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Spis treści
Drodzy czytelnicy!
Jak wszyscy wiemy w maju i początkach czerwca nad na-
szym krajem przeszły ulewne deszcze powodując powodzie 
na niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Do tej pory wiele 
domów stoi jeszcze w wodzie albo na terenach tak zdegra-
dowanych biologicznie, że nie wiadomo kiedy uda się je 
przywrócić do normalnego funkcjonowania. Telewizja po-
kazywała nam tragiczne sceny z zatopionych miast i wsi, 
osuwiska wraz ze zniszczonymi doszczętnie budynkami, 
jednym słowem ludzkie dramaty. W naszej gminie powódź 
też miała miejsce i objęła swoim zasięgiem tereny większe 

niż w 1997 roku. Pod wodą znalazło się ponad 1500 ha w tym 28 ha terenów zabudowa-
nych. Podtopionych zostało kilkanaście budynków mieszkalnych i drugie tyle gospodar-
czych. Najwięcej strat ponieśli mieszkańcy Karczewic i Garnka, gdzie Warta i Wiercica 
wystąpiły z brzegów i zalały część tych miejscowości. To, że Karczewice nie zostały za-
lane całkowicie, zawdzięczać możemy głównie strażakom z naszych OSP, którzy ułożyli 
zapory z worków z piaskiem, a następnie pompowali wodę z zalanych terenów. Trzeba 
przyznać, że również wielu mieszkańców tej wsi jak i innych  pomagało w walce z wodą, 
chociaż nie brakowało takich, którzy bezczynnie przyglądali się jak woda zalewa sąsia-
dów. Podobna sytuacja miała miejsce w Śliwakowie , gdzie dzięki wytężonej wielogodzin-
nej pracy strażaków oraz wojska z Krakowa, udało się nie dopuścić do zalania miejscowo-
ści. Sztab kryzysowy, który mieścił się w gminie, cały czas kontrolował rozwój sytuacji 
jednocześnie dbając o odpowiednie zaopatrzenie w worki, piach, wyżywienie i wodę pitną 
dla osób biorących udział w akcji ratunkowej, i osób pozbawionych możliwości samo-
dzielnego przygotowywania pożywienia. Od początku pomocy poszkodowanym udzielał 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dostarczając wyżywienie i szacując straty, po to 
aby jak najszybciej, można było wypłacić pierwsze pieniądze powodzianom. Gmina otrzy-
mała pomoc materialną ze strony rządu z przeznaczeniem na zasiłki dla poszkodowanych 
w kwocie do 6000 zł w zależności od wielkości strat. W takich wypadkach musimy ściśle 
przestrzegać zasad udzielania pomocy, które są określane na poziomie województwa i za 
przestrzeganie których jesteśmy szczegółowo rozliczani. Szacowania strat trwają w dal-
szym ciągu i dotyczą głównie terenów rolniczych. Ponieśliśmy również straty w mieniu 
komunalnym. Odbudować musimy most nad Wartą w Karczewicach, kładkę nad Wartą 
w Skrzydlowie, umocnić przyczółki mostu nad Wartą w Konarach, odtworzyć zerwane 
zjazdy do posesji w Karczewicach oraz naprawić uszkodzenie na kilku drogach, które zna-
lazły się pod wodą. Trzeba dodać, że na cele walki z powodzią gmina otrzymała zaraz 
w pierwszych dniach 100 tys.zł od rządu, co umożliwiło nam prowadzenie działań, bez 
znaczącego naruszania naszego budżetu co nie znaczy, że nie wydaliśmy z budżetu żad-
nych pieniędzy. Dodatkowo na naprawę uszkodzonych budowli o których była mowa wy-
żej otrzymaliśmy z budżetu państwa pomoc finansową do 1600 tys zł. Oczywiście również 
i te pieniądze mogą być wydatkowane tylko zgodnie z zasadami jakie określiło MSWiA. 
Podsumowując zdarzenia związane z powodzią należy stwierdzić, że nasza gmina poniosła 
stosunkowo małe straty w porównaniu z innymi gminami a nikt z naszych mieszkańców 
nie pozostał bez dachu nad głową. W dużej mierze zawdzięczamy to ogromnej pracy jaką 
wykonali nasi strażacy ochotnicy po raz kolejny udowadniając, że pieniądze jakie co roku 
przeznaczamy na sprzęt, szkolenia, zawody, remonty i budowy strażnic, to pieniądze wy-
dawane jak najbardziej rozsądnie. Dziękujemy Wam druhowie ochotnicy. Dziękujemy 
również wszystkim ludziom, którzy ruszyli z pomocą poszkodowanym chociaż im samym 
woda nie zagrażała. Jednocześnie zachęcamy wszystkich, którzy mogą pomóc powodzia-
nom w innych gminach w Polsce aby skorzystali z ogłaszanych w mediach apeli o pomoc 
i przekazywali dla nich dobrowolne datki. Tak wielu ludzi utraciło wszystko. Jednocześnie 
informujemy, że na stronie internetowej naszej gminy zamieszczone będą zdjęcia z czasu 
powodzi w gminie w tym zdjęcia wykonane z samolotu, które najlepiej obrazują zakres 
powodzi u nas. «
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Szanowni Państwo w miesiącu 
maju tego roku, dotknęła Naszą 
Gminę powódź, która zaistniała 

w całym kraju, a spowodowana została 
obfitymi opadami deszczu. Na terenie 
Naszej Gminy pierwsze informacje 
o lokalnych podtopieniach miały miej-
sce w niedzielę 16.05. 2010 roku. W Ko-
narach woda z pól wlewała się na drogę 
i zalane zostały podwórka posesji położo-
nych przy tej drodze. W tym dniu także 
otrzymaliśmy informację o podtopieniach 
w miejscowości Zawada, gdzie rowy nie 
były w stanie odebrać tak dużej ilości 
wody. Kolejnym dniem gdzie napływa-
ły informacje o kolejnych podtopieniach 
to poniedziałek, dysponowano jednostki 
OSP do wypompowywania wody z piw-
nic i podwórek na terenie całej Gminy. 
Działania jednostek OSP trwały do póź-
nych godzin nocnych.

We wtorek nadal trwało wypompo-
wywanie wody z piwnic, a część jedno-
stek OSP działała w Skrzydlowie przy 
zabezpieczaniu budynków przed pod-
noszącą się wodą w rzece Warta. W go-
dzinach popołudniowych otrzymaliśmy 
informację o wodzie wdzierającej się 
na podwórka w miejscowości Karczewi-

POWÓDŹ
Adam Równiak

W związku z powodzią która 
przeszła przez teren Gminy 
Kłomnice, powodując tym 

samym znaczne straty w uprawach 
rolnych, Gmina Kłomnice wystąpi-
ła w dniu 21.05.2010 r do Wojewody 
Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka 
z wnioskiem o powołanie komisji d/s 
szacowania strat w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych pro-
dukcji rolnej. 

Odpowiedź przyszła szybko, bo już 
w dniu 24.05.2010 r. ukazało się Zarzą-
dzenie Wojewody Śląskiego z dnia 24 
maja powołujące komisje d/s oszacowa-
nia zakresu i wysokości szkód doznanych 
w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej. Do zadań ko-
misji należy oszacowanie zakresu i wy-

sokości szkód oraz przygotowanie opinii 
do wniosków o kredyty bankowe udziela-
ne na wznowienie produkcji w gospodar-
stwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej znajdujących się na ob-
szarach dotkniętych klęską.

Do oszacowania strat zgłoszono bli-
sko 300 gospodarstw rolnych. Z wstęp-
nych szacunków ustalono że zalana po-
wierzchnia upraw wynosi około 820,52 
ha. Największe szkody w uprawach za-
istniały w miejscowościach położonych 
przy rzece Warcie i Wiercicy, tj.: Kar-
czewice, Garnek, Skrzydlów, Kuźnica, 
Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Chmielarze, 
Śliwaków, Zawada, Zberezka.

Wstępna analiza z lustracji gospo-
darstw dotkniętych powodzią wykazała 
jednoznacznie, że wśród upraw któ-

re w największym stopniu ucierpiały 
na skutek powodzi znajdują się zboża 
jare i ozime, ziemniaki i łąki (pierwszy 
pokos). Komisja jest w trakcie prac, 
jednak ostateczny termin oszacowania 
wszystkich strat to okres do 60 dni od 
dnia stwierdzenia skutków klęski. Przed 
komisją jeszcze sporo pracy zarów-
no w terenie, jak i przy wyliczaniu po-
szczególnych strat na podstawie wyka-
zów upraw rolniczych, średnich plonów 
z 3 lat, średnich cen z 3 lat, średniej ceny 
prognozowanej i kosztów zbioru na pod-
stawie danych WUS i danych z ŚODR. 

