan-
sowano m.in. wykonanie dyplomów, 
punktów orientacyjnych. Nie można za-
pomnieć o naszych stałych sponsorach: 
Masarni Państwa Berdys ze Skrzydlo-
wa, a także piekarni: p. H. Krysiaka i p. 
Rybaków z Kłomnic oraz „Jedynka” p. 
W. Szeląga z Radomska, dzięki którym 
można było przygotować dla uczestni-
ków poczęstunek po wyczerpujących 
marszach.
 Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za udział i wkład włożony w przy-
gotowanie imprezy oraz zapraszamy 
do Skrzydlowa już za rok..

›

Wspólne zdjęcie finalistów
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Piłka nożna jest jedna z najpopu-
larniejszych dyscyplin sporto-
wych na świecie. Nie jest moż-

liwe ustalenie prapoczątków piłki 
nożnej, albowiem w grę przypomi-
nającą dzisiejszą piłkę nożną grano 
już w przedkolumbijskiej Ameryce, 
czy średniowiecznej Wenecji.
 Sam termin football pojawił się 
prawdopodobnie w średniowieczu 
w Anglii, a używano go do określania 
różnych gier, jednakże nie tych, któ-
re polegały na kopaniu piłki, ale tych, 
w które grano „na piechotę” (czy 
też na stopie, po angielsku on foot) 
– a więc rozrywki plebsu, w odróż-
nieniu od gier arystokracji, w które 
grano na koniach. Właśnie w Anglii 
w połowie XIX wieku zainauguro-
wano pierwsze rozgrywki. Tam też, 
w połowie wieku, po raz pierwszy 
spisano przepisy gry w piłkę nożną. 
Miały one na celu ujednolicenie zasad 
gry, której licznie oddawali się angiel-
scy studenci i uczniowie prywatnych 
szkół. Pierwsze przepisy, w kształcie 
zbliżonym raczej do współczesnej gry 
rugby, powstały w Trinity College 
podczas spotkania, w którym uczest-
niczyli także przedstawiciele szkół 
prywatnych (public school) Eton Col-
lege, Harrow School, Rugby School, 
Winchester College i Shrewsbury 
School, ale zasad tych nie udało się 
szerzej rozpowszechnić. Co więcej, 
niektóre kluby, jak na przykład Shef-
field Football Club, próbowały wpro-
wadzać własne zasady i zakładały 
własne związki piłkarskie.
 Te sytuacje przyspieszyły powsta-
nie The Football Association, Angiel-
skiego Związku Piłki nożnej, która 
w 1863 roku ostatecznie ustaliła jed-
nolite przepisy. Obecnie zasady gry 
reguluje International Football Asso-
ciation Board (IFAB). W 1904 roku 
w Paryżu powstała Międzynarodo-
wa Federacja Związków Piłkarskich 
– dzisiejsza FIFA. 
 Ustalenie, kiedy narodził się foot-
ball na ziemi kłomnickiej nie jest takie 
trudne. Jak podaje kronika klubowa, 