Podczas szacowania strat często poja-
wia się problem z brakiem oznakowania 
numeru domu. Gdyby na każdym domu 
był numer komisja nie traciłaby czasu 
na poszukiwanie gospodarza. W wielu 
przypadkach „uliczny wywiad” jest nie-
zbędny by dojechać do nieoznakowanej 
posesji. W związku z powyższym proszę 
o należyte oznakowanie domu. Może 
nasza komisja jeszcze jakoś sobie z tym 

Kolejny raz 
pomogli

W przeciągu kilku lat kolejny 
kataklizm nawiedził teren 
gminy Kłomnice. W tych 

trudnych chwilach po raz kolejny sa-
morząd mógł liczyć na pomoc ze strony 
Małopolskiej Hodowli Roślin HBP Sp. 
z o.o. Stacja Hodowli Roślin Nieznani-
ce, która jako pierwsza zadeklarowała 
pomoc dla zwierząt z poszkodowanych 
gospodarstw rolnych. Podobnie było po 
przejściu trąby powietrznej w roku 2007, 
gdzie skala zniszczeń było ogromna. 

Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. 
z o.o. Stacja Hodowli Roślin Nieznanice 
przekazała wówczas zboże do siewu, oraz 
zboże paszowe, które pozwoliło poszko-
dowanym rolnikom wykarmić zwierzęta 
inwentarskie, oraz dokonać zasiewów. 
Pomoc w tej postaci okazała się tym ra-
zem konieczna w jednym gospodarstwie 
z miejscowości Garnek. Korzystając 
z okazji chciałbym serdecznie podzię-
kować Pani Halinie Mazeli Małolepszej 
za zaangażowanie, współpracę, oraz go-
towość do niesienia pomocy poszkodo-
wanym wskutek klęsk rolnikom z terenu 
gminy Kłomnice. «

Trwa szacowanie strat
Adam Śliwakowski

Adam Śliwakowski

ce. Zadysponowano wszystkie jednostki 
OSP do pomocy w Karczewicach, dzia-
łania trwały całą noc. Kolejnymi miej-
scowościami jakie zostały częściowo 
zalane to Garnek i Kuźnica. Od godzin 
wieczornych w środę do około godziny 
18:00 w czwartek trwało zabezpieczanie 
workami z piaskiem w miejscowości Śli-
waków przed zalaniem wody, która za-
grażała posesjom tam położonym. 

W trakcie prowadzonych działań 
udział wzięło 164 druhów z jednostek 
OSP z tereny Gminy, uruchomione zo-
stały wszystkie pompy jakie są w dys-
pozycji. Do zabezpieczenia użyto 20 tys. 
worków oraz prawie 1000 ton piasku. 
W trakcie działań pomogło Nam także 
wojsko w ilości 36 żołnierzy, którzy po-
magali układać worki z piaskiem w Sli-
wakowie, ich pomoc pozwoliła na chwilę 
odpoczynku dla strażaków z jednostek 
OSP, którzy układali worki od środy 
i byli już u kresu sił. 

W wyniku powodzi zalanych zostało 
około 1500 ha z czego 28 ha to tereny 
zurbanizowane.

W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim druhom z jednostek OSP, 
którzy brali udział w akcji, i zgodnie 
z przesłaniem „Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek” nieśli pomoc poświęcając 
swój czas nie otrzymując za to żadnej 
gratyfikacji finansowej jedynie gorący 
posiłek. «
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fantem radzi, ale podczas gdy liczą się 
sekundy, nie wyobrażam sobie kierowcy 

Komunikat ARiMR
 Biuro Powiatowe Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Częstochowie informuje, 
iż zgodnie z Regulaminem pracy 
od dnia 1 lipca 2010 r następuje 
zmiana godzin pracy w ARiMR, tj. 
praca odbywać się będzie od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30 
do 15.30.«

Prace budowlane w Zespole Szkół 
w Rzerzęczycach, przewidziane 
do realizacji w ostatnich miesią-

cach, przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. Co tydzień odbywają się 
narady, na których obecni są przedsta-
wiciele Urzędu Gminy Kłomnice, kie-
rownik inwestycji p. Jadwiga Zawadz-
ka, kierownictwo firmy realizującej 
projekt, specjaliści z zakresu różnych 
dziedzin budownictwa, inspektorzy 
nadzoru budowlanego, kierownik bu-
dowy. W każdym spotkaniu uczestniczy 
Dyrektor ZS w Rzerzęczycach p. Ryszard 
Krok. W miarę możliwości, ze względu 
na liczne obowiązki, w spotkaniach bierze 
udział Wójt Gminy Kłomnice p. Adam 
Zając. 

Szeroki front robót wymaga szczegó-
łowych ustaleń, umożliwiających termi-
nowe dostarczanie materiałów budowla-
nych i właściwe wykorzystanie dostępnej 
siły roboczej. 

W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania szkoły po rozbudowie, 
jako jednego obiektu, kontrole instalacji 
elektrycznej i przeciwpożarowej objęły 
również dotychczasowy budynek. Prace 
wykończeniowe wewnątrz obiektu szko-
ły umożliwiły położenie nowego dachu. 
W czasie prac dekarskich okazało się, że 
konieczna jest również wymiana stolarki 
i pokrycia dachowego na starej części bu-
dynku. Dzięki temu powstała duża prze-
strzeń, która może być zagospodarowana 
zgodnie z potrzebami uczniów i miesz-
kańców Rzerzęczyc. 

W nowej części szkoły przeprowadzono 
szereg prac, zaawansowanie których budzi 
podziw mieszkańców i odwiedzających pla-
cówkę. W dobudowanym skrzydle zostały 
wykonane instalacje: elektryczna i wodno-
kanalizacyjna, ogrzewanie, położono tynki, 
na poddaszu zamontowane gipsowe sufity. 
W toaletach wykładana jest glazura. Wsta-
wiono wszystkie okna i ocieplono nową 
część szkoły. Na elewacji od strony ulicy 
Skrzydlowskiej przygotowane zostało miej-

sce, gdzie znajdzie się duży zegar. 
Trwają prace przy wykonywaniu ele-

wacji: działania przy ścianie zachodniej 
zmierzają ku końcowi, rozpoczęto docie-
planie starej części budynku.

Warto nadmienić, że szkoła zostanie 
wyposażona w nowoczesną, ekologiczną 
kotłownię opalaną peletami. W związku 
z tym wybudowano specjalne pomiesz-
czenie na opał, który będzie automatycz-
nie, za pomocą podajnika, przekazywany 
do pieca.

Budynek jest dostosowywany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano 
już podjazd prowadzący do wejścia głów-
nego szkoły. Trwa urządzanie odpowied-
nich sanitariatów. 

Trwają intensywne prace adaptacyjne 
zmierzające do wykończenia zaplecza sali 
gimnastycznej, gdzie zaplanowano sani-
tariaty, szatnie sportowe, natryski. Wyko-
nano już dojście na antresolę. Otworzenie 
przestrzeni widowni na salę gimnastyczną 
wymusi poważny remont pomieszczenia. 
Rada Rodziców podjęła decyzję o sfinan-
sowaniu nowego sufitu, bezpiecznego, 
spełniającego wymagania przeciwpożaro-
we oraz odnowieniu parkietu. Nadmienić 
trzeba, że rodzice z wielkim zainteresowa-
niem obserwują zmiany zachodzące w na-
szej szkole i dlatego nie szczędzą sił oraz 
środków wypracowanych w minionych 
latach na polepszenie warunków nauki 
dzieci. 

Jak już pisałem, w projekcie obiektu 
przewidziano nowoczesne pracownie che-
miczno- fizyczną i językowe. Równocze-
śnie z pracami budowlanymi trwa ustala-
nie szczegółów odnośnie ich urządzania. 
W najbliższym czasie przewidziano prace 
wykończeniowe w środku budynku. Poło-
żone zostanie też ponad 800m2 kostki bru-
kowej wokół szkoły i na dziedzińcu we-
wnętrznym. W związku z rozbudowaną 
siecią hydrantów na terenie szkoły, zaist-
niała konieczność zmiany zasilania wod-
nego obiektu z przyłącza przy ul. Skrzy-
dlowskiej, które ma większą wydajność. 

Wspólnie z gronem pedagogicznym 
zaplanowaliśmy odnowienie terenów zie-
lonych, które uległy zniszczeniu w czasie 
rozbudowy szkoły. W związku z tym po-
zyskaliśmy z fundacji „Silesia” z Katowic 
środki na zakup drzew i krzewów ozdob-
nych.

Do zakończenia roku szkolnego zosta-
ło bardzo mało czasu i tuż po rozpoczęciu 
wakacji firma prowadząca prace budow-
lane wejdzie do starej części szkoły. Trwa 
mobilizacja środków i siły roboczej, aby 
zdążyć ze wszystkimi pracami przed koń-
cem sierpnia. Oczekujemy, że z pierw-
szym dzwonkiem wkroczymy do nowej 
i przestronnej szkoły. «

Na finiszu rozbudowy Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach

Dyrektor Ryszard Krok

karetki szukającego konkretnego domu 
na chybił trafił. «

Rada Sołecka i sołtys wsi Bartkowi-
ce  Celina Jendras pragną podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy po-
magali w porządkowaniu placu zabaw 
i sadzeniu drzew i krzewów: Mieczy-
sław Kmita, Łukasz Mielczarek, Bartosz 
Draganiuk, Dariusz Kępa, Alek i Michał 
Okupni, Michał Pałuszka, Remigiusz 
Adamczyk, Małgorzata Cender, Domi-
nik Mariankowski, Żaneta i Marek Kwa-
pisz, Danuta Sambor, Konrad Jendras, 
Marcin Załóg, oraz dzieciom Przemkowi 
Okupnemu, Juli Pudzie, a w szczegól-
ności siedmioletniej Oli Kwapisz, która 
może być stawiana za wzór innym dzie-
ciom i młodzieży bo zamiast bawić się 
na placu zabaw dzielnie i wytrwale cały 
czas pomagała dorosłym. Dziękujemy 
również panu Bogusławowi Sokolińskie-
mu za udostępnienie sprzętu do porząd-
kowania placu oraz pani Ani Koblańskiej 
za pomoc w zaprojektowaniu placu i za 
ziemię. Ponadto panu Alkowi Okupnemu 
za to, że przez cały sezon dba o plac za-
baw, wykasza go i porządkuje.«

Podziękowania



6

M
ar
ek
.Ju

re
k

Ja
ro

sł
aw

 K
ac

zy
ńs

ki

B
ro

ni
sł

aw
 K

om
or

ow
sk

i

Ja
nu
sz
.K
or
w
in
-M

ik
ke

A
nd
rz
ej
.L
ep
pe
r

K
or
ne
l.M

or
aw

ie
ck
i

G
rz
eg
or
z.
N
ap
ie
ra
ls
ki

A
nd
rz
ej
.O
le
ch
ow

sk
i

W
al
de
m
ar
.P
aw

la
k

B
og

us
ła

w
 Z

ię
te

k

up
ra
w
ni
on
yc
h.
do
.

gł
os

ow
an

ia

w
yd
an
o.
ka
rt

Fr
ek
w
en
cj
a.

Kłomnice 10 454 466 34 18 1 240 27 35 6 2355 1300 55,20%

GOK Kłomnice 2 126 83 6 2 0 45 3 8 0 647 275 42,50%

Witkowice 9 193 151 10 7 0 119 3 19 2 953 519 54,46%

Nieznanice 2 88 100 3 5 0 34 1 3 1 495 237 47,88%

Zdrowa 2 93 61 4 4 1 71 6 17 1 491 262 53,36%

Skrzydlów 5 276 95 13 12 0 95 3 19 2 1031 525 50.92%

Rzeki.Wielkie 1 104 60 5 8 0 43 1 5 1 548 233 42,52%

Rzerzęczyce 3 347 218 16 16 0 150 11 14 1 1575 776 49,27%

Garnek 3 166 187 18 15 2 118 10 23 1 1277 547 42,83%

Zawada 4 195 82 14 3 1 84 6 18 8 881 422 47,90%

Konary 2 120 62 6 6 0 41 2 7 0 498 247 49,60%

Pacierzów 0 89 49 1 6 0 43 3 5 0 420 200 47,62%

Ogółem 43 2251 1614 130 102 5 1083 76 173 23 11171 5543 49.62%

% 0,78% 40,90% 30,21% 2,36% 1,85% 0,09% 19,69% 1,38% 3,15% 0,42%
5500
głosy 
ważne

I TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH 20 czerwiec 2010r . - Gmina Kłomnice
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W roku bieżącym, we wrze-
śniu i październiku, Głów-
ny Urząd Statystyczny 

zaplanował przeprowadzenie Po-
wszechnego Spisu Rolnego. 
Spis zostanie przeprowadzony  w celu:

• dostarczenia informacji z dziedzi-
ny rolnictwa w zakresie i terminach 
określonych przez Komisję Europej-
ską,

• zapewnienia bazy informacyjnej 
o gospodarstwach rolnych i związa-
nych z nimi gospodarstwach domo-
wych, koniecznej dla realizacji kra-
jowej, regionalnej i lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi,

• analizy zmian, jakie zaszły w rolnic-
twie na przestrzeni lat 2002-2010,

• wykonania zobowiązań Polski w za-
kresie dostarczenia informacji dla 
potrzeb innych niż EUROSTAT or-
ganizacji międzynarodowych (FAO, 
OECD i inne),

• aktualizacji pospisowej statystycz-
nego rejestru gospodarstw rolnych 
i leśnych, a tym samym przygotowa-
nie operatów do różnotematycznych 

Powszechny Spis Rolny 2010

Więcej informacji: http://www.stat.gov.pl/gus/6435_PLK_HTML.htm

badań reprezentacyjnych z zakresu 
rolnictwa (w latach następnych).
W stosunku do poprzedniego spi-

su z 2002, nastąpiło sporo zmian. 
W znacznie większym stopniu zostaną 
wykorzystane dane juz gromadzone 
przez niektóre urzędy. Po raz pierwszy 
spisać możemy się sami przez internet. 
Jeśli tego nie zrobimy spodziewać się 
możemy bądź telefonu od ankietera, 
bądź wizyty rachmistrza, który przez 
miniaturowy komputer wprowadzi 
dane do ankiety już w gospodarstwie 
do systemu informatycznego. 

Rachmistrzowie dla potwierdzenia 
swojej tożsamości wyposażeni będą 
w stosowne identyfikatory.

Przypominamy, że podczas Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2010 będą 
zbierane informacje :
• według stanu na 30 czerwca 2010 r. 

(prosimy o zapamiętanie lub zapisa-
nie informacji o swoim gospodar-
stwie rolnym)

- prowadzenie działalności rolniczej,

- użytkowanie gruntów,
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rol-

nicze
• z 12 miesięcy poprzedzających 

dzień 30 czerwca br.
- struktura dochodów gospodarstwa 

domowego
- prowadzenia działalności innej niż 

rolnicza bezpośrednio związanej
   z gospodarstwem rolnym,
- aktywność ekonomiczna,
- zużycie nawozów mineralnych, 

wapniowych i organicznych.
Mimo jesiennego terminu właści-

wego  spisu nie dziwmy się jeśli rach-
mistrzowie zapukają do naszych 
drzwi już w sierpniu. Właśnie w tym 
miesiącu prowadzony będzie obchód 
mający potwierdzać lokalizacje oraz 
istnienie gospodarstw, które mają 
uczestniczyć we właściwym spisie.«

         P.W.

Z OSTATNIEJ 
CHWILI!!!