w piłkę grano często i chętnie już przed 
wojną. Jednak za sam początek ist-
nienia formalnego klubu sportowego 
uznaje się wiosnę 1947 roku, kiedy 
to  z inicjatywy Organizacji Młodzie-
żowej „Wici” w Kłomnicach powstał 
L. Z. S. Pierwszym boiskiem był te-
ren na ulicy Targowie. W roku 1948 
boisko z ulicy Targowej zostało prze-
niesione na ulicę Zachodnią. W roku 
1949, gdy prezesem zespołu był Tade-
usz Łazowski, LZS z Kłomnic przy-
jął obowiązującą do dziś nazwę PO-
GOŃ.
 W ciągu tych 60 lat przez klub PO-
GOŃ Kłomnice przewinęło się wielu 
zawodników: 
 Basiak Jerzy, Basiak Tomasz, Bruś 
Jan, Bruś Łukasz, Bruś Tomasz, Bruś 
Zbigniew, Bruś Zdziaław, Brzeszczak 
Julian, Brzeszczak Sławomir, Bubel 
Witold, Bugała Wiesław, Chybalski 
Andrzej, Chybalski Jerzy, Cichoń K., 
Ciupa Robert, Chmielarski Dariusz, 
Cytrynowski Adam, Czarnecki Bo-
gumił, Czarnecki Mirosław, Dróżdż 
Zdzisław, Dylczyk Dariusz, Dzionek 
Wiesław, Ermer Stanisław, Frymus 
Jacek, Frymus Marek, Gładysz M.,
 Gniedwiłło Lolek, Gniewkowski 
Dariusz, Gonera Zdzisław, Grabowski 
Ryszard, Grzywacz Marek, Grzywacz 
Paweł, Hochbaum Wojciech, Idzikow-
ski Stanisław, Idzikowski Marcin,
 Jamrozik Jakub, Jamrozik Robert, 
Janicki Jacek, Janicki Jerzy, Janicki 
Mariusz, Janicki Roman, Janik Robert, 
Janus A., Jurczyk Jacek, Juszczyk J., 
Kaczmarek Tomasz, Kamiński Lech, 
Kasterski Andrzej, Kwarciak Krzysz-
tof, Kekot Jerzy, Kępa Roman, Klu-
ska Jerzy, Kluska Wiesław, Kmiecik 
Józef, Kosela Dariusz, Kotwa Tade-
usz, Kowalczyk Robert, Kowalczyk 
Piotr, Kozakiewicz Jerzy, Krajewski 
Tomasz, Krok Krzysztof, Krok Bar-
tłomiej,
 Krok Paweł, Królik Mieczysław, 
Królik Waldemar, Krysiak Janusz, 
Krzemiński Henryk,
 Krzemiński Jacek, Kubat B., Kubik 
Włodzimierz, Kugiel Antoni, Kulesza 

60 lat „piłki kopanej” 
Jubileusz POGONI Kłomnice

Zarząd Klubu Pogoń Kłomnice

W dn. 03.06. b. r. na zbiorniku 
wodnym w Zawadzie odby-
ły się z okazji Dnia Dziecka 

III Wędkarskie Zawody Spławikowe 
uczniów szkół z naszej gminy o puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. W konkur-
sie wzięło udział 42 uczestników: 15 
z Garnka, 5 z Rzerzęczyc, 4 ze Skrzy-
dlowa, 4 z Kłomnic, 3 z Konar i 11 
z Zawady. Nie wszystkim było dane 
skuteczne zarzucanie haczyków z przy-
nętą. Jednak 12 uczestników miało 
szczęście wyłowić z wody ryby o łącz-
nej masie 2180 gram, co jest najlep-
szym rezultatem w trzyletniej historii 
tych zawodów. I miejsce zajął Michał 
Gonera z Kłomnic, II- Marcin Janik 
z Kłomnic, III- Michał Wolski z Zawa-
dy. I te osoby otrzymały z rąk Wójta 
Adama Zająca  puchary. Dalsze „punk-
towane” miejsca zdobyli: IV- Damian 
Turek (Zawada), V- Justyna Borowik 
(Zawada), VI- Anita Zgrzebna (Rze-
rzęczyce). Po wręczeniu pucharów 
i dyplomów na wszystkich uczestni-
ków czekały kiełbaski z grilla i gorą-
ca herbata. Wszyscy zawodnicy oraz 
liczni kibice(rodziny zawodników) 
mogli z zadowoleniem stwierdzić, 
że impreza należała do udanych. Sło-
wa podziękowania należą się: Wójtowi 
Gminy Kłomnice p. Adamowi Zająco-
wi za przyznanie środków na organiza-
cję zawodów, sołtysowi z Zawady p. 
Andrzejowi Wilkowi za pomysł i or-
ganizację zawodów, Zarządowi Koła 
Wędkarskiego w Zawadzie za przy-
gotowanie zbiornika wodnego do za-
wodów i sędziemu Polskiego Związku 
Wędkarskiego za nadzór nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów.

Zawody 
wędkarskie

Marian Szyszka 

›››
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Powoli dobiega końca sezon piłkarski 2006/2007. 
Z naszej gminy mamy aż trzech  przedstawicieli 
w A-klasie. W grupie pierwszej A-klasy okręgu czę-

stochowskiego występuje Pogoń Kłomnice. Runda wiosen-
na przyniosła wiele atrakcji. Pogoń rozkręcała się z meczu 
na mecz. Drużyna zgromadziła na swoim koncie 38 punktów 
i traci jedynie trzy punkty do trzeciego miejsca. Zakładając 
optymistyczny scenariusz, czyli wygrana ze słabo spisują-
cą się w tym sezonie Polonią Widzów i wygrana z Lotni-
kiem Kościelec (a o to będzie już znacznie trudniej) drużyna 
z Kłomnic zajmie doskonałe trzecie miejsce. Poniżej wyniki 
Pogoni w rundzie wiosennej:

01-04-2007 - Kolejka nr 14
 Junior Szarlejka - Pogoń Kłomnice 5:3
07-04-2007 - Kolejka nr 15
 Pogoń Kłomnice - Oksza Łobodno 2:2 
15-04-2007 - Kolejka nr 16
 Sokół Wręczyca - Pogoń Kłomnice 4:2 
22-04-2007 - Kolejka nr 17
 Pogoń Kłomnice - Unia Rędziny 1:0 
29-04-2007 - Kolejka nr 18
 Naprzód Ostrowy - Pogoń Kłomnice 0:4 
02-05-2007 - Kolejka nr 19
 Pogoń Kłomnice - Piast Lubojna 4:0 
05-05-2007 - Kolejka nr 20
 Błękitni Aniołów - Pogoń Kłomnice 0:0 
13-05-2007 - Kolejka nr 21
 Raków II Częstochowa - Pogoń Kłomnice 6:1 
20-05-2007 - Kolejka nr 22
 Pogoń Kłomnice – Błękitni Libidza 3:1 
27-05-2007 - Kolejka nr 23
 Grom  Miedźno - Pogoń Kłomnice 0:2 
03-06-2007 - Kolejka nr 24
 Pogoń Kłomnice – Liswarta Krzepice 1:0

W drugiej grupie A-klasy występują dwie drużyny: Warta 
Zawada i Orkan Rzerzęczyce. W lepszej sytuacji znajduje się 
drużyna z Rzerzęczyc, która na swoim koncie zgromadziła 
29 punktów i zajmuje 8 miejsce. W gorszym położeniu znaj-
duje się drużyna Warty Zawada, która po 24 kolejka zajmu-
je 11 miejsce z 23 punktami. Ekipa z Zawady może nie spać 
spokojnie bo przed nią dwa bardzo ważne mecze – 25 kolejka 
to gminny rywal Orkan Rzerzęczyce, a 26 kolejka to mecz z li-
derem. Jednak z układy sił w lidze nie wydaje się, aby Warta 
pożegnała się z A-klasą. Poniżej wyniki obu drużyn:

01-04-2007 - Kolejka nr 14
 Orkan Rzerzęczyce - Kamienica Polska 0:1
 Piast Przyrów - Warta Zawada 1:0
07-04-2007  -  Kolejka nr 15
 Warta Zawada - Częstochówka Cz-wa 3:0
 Orkan Rzerzęczyce - Pogoń Blachownia 1:3
15-04-2007  -  Kolejka nr 16