Wyniki II tury Wyborów Prezydenckich w dniu 04 lipca 2010r.
Jarosław Kaczyński    3272 głosów tj. 58,5 %
Bronisław Komorowski 2326 głosów tj .41,5%
Frekwencja w gminie wyniosła  50,63 %
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Rozmowa z Barbarą Dominiak 
– Prezesem Zarządu i Janem 
F. Milcem – Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielcze-
go w Kłomnicach.
Jan Milc: 25 lutego 1925 roku został 
zarejestrowany pierwszy Statut Kasy 
Spółdzielczej „Samopomoc” w Kłom-
nicach. Był to bardzo ważny moment 
w życiu gospodarczym mieszkańców 
Kłomnic i okolicy. Z doskonale zacho-
wanych dokumentów możemy dowie-
dzieć się wielu niezmiernie ciekawych 
faktów. Wiemy, że stuprocentową 
pewnością, kto był założycielem Kasy 
– prekursora dzisiejszego Banku Spół-
dzielczego. Główne role w dziele zało-
życielskim mieli m.in. ks.kan. Roman 
Kossowski, Kazimierz Policzkiewicz, 
Stefan Klawe, Artur Czubiński, Kazi-
mierz Czekajewski, Wacław Ślęzak, 
Marcin Bugała, Jan Bugała, Franciszek 
Kozioł, Jan Gonera, J. Bugaj, Adam 
Rakowski, Andrzej Karasiński i inni. 
Łącznie w Zebraniu Założycielskim 
wzięło udział ponad 40 osób. Wszyscy 
ci ludzie jako cel nadrzędny uznali nie-
sienie wzajemnej pomocy w trudnych 
chwilach... 
Barbara Dominiak: Tak, ten pierwszy 
Statut jest dokumentem bezcennym. 
Świadczy o tym jakie potrzeby mie-
li ówcześni mieszkańcy naszej gminy 
i okolicy. Warto wiedzieć, że w tym 
czasie najbliższe banki w znajdowały 
się w Częstochowie bądź Radomsku. 
Pod koniec lat 20-tych jeszcze dzia-
łało na naszym terenie Towarzystwo 
Oszczędnościowo-Pożyczkowe, jednak 
najwyraźniej założyciele Kasy Spół-
dzielczej „Samopomoc” nie chcieli 
dalej korzystać z jego usług.  Już sama 
nazwa Kasa Spółdzielcza „Samopo-
moc” świadczy o charakterze i zamia-
rach jego twórców. W okresie świato-
wego kryzysu lat 30-tych ub. wieku, 
przez lata okupacji hitlerowskiej, przez 
lata zwalczania autentycznej spółdziel-
czości w Polsce Ludowej, Bank nasz 
przetrwał. Przetrwał dzięki determinacji 
swoich członków, którzy nie szczędzili 
wysiłków, aby uchronić go przed zli-

kwidowaniem. Placówka nasza prze-
chodziła różne losy, przechodziła różne 
formy organizacyjne, ale zawsze była 
spółdzielnią. 
J.M.: Zawsze też władze spółdzielni 
pamiętały o misji spółdzielczości. Jest 
wiele dowodów świadczących o tym…
B.D.: U podstaw powstawania wszelkie-
go rodzaju spółdzielni, w tym o charak-
terze finansowym legła potrzeba wza-
jemnej pomocy. Po to właśnie tworzono 
te organizmy gospodarcze, aby będący 
w potrzebie ich członkowie mogli ko-
rzystać z ich pomocy. W naszym archi-
wum znajduje się sporo dokumentów 
świadczących o takim właśnie działa-
niu. Szczególnie uwidocznione jest to 
w okresie bezpośrednio poprzedzają-
cym wybuch drugiej wojny światowej i  
w okresie okupacji hitlerowskiej. 
J.M.: Kiedy czytałem te dokumen-
ty w pamięci utkwił mi zapis z posie-
dzenia Rady Nadzorczej z 11 kwietnia 
1939 roku, podczas którego postano-
wiono przeznaczyć na Fundusz Obro-
ny Przeciwlotniczej 3000 zł. Była to 
kwota niebagatelna. Drugi szczegół, to 
pomoc dla pogorzelców po pacyfikacji 
jednej z wiosek w 1943 roku. Wspo-
minam o tym dlatego, gdyż działalność 
prospołeczna naszego Banku – Banku 
Spółdzielczego w Kłomnicach w obec-
nej dobie prawie się nie zmieniła. Teraz 
także wspomagamy potrzebujących. 
Nie było to przez wiele lat możliwe, ale 
w ostatnim X-leciu ta pomoc stała się 
faktem.
B.D.: Wrócę jeszcze na moment do hi-
storii. Zawsze, mimo wszelkich zakusów 
i pozbawienia samorządności właścicie-
lami  Banku Spółdzielczego, a wcze-
śniej Spółdzielni Oszczędnościowo-Po-
życzkowej byli członkowie-spółdzielcy. 
Kiedy nadszedł czas przemian ustrojo-
wo-gospodaczych lat 90-tych wydawa-
ło się, że zostaną przywrócone swobody 
dla samorządu gospodarczego. Przynaj-
mniej tak się wydawało w pierwszych 
latach tych przemian.  Jednak szczęście 
i radość nie trwały zbyt długo. Wpro-
wadzono nowe przepisy, które znacznie 
ograniczyły tę swobodę… Ale mówmy 

raczej o rzeczach przyjemnych i takich, 
z których jest wiele satysfakcji, a tych 
mamy najwięcej w momentach, kiedy 
możemy udzielić pomocy i widzimy 
później efekty tego wsparcia. W dniu 
18 czerwca obradowało Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Zebranie Przedstawicieli 
naszego Banku. Przedstawiliśmy tam 
m.in. kwoty i kierunki naszego wsparcia 
w ostatnim czteroleciu. 
J.M.: Przypomnijmy te najważniej-
sze…
B.D.: Dofinansowaliśmy działania 
mające na celu przywrócenie pełno-
sprawności, wspieraliśmy fundacje 
i organizacje osób niepełnosprawnych, 
zakupiliśmy dwa rowerki rehabilitacyj-
ne, komorę ozonową i specjalną matę 
do ćwiczeń dla dzieci z dysfunkcją ru-
chu. Pomagaliśmy poszkodowanym 
przez trąbę powietrzną mieszkańcom 
Adamowa, Hubów i Skrzydlowa. Do-
łożyliśmy 5 000 zł dla pogorzelców 
z Chmielarzy. Wspomagaliśmy ada-
ptację budynku na kaplicę modlitw in-
tencjonalnych w Kłomnicach i budo-
wę kościoła w Witkowicach. Jesteśmy 
fundatorami nagród głównych w naj-
większych na terenie gminy przedsię-
wzięciach sportowych: Wielkanocnego 
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 
i Ogólnopolskiego Turnieju Tańca To-
warzyskiego. W okresie lat 2006 – 2010 
na wsparcie finansowe przeznaczyliśmy 
ponad 180 tys.zł. Wszyscy jesteśmy 
dumni, że jesteśmy członkami takiego 
banku, który nie zapominając o dzia-
łalności gospodarczej podejmuje także 
działania charytatywne i wspiera ini-
cjatywy społeczne. Nasza działalność, 
zarówno gospodarcza jak i na niwie 
społecznej znajduje uznanie w oczach 
przedstawicieli władz samorządowych 
i społecznych. W roku 2010, a więc 
w roku Jubileuszu 85-lecia, Bank otrzy-
mał godło „Orzeł Agrobiznesu”. Jest 
to nagroda Agencji Promocyjno-Wy-
dawniczej EMS dla firm z branży rol-
no-spożywczej i jej otoczenia za sukces 
rynkowy. Nagrody przyznawane są 
przez Kapitułę, w skład której wchodzą 
politycy, handlowcy i specjaliści zaj-
mujący się jakością. Przewodniczącym 
Kapituły jest poseł na Sejm Franciszek 
J. Stefaniuk. Patronat honorowy nad na-
grodą objęła wicemarszałek Sejmu Ewa 
Kierzkowska. Bardzo sobie cenimy to 
prestiżowe wyróżnienie. Otrzymaliśmy 
także certyfikat Fundacji Dzieciom 

CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE SPRAWY

Orzeł Agrobiznesu 
na Jubileusz 85-lecia!

›››
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› „Zdążyć z pomocą” (po śmierci prof. 
Zbigniewa Religi firmowaną przez Be-
atę Tyszkiewicz). Ostatnio Wójt Gminy 
Kłomnice uhonorował nasz Bank Sta-
tuetką X-lecia Wielkanocnego Ogólno-
polskiego Wyścigu Kolarskiego. Choć 
nie czynimy tego dla pochwał i nagród, 
to jednak miło jest kiedy nasze wysiłki 
są zauważone i docenione.
J.M.: Jesteśmy dumni z naszego Ban-
ku. Podkreślam to z całą mocą. Jednak 
mimo bardzo uroczystego charakteru 
tej rozmowy pozwolę sobie na nieco 
sarkazmu. Jesteśmy jedną z niewielu 
placówek gospodarczych, które syste-
matycznie wspomagają rozmaite przed-
sięwzięcia i potrzeby. O pomoc zwracają 
się do nas organizacje społeczne, różne 
miejscowe i pozamiejscowe fundacje, 
związki wyznaniowe i osoby prywatne. 
Wszyscy są „w potrzebie” i to pilnej! 
Oczywiście mamy dobre serce i w miarę 
możliwości udzielamy tej pomocy. Jed-