Ligowe wieści
Adam Worwąg

Bogdan, Kuźnik Grzegorz, Kwarciak Józef, Lasoń Janu-
ary, Ligocki Lech, Ligocki Marek, Liwoch Tadeusz, Lupa 
Wiesław, Łągiewka Jerzy, Łyczba J., Majchrzak Jan, Maj-
chrzak Jerzy, Małek Piotr, Małek Stanisław, Małolepszy 
Paweł, Marcinkiewicz, Marcinkowski Tadeusz, Mądrzyk 
Rafał, Miarzyński Marian, Michoń Henryk, Mielczarek 
Włodzimierz, Mieszała Zbigniew, Mizera Henryk, Mize-
ra Jerzy, Mizera Witold, Młyński Henryk, Muras Janusz, 
Muras Romuald, Muszała Z., Nowak Sławomir, Nowicki 
Marian, Ogończyk Leszek, Ogończyk Wiesław, Parkitny 
Zygmunt, Pikos Andrzej, Pindych Ryszard, Pindych Sta-
nisław, Pindych Zdzisław, Pogoda Konrad, Policiński J., 
Politański Kazimierz, Posak Eugeniusz, Posak Wojciech, 
Pruban Janusz, Rachwalik Jarosław, Rachwał Andrzej, 
Rak Mieczysław, Raźniak Bogusław, Raźniak Artur, Ro-
goziński Henryk, Sankowski Wacław, Siewierski Bogdan, 
Skorupa Roman, Sobczyk A., Sobczyk H, Stęcel Zenon, 
Stępień Stanisław, Strycharski Dariusz, Surlej Ryszard, 
Szałowski Sebastian, Szałowski Tomasz, Szamałek Ro-
bert, Szulc Robert, Szwejda Krzysztof, Szwejda Leszek, 
Szwejda Stanisław, Szwejda Witold, Szymczyk Leopold, 
Świerczewski Jan, Świerczewski Stanisław, Świtalski 
Piotr, Tatara Marian, Terka Maciej, Tomaszewski Józef, 
Tomaszewski Piotr, Tomaszewski Sławomir, Tomaszew-
ski Stanisław, Tomaszewski Tadeusz, Turoń Rafał, Urba-
niak Andrzej, Urbaniak K., Wawrzyniec Włodzimierz, 
Wiewióra Witold, Wiewióra Zenon, Wiśniewski Andrzej, 
Woch Wiesław, Wojtasiński Marian, Wolański Krzysztof, 
Woldan Czesław, Woldan Maciej, Woldan P., Woldan 
Władysław, Worwąg Ireneusz, Woźniak Marcin, Wójcik 
Dariusz, Wójcik Edward, Wójcik Janusz, Wychowaniec 
G., Wypych Zenon, Zając Adam, Zając Marian, Zajder 
Klemens, Zakrzewski Artur, Zatoń Henryk, Zbronikowski 
Tomasz.
	 Nie sposób wymienić wszystkich. Jedni już odeszli, inni 
po zakończeniu kariery piłkarskiej pozostali działaczami 
klubu. Nie można też zapomnieć o prezesach klubu. Byli to: 
Łazowski Tadeusz, Mizera Eugeniusz, Stępień Hieronim, 
Chmielarz Stanisław, Mieszała Edward, Siewierski Józef, 
Marszałek Antoni, Minkina Zbigniew, Walczak Stefan, Jusz-
czyk Tadeusz, Kwarciak Krzysztof, Kozakiewicz Lech, Za-
toń Jerzy, Szumlas Zbyszko, Brożyna Janusz, Minkina Grze-
gorz, Michoń Mariusz, Pietras Krzysztof, Grzywacz Paweł, 
Ogończyk Mariusz i obecny prezes – Wiesław Cieślak.
	 23 czerwca br. na boisku POGONI Kłomnice odbędzie 
się Jubileuszowy Festyn 60 – lecia klubu. Sam festyn będzie 
obfitował w różnego typu gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. 
Będzie loteria fantowa, występy zespołów muzycznych. 
Gwoździem programu ma być mecz Pogoni Kłomnice z nie-
codziennym przeciwnikiem, ale kto to będzie niech na razie 
pozostanie niespodzianką. Jednak głównym wydarzeniem 
będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tablicy będącej wy-
razem wdzięczności dla ludzi wymienionych, jak i pominię-
tych. Bo to dzięki tym ludziom – piłkarzom i działaczom, 
możemy do dziś cieszyć się z istnienia klubu. To dzięki tym 
ludziom piłka gości wciąż na terenie Kłomnic. A tekst ten dla 
wszystkich tych osób niech będzie zaproszeniem na jubileusz 
60-lecia Ludowego Klubu Sportowego POGOŃ Kłomnice.

›
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Tabela A-klasy gr. I – 2 kolejki przed końcem sezonu

L.p. Nazwa drużyny     Mecze   Z R P Zd. Str. Punkty
1.  Unia Rędziny    24  19 1 4 90 18  58
2.  Raków II Częstochowa 24  17 4 3 96 33  55
3.  Lotnik Kościelec   24  11 7 6 52 40  40
4.  Oksza Łobodno   24  12 4 8 51 39  40
5.  Pogoń Kłomnice   24  12 2 10 50 46  38
6.  Junior Szarlejka   24  10 5 9 51 47  35
7.  Liswarta Krzepice   24  11 2 11 45 42  35
8.  Sokół Wręczyca   24  10 4 10 47 57  34
9.  Grom Miedźno    24  9 4 11 40 45  31
10.  Naprzód Ostrowy   24  9 4 11 46 68  31
11.  Błękitni Libidza   24  8 2 14 48 77  26
12.  Błękitni Aniołów   24  6 4 14 23 55  22
13.  Polonia-Unia Widzów 24  6 3 15 29 51  21
14.  Piast Lubojna    24  4 2 18 35 85  14