nak rodzi się pytanie. Co otrzymujemy 
w zamian? Nie oczekujemy dyplomów 
i wyróżnień, choć to miłe. Nasi obda-
rowani mogliby okazać choć trochę 
lojalności. Szczególnie dziwnie zacho-
wują się niektóre fundacje, które konta 
swoje mają w innych bankach, ale my 
je obdarowujemy, bo „przecież działają 
na naszym terenie”. Czyżby miały one 
zaufanie wyłącznie do pieniędzy, któ-
re od nas otrzymują? Czyżby posiada-
nie konta w banku na wsi było dla nich 
dyshonorem? Najwyraźniej niektórzy 
działacze nie znają słowa „współpraca”. 
To przykre. Jeśli chcemy wszyscy mieć 
korzyści z działalności naszego Banku 
to powinniśmy także robić wszystko, 
aby budować wspólnie jego wizerunek. 
Póki co w wielu przypadkach tak nie 
jest. Szkoda.
B.D.: Tak, to rzeczywiście bardzo dziw-
nie wygląda… Jednak mam nadzieję, że 
przyszłość i to ta najbliższa, zweryfiku-

je te relacje.
J.M.: Pani Prezes, spróbujmy podsu-
mować tę rozmowę…
B.D.: Nasz Bank, Bank Spółdzielczy 
w Kłomnicach tworzy 177 autentycz-
nych i wiernych członków. Mamy cał-
kiem elegancką siedzibę. Proponujemy 
nowoczesne produkty bankowe, takie 
jak home-banking i osobiste konta in-
ternetowe. Mamy dobrze przygotowaną 
i odpowiedzialną załogę…
J.M. … mamy bardzo dobrze pracują-
cy Zarząd. Tworzymy znakomitą grupę 
osób zaangażowanych w sprawy Ban-
ku.
B.D. i J.M.: Możemy więc śmiało spo-
glądać w przyszłość i mieć uzasadnioną 
nadzieję na dalszy rozwój Banku. Za-
praszamy do korzystania z usług naszej 
placówki.

Rozmowę notował – Jan F. Milc«

Koncert dedykowany 
powodzianom

Robert Kępa

Ponad pół tysiąca widzów 
uczestniczyło w Koncercie Pa-
mięci Edwarda Reszke, który 

odbył się 23 maja w kościele w Garn-
ku. W koncercie zaprezentowano 
utwory „Angelus” i „Exodus” Woj-
ciecha Kilara. Występ częstochow-
skich filharmoników, uczniów Szkoły 
Muzycznej i trzech chórów dedyko-
wany był osobom poszkodowanym 
podczas powodzi. Koncertowi towa-
rzyszyła wystawa zdjęć archiwalnych 
poświęcona rodzinie Reszków. Pod-
czas koncertu zorganizowano kwestę 
na rzecz powodzian. Specjalnym go-
ściem koncertu była Maria Bilowicz, 
wnuczka Edwarda Reszke i założyciel-
ka Fundacji im. Reszków.

Sakralne dzieła Wojciecha Kilara 
prezentowane są rzadko i towarzyszą 
zwykle najważniejszym polskim i za-
granicznym festiwalom. Tym razem 
prezentacja utworów Kilara rozpoczęła 
cykl imprez dedykowanych rodzeństwu 
Reszków, światowej sławy śpiewakom 
operowym, realizowany w ramach pro-
jektu „Reszkowie – Szlak Muzycznej 

Sławy. Światowe kariery. Promocja do-
robku muzycznego Edwarda, Jana, Józe-
finy”, który jest współfinansowany przez 
Unię Europejską. W koncercie wystąpi-
ła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Częstochowskiej, Zespół Instrumental-
ny Zespołu Szkół Muzycznych im. M. 
J. Żebrowskiego w Częstochowie, Chór 
Instytutu Muzyki Akademii im. Jana 
Długosza, Rzemieślniczy Chór Męski 
Pochodnia oraz Chór Resonans Con 
Tutti z Zabrza. Partie solowe wykonała 
sopranistka Ingrida Gapova. Całością 
dyrygował Krzysztof Pośpiech, główny 
pomysłodawca koncertu.

Utwory Kilara zabrzmiały w sposób 
przejmujący, skłaniający do refleksji i 
wzruszenia. „Exodus Kilara powstał w 
1981 roku, w najtrudniejszych czasach 
systemu komunistycznego, ale również 
w chwili, kiedy Polak został wybrany 
Papieżem, kiedy rodził się ruch Solidar-
ności. Muzyka Kilara oddaje nadzieję, 
jaka towarzyszyła ludziom w tamtych 
czasach i która jest tak potrzebna w 
chwili powodzi, która dotknęła Polskę” 
– powiedziała podczas koncertu Beata 
Młynarczyk, dyrektor częstochowskiej 
Filharmonii. Widzowie owacjami na sto-

jąco podziękowali artystom za wspaniałe 
widowisko.

Majowy koncert tradycyjne został 
poświęcony Edwardowi Reszke w 93. 
rocznicę śmierci oraz w sposób szcze-
gólny osobom poszkodowanym podczas 
tegorocznej powodzi. Powodzią zostały 
dotknięte tereny związane z Reszkami, 
miejscowości leżące nad Wartą w gmi-
nie Kłomnice. Wiele domów zostało 
zalanych wodą. Już dziś szacuje się, że 
straty poniesione przez mieszkańców 
naszej gminy będą liczyły setki tysięcy 
złotych. Dzięki inicjatywie Fundacji im. 
Reszków oraz młodzieży ze świetlicy 
„Ochronka” w Garnku po koncercie zo-
stała przeprowadzona kwesta na rzecz 
powodzian, podczas której zebrano 3820 
zł 90 gr oraz 5 euro. Zebrane środki zo-
stały przeznaczone na dofinansowanie 
zakupu pompy dla OSP Garnek oraz na 
działania świetlicy w Garnku adresowa-
ne do dzieci i młodzieży z terenów do-
tkniętych powodzią.

Co roku koncert dedykowany Edwar-
dowi Reszke odbywa się dzięki społecz-
nemu zaangażowaniu i zaufaniu wielu 
osób. W tym roku w imieniu organizato-
rów chciałbym serdecznie podziękować 
za wsparcie i pomoc Ks. Proboszczowi 
Alojzemu Zatoniowi, członkom i sympa-
tykom Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich w Garnku, dyrekcji i pracownikom 
Zespołu Szkół w Garnku oraz młodzieży 
ze świetlicy Ochronka. «
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„Jest jedna taka miłość, która nie 
liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, 
płacze i przebacza, odepchnięta wraca 
– to miłość macierzyńska „

Doceniając tę miłość i pragnąc 
złożyć wszystkim Matkom 
hołd za ich serce, w GOK 

w Kłomnicach w dniu 22 maja 2010r. 
odbyła się wzruszająca uroczystość 
pod honorowym patronatem p. Ha-
liny Rozpondek posłanki na Sejm RP 
oraz Wójta Gminy Kłomnice  p. Ada-
ma Zająca. Organizatorem spotkania 
był Zarząd Rejonowy PZER i I pod 
przewodnictwem p.H.Przecha .

Zainteresowani tym wydarzeniem 
uczestniczyli najpierw we Mszy św., 
którą w intencji wszystkich Matek spra-
wował proboszcz miejscowej parafii ks. 
kanonik Mirosław Turoń. W wygło-
szonej homilii w pięknych i wzruszają-
cych słowach ks. proboszcz podkreślił 
rolę Matek w życiu rodziny, polecając 
je opiece bożej oraz życząc zdrowia, 
szacunku i nieustającej miłości dzieci. 
Pan przew. Henryk Przech serdecznie 
podziękował ks. proboszczowi za pięk-
ną i podniosłą Mszę św.  oraz życzenia 
dla Matek. Przekazał też podziękowania  
dla chóru parafialnego i panu organiście 
Mariuszowi za piękne wykonanie pieśni 
podczas Mszy św. 

Po zakończonym nabożeństwie 
liczna grupa jego uczestników przeszła 
do GOK, gdzie miało miejsce spotkanie 
Matek z zaproszonymi gośćmi oraz wy-
stępy artystyczne. 

Zebraną publiczność powitała orkie-
stra OSP w Kłomnicach  wykonaniem 
wiązanki rytmicznych melodii, a następ-
nie p. Wanda Kusztal – zastępca Wójta 
Gminy w imienu nieobecnego p. Ada-
ma Zająca, który nie mógł przybyć ze 
względu na sytuację powodziową, po-
witała zaproszonych gości, którymi byli:
- p. Halina Rozpondek posłanka na Sejm 
RP 
- p. Irena Pianka przew. Oddziału Okrę-
gowego PZERi I w Częstochowie 
- p. Bronisława Pikos honorowa prze-
wodnicząca Zarządu Rejonowego PZE-

RiI w Kłomnicach
- dyrektorzy szkół 
- wykonawcy biorący udział w uroczy-
stości
-orkiestra OSP w Kłomnicach 

Pani wice Wójt złożyła wszystkim 
Matkom piękne życzenia z okazji ich 
Święta. Pan przew. Henryk Przech po-
dziękował orkiestrze OSP w Kłomnicach 
za uświetnienie dzisiejszej uroczystości, 
a zespół zrewanżował się wykonaniem 
wiązanki popularnych melodii. 

Utwory były zagrane tak brawuro-
wo, że nogi same podrywały się do mar-
szu, a może nawet i do tańca, bo jednak 
„jest w orkiestrach dętych jakaś siła”  jak 
słusznie mówią słowa piosenki.

Wykonawcy otrzymali gromkie bra-
wa od zachwyconej publiczności .

Gdy oklaski ucichły głos zabrała p. 
Halina Rozpondek  posłanka na Sejm  
RP, która podziękowała orkiestrze za 
piękny występ , a p. Henrykowi Prze-
chowi za zaproszenie na uroczystość 
do Kłomnic, gdzie zawsze bardzo chęt-
nie przyjeżdża oraz złożyła życzenia 
wszystkim Matkom życząc im nieusta-
jącej radości ze swoich dzieci. 

Potem były życzenia od p. Ireny 
Pianki przewod. Oddziału Okręg. PZE-
RiI w Częstochowie, która podkreśliła 
przemiłą atmosferę każdego spotkania, 
w którym ma przyjemność uczestni-
czyć, co jest zasługą p. przew. H. Prze-
cha, który w tak piękny sposób potrafi 
zintegrować środowisko. Pani Irena od-
czytała piękny wiersz o matce, który był 
jednocześnie wyrazem miłości i hołdu 
dla wszystkich Matek.

Pani przew. Irena Pianka wręczyła 
dyplomy uznania następującym paniom:

- Alfredzie Owczarek
- Zofii Czarneckiej  
 - Mariannie Makles
- Halinie Przech i Wiesławie Szumlas

Były to dyplomy przyznane przez 
Zarząd Główny i Oddział Okregowy 
PZERiI , ale na wniosek Zarządu Oddz. 
Rej . PZERiI w Kłomnicach. 

Przew. Związku p. Henryk wraz 
z miłymi słowami wręczył odznaczo-

nym piękne czerwone róże.  Były po-
dziękowania, serdeczne uśmiechy oraz 
„sesja zdjęciowa” p. przewod. z odzna-
czonymi paniami. Pan Henryk Przech 
przedstawił też krótki rys historyczny 
Święta Matki, które jest obchodzone od 
1914r. , a ustanowione było w Stanach 
Zjednoczonych na wniosek ówczesnego 
prezydenta jako wyraz hołdu dla mat-
czynego trudu. Pani Bronisława Pikos 
serdecznie podziękowała za Mszę św. 
w intencji Matek oraz za tak piękną uro-
czystość oraz  kontynuowanie działal-
ności związkowej . I na tym zakończy-
ła się  cześć oficjalna Konferansjerem 
części artystycznej był Dawid Chybalski 
z GOK w Kłomnicach.

Jako pierwszy wystąpił zespół „We-
soła pięciolinia ” czyli grupa dzieci ze 
szkoły w Kłomnicach , która zaśpiewała 
kilka piosenek związanych tematycznie 
z Dniem Matki. Chwilę później byliśmy 
świadkami występu grupy przedszko-
laków z Kłomnic w montażu słowno-
muzycznym „Zabawy przy piosence” 
przygotowanym przez p. Renatę Mize-
rę. Dziewczynki pięknie śpiewały i re-
cytowały z dziecięcym wdziękiem stro-
fy o kochanych mamach. Wśród tych 
wszystkich wzruszająco wykonanych 
tekstów największe brawa otrzymała 
piosenka o mamie zaśpiewana w rytmie 
tanga przez Małgosię Przech. I dalej 
trwały piękne występy  tym razem dzieci 
z kl. I Szkoły Podstawowej  w Konarach 
przygotowane przez Aldonę Chrząstek. 
Dziesięcioro pierwszoklasistów przed-
stawiło barwne widowisko wprowadza-
jąc wiosenny nastrój poprzez kolorowe 
stroje, różnokolorowe parasolki, humo-
rystycznie wykonane dialogi. Był to bar-
dzo miły, naturalny popis dziecięcego 
hołdu dla wszystkich Mam.

Po tym występie zaprezentowała się 
Kasia Przech ze Studia Piosenki działa-
jącego przy GOK w Kłomnicach pro-
wadzonym przez Panią Asię Kluczniak. 
Piękne wykonanie utworów zostało 
nagrodzone przez zebranych gromkimi 
brawami. 

I za chwilę mamy zmianę nastroju. 
Na scenie pojawili się tancerze z Klubu 
Tańca Towarzyskiego „Styl” prowa-
dzonego przez Pana Krystiana Chmie-
larza. Występ składał się z dwóch czę-
ści. Pierwsza to tańce standardowe jak 
walc, tango lub walc angielski. W prze-
rwie między drugą częścią tańców wy-
stąpiła znana nam już z innych imprez 

Uroczystość z okazji 
Święta Matki

Danuta Wilk
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solistka Paulina Makles, w której wy-
konaniu usłyszeliśmy trzy piosenki: 
„Małe tęsknoty”, „Gram o wszystko” 
i „To co mam”. Było to piękne wyko-
nanie lirycznych i trudnych utworów, 
ale sympatyczna Paulina jest przecież 
profesjonalistką i słuchanie jej śpiewu 
to prawdziwa uczta dla duszy. Wielkie 
brawa dla Pauliny! 

Na scenę tanecznym krokiem wyszli 
tancerze, by zatańczyć tym razem kilka 
tańców latynoamerykańskich. Zoba-
czyliśmy między innymi sambę, rumbę 
i inne. Tancerze zaprezentowali się pięk-
nie zarówno w pierwszej jak i w drugiej 
części. Podziwialiśmy wdzięk, urodę 
i talent młodych wykonawców. Ich 
kierownik pan K. Chmielarz może być 
dumny i mieć osobistą satysfakcję ze 
swoich uczniów.

Na zakończenie uroczystości został 
nam jeszcze jeden „rodzynek”, to jest 
zespół „Klepisko” pod kierownictwem 
pana Mieczysława Tkacza. Ostatnio ze-
spół zajął drugie miejsce na festiwalu 
folklorystycznym w Dąbrowie Górni-
czej, a Pani Irena Janus (członkini ze-
społu) zajęła 3 miejsce w występach in-
dywidualnych. Pan Mieczysław powitał 
pięknie zebranych i przedstawił program 
występów. Był to montaż słowno – mu-
zyczny pieśni i wierszy o Matce przygo-

towany specjalnie na uroczystość Świę-
ta Matki. Na początek zespół odśpiewał 
„Wiwat”, który wielokrotni powtarzał 
w czasie występów, wiwat na cześć 
wszystkich Matek. Słuchaliśmy wierszy 
w wykonaniu Pana Tkacza, który, jak 
mieliśmy okazję przekonać się, nie tylko 
wspaniale śpiewa, ale również pięknie 
recytuje. Miałabym problem z rozstrzy-
gnięciem, które wykonanie jest pięk-
niejsze? Śpiew czy recytacja? Jedno 
i drugie w wydaniu Pana Mieczysława 
to maestria! Dodatkową atrakcją było 
przepiękne instrumentalne wykonanie 
pieśni o matce przez skrzypaczkę Panią 
Beatę Garbarz. Mieliśmy okazje też po 
raz pierwszy wysłuchać recytacji i śpie-
wu w wykonaniu solisty Pana Michała 
Jafry, który ma głos dźwięczny i mocny 
jak dzwon. Słowa uznania dla pana Mi-
chała oraz życzenia dalszych udanych 
występów.

Cały zespół śpiewał tak pięknie, z tak 
wielkim uczuciem i tak przejmująco, że 
wzruszenie zapierało dech w piersiach, 
a łzy same cisnęły się do oczu i można 
było stracić poczucie czasu i rzeczywi-
stości.