Tabela A-klasy gr. II – 2 kolejki przed końcem sezonu

L.p. Nazwa drużyny     Mecze   Z R P Zd. Str. Punkty
1.  Pająk Wąsosz    24  20 2 2 82 16  62
2.  Kamienica Polska   24  20 1 3 89 18  61
3.  Skra Częstochowa   24  18 2 4 71 19  56
4.  Sokół Olsztyn    24  15 5 4 33 19  50
5.  Pogoń Blachownia  24  13 3 8 69 44  42
6.  Orkan Gnaszyn   24  10 5 9 41 42  35
7.  Olimpia Huta Stara  24  8 5 11 40 52  29
8.  Orkan Rzerzęczyce  24  8 5 11 39 52  29
9.  Alkas Aleksandria   24  9 2 13 37 55  29
10.  Piast Przyrów    24  7 3 14 33 64  24
11.  Warta Zawada    24  7 2 15 35 50  23
12.  Orzeł Kiedrzyn   24  5 4 15 34 67  19
13.  Częstochówka Cz-wa  24  5 3 16 34 67  18
14.  Czarni Starcza    24  1 2 21 22 94  5

Tabela B-klasy gr. I na 2 kolejki przed końcem sezonu

L.p. Nazwa drużyny     Mecze   Z R P Zd. Str. Punkty
1.  Victoria II Cz-wa   24  21 1 2 12517  64
2.  KS Panki     24  17 3 4 49 17  54
3.  Grom Cykarzew   24  13 3 8 44 45  42
4.  Płomień II Kuź. Mar.  24  12 3 9 45 41  39
5.  Kmicic Kruszyna   24  11 5 8 48 41  38
6.  Pająk II Wąsosz   24  11 4 9 59 48  37
7.  Płomień Czarny Las  24  10 6 8 48 36  36
8.  Metal Rzeki Wielkie  24  11 3 10 56 45  36
9.  Amator Golce    24  10 6 8 33 51  36
10.  Orły Kusięta    24  8 2 14 32 57  26
11.  Salos Częstochowa  24  6 4 14 36 66  22
12.  Świt Borowno    24  4 6 14 26 50  18
13.  Maraton Walenczów  24  4 4 16 35 77  16
14.  Olimp-Gol Rybna   24  4 2 18 24 69  14

 Olimpia Huta Stara - Warta Zawada 1:0
 Pająk Wąsosz - Orkan Rzerzęczyce 5:1
22-04-2007  -  Kolejka nr 17
 Warta Zawada - Sokół Olsztyn 0:1
 Orkan Rzerzęczyce - Piast Przyrów 4:1
29-04-2007  -  Kolejka nr 18
 Orkan Gnaszyn - Warta Zawada 2:1
 Częstochówka Cz-wa - Orkan Rzerzęczyce 3:1
02-05-2007  -  Kolejka nr 19
 Orkan Rzerzęczyce - Olimpia Huta Stara 1:1
 Warta Zawada - Czarni Starcza 5:0
06-05-2007 - Kolejka nr 20
 Orzeł Kiedrzyn - Warta Zawada 4:0
 Sokół Olsztyn - Orkan Rzerzęczyce 0:0
13-05-2007  -  Kolejka nr 21
 Orkan Rzerzęczyce - Orkan Gnaszyn 3:1
 Warta Zawada - Alkas Aleksandria 1:2
20-05-2007  -  Kolejka nr 22
 Czarni Starcza - Orkan Rzerzęczyce 1:4
 Pogoń Blachownia - Warta Zawada 4:2
27-05-2007 - Kolejka nr 23
 Orkan Rzerzęczyce - Orzeł Kiedrzyn 1:1
 Skra Częstochowa - Warta Zawada 6:1
02-06-2007 - Kolejka nr 24
 Alkas Aleksandria - Orkan Rzerzęczyce 1:3
 Warta Zawada - Kamienica Polska 3:6

Ze zmiennym szczęściem radzi sobie nasz jedyny repre-
zentant B-klasy – Metal Rzeki Wielkie. Po bardzo dobrej 
rundzie jesiennej (zespół z Rzek zajmował 4 miejsce) run-
da rewanżowa nie jest już tak udana. Dwie ostatnie kolej-
ki nie przyniosą znaczących zmian, jednak przy odrobinie 
szczęścia drurzyna z Rzek może powrócić na 4 miejsce. 
A oto wyniki rundy wiosennej drużyny Metal Rzeki Wiel-
kie:

01-04-2007  -  Kolejka nr 14
 Metal Rzeki Wielkie - Grom Cykarzew 1:3
07-04-2007  -  Kolejka nr 15
 KS Panki - Metal Rzeki Wielkie 3:0
15-04-2007  -  Kolejka nr 16
 Metal Rzeki Wielkie - Świt Borowno 2:0
22-04-2007  -  Kolejka nr 17
 Victoria II Częstochowa - Metal Rzeki Wielkie 4:2
29-04-2007  -  Kolejka nr 18 
 Metal Rzeki Wielkie - Olimp-Gol Rybna 3:1
02-05-2007  -  Kolejka nr 19
 Płomień II Kuź. Mar. - Metal Rzeki Wielkie 4:2
06-05-2007  -  Kolejka nr 20
 Metal Rzeki Wielkie - Amator Golce 5:0
13-05-2007  -  Kolejka nr 21
 Orły Kusięta - Metal Rzeki Wielkie 4:1
20-05-2007  -  Kolejka nr 22
 Metal Rzeki Wielkie - Maraton Walenczów 2:1
27-05-2007  -  Kolejka nr 23
 Metal Rzeki Wielkie - Płomień Czarny Las 3:2
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Z bibliotecznej półki
Barbara  Charaziak

Powieść sensacyjna 
Gran Sara – HEROINA

Josephine ma za sobą uzależnienie od heroiny i kurację odwykową, nie zdołała się jednak cał-
kowicie wyrwać z marginesu: aby się utrzymać, musi kraść. Toteż gdy przypadkiem otrzymuje 
ofertę, by za pokaźną sumę odnaleźć Nadine, dziewczynę z dobrego domu, nie waha się ani 
chwili. Nowy Jork zna od podszewki, wie zatem, gdzie w pierwszej kolejności powinna się 
udać. Podążając tropem Nadine, wyrusza w podróż do własnej przeszłości…

Powieść historyczna
Holt Victoria  – LEGENDA O SIÓDMEJ DZIEWICY
	
Ferensa to wiejska dziewczyna obdarzona nieprzeciętną uroda i inteligencją. Całe swoje życie 
podporządkowała spełnieniu jednego marzenia: w dniu w którym po raz pierwszy zobaczyła 
ST Larnston Abbas, postanowiła  że zostanie panią tej wspaniałej rezydencji, siedziby arysto-
kratycznego rodu ST Larnstonów. Jej szansą stała się przyjaźń z Mellyorą Martin, córka wiej-
skiego pastora. Mimo przestróg babki Ferensa przekroczyła próg wielkiego domu. Szybko się 
okazało, że nie ma już odwrotu….  

Literatura  polska
ABSURDY PRL-U

Zapis najzabawniejszych zjawisk z czasów realnego socjalizmu. Ukazuje absurdalność 
życia w PRL-u – nie tylko od strony codzienności. Spora część zamieszczonych tutaj 
materiałów nigdy wcześniej nie była publikowana. Pierwszą część książki zajmują dow-
cipy z minionej epoki. Ponadto znajdziemy w niej autentyczne wpisy klientów do ksiąg 
skarg i zażaleń, listy obywateli do radia i telewizji oraz listy czytelników do czasopisma 
konsumenckiego „Veto”…

Poradniki
Summ Ursula  –  DIETA ROZDZIELNA

Dieta rozdzielna zawojowała świat! Jest obecnie najpopularniejszą ze stosowanych diet. Je-
dząc znane i lubiane dania, czasami w innej kolejności bądź inaczej skomponowane niż 
dotychczas, uzyskujemy piorunujący efekt. Zgrabną i proporcjonalną sylwetkę! Książka wy-
jaśnia działanie diety, czyli podaje jak komponować posiłki, jakie składniki potraw można 
ze sobą łączyć i dlaczego. To naprawdę działa!



Obchody Dnia Europejskiego w Kłomnicach, Rzerzęczycach i Witkowicach



Familia - Tczew 2007

Koncert pamięci Edwarda Reszke

Jubileusz Państwa Stanisławy i Satnisława Ko-
walików -  Złote Gody

Zwycięzcy   zawodów wędkarskich	
 w Zawadzie

P.F.Z.D. w Wiśle