Niestety „Klepisko” zakończyło 
swój pokaz pozostawiając u widzów 
uczucie niedosytu. Nagrodzeni oklaska-
mi wykonawcy zeszli ze sceny i na tym 

zakończyła się ta piękna i wzruszająca 
uroczystość. Kłaniamy się nisko całe-
mu zespołowi i jego kierownikowi Panu 
Mieczysławowi i dziękujemy za piękne 
chwile wzruszenia

Na pewno uczestnicy tego spotkania 
długo nie zapomną tego co zobaczyli 
i usłyszeli i zachowają we wdzięcznej 
pamięci piękne melodie, wiersze i ich 
wykonawców. A wszystko to zawdzię-
czamy jednemu człowiekowi, jego de-
terminacji w zorganizowaniu tego świę-
ta, obchodzonego w ten sposób po raz 
pierwszy w naszej gminie. Tym człowie-
kiem jest przew. Oddziału Rejonowe-
go PZERiI w Kłomnicach Pan Henryk 
Przech, który chce i potrafi zgromadzić 
wokół siebie i zachęcić do społecznego 
działania grupę osób, która idąc śladem 
przewodniczącego włącza się do pracy. 

W zorganizowaniu tej uroczysto-
ści szczególne podziękowania kieruję 
do Pana Adama Zająca – Wójta Gminy 
Kłomnice. Dziękujemy za współpra-
cę Leszkowi Janikowi – Dyrektorowi 
GOK wraz z pracownikowi.

Podziękowanie składamy dyrekcji 
szkół w Kłomnicach, Konarach i przed-
szkola w Kłomnicach.

Jest nam miło podziękować Panu 
Zbigniewowi Wawrowskiemu Prezeso-
wi GS za udzieloną pomoc. «

Spotkanie emerytów, rencistów 
i osób z niepełnoprawnością 
w dniu 1 maja br. miało charak-

ter integracyjno- rekreacyjny .
Grillowanie, opiekanie kiełbasek 

wraz z ich konsumpcją sprzyja skrom-
nemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli 
możliwość wspólnego śpiewania zna-
nych piosenek, słuchaniu ciekawych 
utworów  muzycznych w wykonaniu pa-

nów: Marka i Kazimie-
rza Zająców.

Wielu uczestników 
nie wahało się tańczyć 
na placu przed budyn-
kiem, z którego korzy-
sta LZG Pogoń .

O r g a n i z a t o r z y , 
głównie wiceprzewod-
nicząca Związku Eme-
rytów Pani Grażyna 
Jurczyńska przygoto-
wała zabawne konkursy 
wraz z wyróżnieniami 
dla zwycięzców.

Przeprowadzone 

konkursy były dobrą okazją do wspólnej 
zabawy i koleżeńskiego współzawod-
nictwa. Chętni mogli również kibicować 
naszej drużynie piłkarskiej LZS Pogoń 
w rozgrywaniu meczu .

Mile spędzony czas będziemy wspo-
minać i czekać na kolejne spotkanie. 
Emeryci, renciści i osoby niepełno-
sprawnością zrzeszeni w Związku chcą 
wspólnie, w sposób zorganizowany, 
spędzać wolny czas. Wiele osób dopie-
ro po przejściu na emeryturę ma czas, 
aby realizować swoje marzenia i potrze-
bę działalności kulturalnej. Zachęcamy 
do zrzeszania się w  Związki Emerytów, 
Rencistów i Osób z niepełnosprawno-
ścią. Zapisy w biurze Zarządu w każdy 
poniedziałek i czwartek od godziny 1000  

do 1200 ,  Kłomnice ul. Strażacka 18 (II 
piętro).

Składam podziękowania za udostęp-
nienie nam pomieszczeń i placu dla Za-
rządu LZS Pogoń, a w szczególności p. 
mgr Arturowi Raźniakowi – prezesowi 
i p. Gienkowi Kotasowi – gospodarzo-
wi .«

Henryk Przech

Majówka Emerytów

› 



GAZETA KŁOMNICKA - Czerwiec/Lipiec 2010 11

Obchody Dnia Europejskiego 
to już tradycja naszej szkoły. 
Jest to jest jeden z elementów 

edukacji europejskiej, której celem 
jest poszerzanie wiedzy o krajach 
Unii Europejskiej. Dzień ten skupia 
uwagę na nauce języków obcych; jest 
to święto – jak sama nazwa wskazu-
je – całej Europy, a przede wszyst-
kim języków, którymi posługują się 
Europejczycy. Podczas obchodów 
uświadamiamy sobie jak wiele korzy-
ści przynosi człowiekowi nauka języ-
ków. Dzień ten jest doskonałą okazją 
do zaprezentowania umiejętności po-
sługiwania językiem innym niż polski 
przez naszych uczniów. Nauka dwóch 
języków obcych: angielskiego i nie-
mieckiego, zapewnia dobry start w do-
rosłe życie, lepsze możliwości rozwoju 
dziecka, oraz pozwala bliżej poznać 
tradycje i kulturę krajów, w których 
używa się tych języków. Staraniem 
Pana Dyrektora Ryszarda Kroka w na-
szej placówce już od wielu lat ucznio-
wie mają możliwość nauki nie jednego, 
a dwóch języków obcych. 

W tym roku Dzień Europejski od-
był się 10 kwietnia i przyświecały mu 
słowa J.W. Goethe’ego: „Ile znasz ję-
zyków, tyle razy jesteś człowiekiem” 
Organizatorami obchodów były na-
uczycielki języków obcych: mgr Izabe-
la Szkop, mgr Monika Wrzalik- Bruś 
oraz p. Olga Izydorczyk. Wcześniej 
każda klasa wylosowała nazwę kra-
ju, który miała zaprezentować i wraz 
z wychowawcą rozpoczęła sumien-
ne przygotowania: uczniowie zajęli 
się wykonaniem różnorodnych flag, 
układali nietypowe hasła nt. „swoich” 
krajów, przygotowywali piękne stroje, 
wcieli się w role wybitnych postaci. 
Prezentacje państw na sali gimnastycz-
nej były prawdziwym widowiskiem, 
w którym uczniowie popisywali się 
swymi talentami aktorskimi, wokal-
nymi i językowymi. W tym roku, po 
raz pierwszy uczniowie zaprezentowa-
li swe umiejętności nie tylko w języ-

ku angielskim i niemieckim, ale także 
francuskim i włoskim. 

Obchody dnia zostały rozpoczę-
te prezentacją multimedialną, dzięki 
której przypomnieliśmy podstawowe 
informacje nt. UE. Następnie, dziew-
częta z kl. I gimnazjum zaprezentowa-
ły swe umiejętności wokalne, śpiewa-
jąc włoską piosenkę pt. La Chate Mi 
Cantare. W dalszej części programu 
poszczególne klasy prezentowały pań-
stwa, a każdy występ poprzedzony był 
hymnem danego kraju. Jako pierwsi 
na scenie pojawili się najmłodsi czyli 
oddział przedszkolny, który zaprezen-
tował Szwecję. Warto tu podkreślić, że 
pomimo iż był to pierwszy taki występ 
maluchów, stanęli oni na wysokości 
zadania. 5-latki ubrane w kolory fla-
gi szwedzkiej, zaprezentowały słynne 
osoby z tego kraju, na czele których 
stanęła wspaniała para królewska. 
Uczniowie klasy I mieli za zadanie 
przybliżyć nam Holandię; dominowa-
ły tu kolory biały i niebieski, a każdy 
z uczniów trzymał własnoręcznie wy-
konanego tulipana lub wiatrak. Na-
tomiast na ogromnym transparencie 
mogliśmy odczytać hasło Holandia 
to wiatraków szum, Holandia to tu-
lipanów tłum. Niemcy z klasy II zro-
bili na wszystkich wrażenie pięknymi 
strojami w kolorze flagi tego kraju. 
Mieliśmy szansę „zobaczyć” papieża 
Benedykta XVI, kanclerz Angelę Mer-
kel oraz niemiecką aktorkę i modelkę 
Claudię Schiffer. Dzięki klasie III mo-
gliśmy dowiedzieć czegoś więcej na te-
mat najstarszej europejskiej monarchii, 
którą jest Dania. Uczniowie nie tylko 
zaprezentowali się w czerwono – bia-
łych barwach państwa, mogliśmy uj-
rzeć królową Małgorzatę II wraz z mę-
żem, księciem Henrykiem. 

Po występie klas 0 – III SP jury roz-
poczęło burzliwe obrady, a pozostali 
mogli wysłuchać krótkich inscenizacji 
oraz piosenek w języku niemieckim. 
Po ogłoszeniu wyników, uczniowie 
klas IV-VI rozpoczęli swe pokazy. 

Klasa IV przeniosła nas do słonecznej 
Hiszpanii. Wystąpili torreadorzy, para 
królewska, a dziewczynki w tradycyj-
nych strojach zatańczyły flamenco. 
Wszystko to spowodowało, że każdy 
zapragnął odwiedzić ten kraj. Klasa V 
zaprezentowała nam Irlandię. Zoba-
czyliśmy pokaz mody, na którym moż-
na było podziwiać kreacje na różnorod-
ne okazje. Klasa VI z kolei, przybliżyła 
nam Francję. Odwiedził nas Bonaparte 
oraz trzej muszkieterowie, usłysze-
liśmy o Coco Chanell i Pierre Cardin 
oraz przenieśliśmy się na Lazurowe 
Wybrzeże. 

Po występach uczniów Szkoły Pod-
stawowej z klas IV – VI komisja oce-
niająca ponownie rozpoczęła obrady. 
W tym czasie wysłuchaliśmy piosenki 
w języku angielskim pt. „Daddy, Dad-
dy, Can I have some ice-cream ?”, któ-
rą zaśpiewała kl. II SP. 

Następnie zaprezentowali się 
uczniowie klas gimnazjalnych. He-
rosów i bogów greckich panujących 
na Olimpie w tradycyjnych strojach 
przedstawiła klasa I gimnazjum. 
Uczniowie klasy II prezentując wier-
szyki i rymowanki przenieśli nas 
do Italii. Na tle muzyki słynnego ze-
społu z Liverpoolu bawiła nas klasa III 
gimnazjum. Chłopcy wcielili się w role 
zespołu „The Beatles’, a dziewczęta 
„Spice Girls”. Gdy jury podejmowało 
decyzje co do występów, widownia 
mogła wysłuchać francuskiej piosenki 
pt. „Frère Jacques” w wykonani kl. IV. 

Wszystkie zwycięskie klasy: kl. II 
i kl. IV SP oraz kl. III gimnazjum otrzy-
mały dyplomy i upominki ufundowane 
przez Spółdzielnię Uczniowską oraz 
wydawnictwo Pol-Anglo, z którym 
szkoła współpracuje od dawna. 

Nastepnym punktem programu był 
quiz. Wiedzą na temat krajów euro-
pejskich mogli wykazać się przedsta-
wiciele wszystkich klas, biorąc udział 
w konkursie. Zwycięzcy także zostali 
nagrodzeni. 

Komisja oceniająca jak i wszyscy 
zgromadzeni byli pod wrażeniem po-
mysłowości uczniów.

Występy wszystkich klas były 
niezwykle ciekawe i barwne. Podsu-
mowując uroczystość, Pan Dyrektor 
Ryszard Krok podziękował uczniom, 
wychowawcom i przypomniał raz jesz-
cze jak, istotna w obecnych czasach 
jest nauka języków obcych. «

DZIEŃ EUROPEJSKI W ZESPOLE 

SZKÓŁ W RZERZĘCZYCACH
Monika Wrzalik- Bruś, Izabela Szkop
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Wiele radości i uśmiechu 
sprawiło dzieciom ogło-
szenie wyników konkursu 

plastycznego pod hasłem „magno-
lia”. Konkurs zorganizowała Gazeta 
Wyborcza i częstochowski magistrat 
(fundator nagród).

Dzieci z oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej w Konarach 
z zapałem przystapiły do wykonania 
prac. Łucja Ciechowska, Zuzia Lato-
sińska i Patrycja Wróblewska wykona-
ły pracę zbiorową. Naklejały na dużym 
kartonie bibułkowe kwiaty przedsta-
wiające magnolię w kolorach białym 
i różowym. Domalowywały farbą pla-
katową liście i dorysowywały tłustą pa-
stelą kolorowy świat owadów. Mikołaj 
Misiewicz, Ewelinka Małolepsza, Da-
ria Trzeciak i Wiktoria Piras rysowały 

ukwiecone krzewy pastelami tłustymi. 
Wszystkie prace plastyczne były ba-
jecznie kolorowe, pełne radości z du-
żym rozmachem i bogatą gamą barw.

Dzieciaki zgodnie postanowiły, aby 
wysłać ich prace na konkurs.

12 maja 2010 roku zakończona zo-
stała siódma edycja, ,Święta Magnolii”. 
Do konkursu przystąpiło kilkadziesiąt 
placówek oświatowych z Częstochowy 
i powiatu. 

Prace nadesłały szkoły, przedszko-
la, świetlice środowiskowe, oddział 
szpitalny.

Komisja uznała, że wszyscy otrzy-
mają po jednej magnolii, a najbardziej 
oryginalnym pracom przyznano dwie 
sadzonki. Pośród prac nagrodzonych 
dwoma magnoliami był oddział przed-
szkolny ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Konarach.
Piękne odmiany magnoliowych 

krzaków ozdobiły ogród przed szkołą.
Dzieci z ogromnym przejęciem 

oglądały sadzonki i z dumą prezento-
wały je rodzicom.

Teraz będą doglądać i dbać o rośli-
ny, które pięknie komponują się wśród 
innych szkolnych kwiatów.

To jest ich mały świat-świat przyro-
dy, radości i uśmiechu.

Dzięki takim akcjom budowana jest 
wśród dzieci wiedza o świecie przy-
rodniczym oraz wychowanie dla po-
szanowania roślin i otaczającego śro-
dowiska. Jednocześnie wprowadzane 
zostają w świat wartości estetycznych 
poprzez sztuki plastyczne.«

 MAGNOLIE JAK MALOWANE
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

 Janusz Korczak Małgorzata Dziwińska

Kończący się już rok szkol-
ny przyniósł liczne sukce-
sy uczniom Zespołu Szkół 

w Kłomnicach. Odnosili je w wielu 
dziedzinach: muzycznej, plastycz-
nej, sportowej, olimpiadach i kon-
kursach przedmiotowych. Właśnie 
osiągnięcia artystyczne stały się udzia-
łem trzech uczennic klasy III b, któ-
rej jestem wychowawczynią. Wzięły 
one udział w Regionalnym Konkursie 
Plastycznym Na Znaczek Pocztowy 
„CHRONIONE GATUNKI ROŚLIN 
W POLSCE”, organizowanym przez 
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyro-
dy w Częstochowie oraz Szkołę Pod-
stawową im. Kornela Makuszyńskiego 
w Brzyszowie. pod patronatem Kurato-
rium Oświaty w Katowicach -Delega-
tura w Częstochowie. Uczennice Klau-
dia Kowalczyk i Anna Łapeta zdobyły 
w tym konkursie II miejsce, a Katarzy-

na Kupczak III miejsce. 
Głównymi celami konkursu było: 

podniesienie świadomości społecznej 
wśród najmłodszych w zakresie ochro-
ny roślin, zwrócenie uwagi na rolę ro-
ślin w naszym życiu, zachęcenie dzie-
ci, rodziców i nauczycieli do podjęcia 
lokalnych działań na rzecz ochrony 
zagrożonych gatunków roślin żyjących 
w Polsce. Konkurs był adresowany 
do uczniów szkół podstawowych z re-
gionu częstochowskiego z klas I- III, 
a warunkiem uczestnictwa było wy-
konanie pracy plastycznej w formie 
znaczka pocztowego, przedstawiającej 
chronione gatunki roślin w Polsce. 

Sukces naszych uczennic jest tym 
większy, że na konkurs nadesłano aż 
sto siedemdziesiąt prac plastycznych 
z kilkunastu szkół powiatu często-
chowskiego, lublinieckiego i kłobuc-
kiego. Uczestnicy rywalizowali ze 

sobą w trzech kategoriach: dla klas 
pierwszych, drugich i trzecich, a po-
ziom konkursu był bardzo wysoki.

Jury w składzie: p. mgr Maria Wa-
sik Tyrała - konsultant RODN „WOM” 
w Częstochowie, p. mgr Sylwia Ku-
cab- konsultant RODN „WOM” 
w Częstochowie, p. mgr Władysława 
Tkaczyk- starszy wizytator Delegatury 
w Częstochowie Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, p. mgr Maria Jasiń-
ska- wiceprezes Zarządu Okręgu LOP 
w Częstochowie, po rozpatrzeniu prac 
przyznało nagrody i wyróżnienia. Finał 
konkursu wraz z jego podsumowaniem 
odbył się 27. 04. 2010 r. w Szkole pod-
stawowej w Brzyszowie, a zaproszenie 
na tę uroczystość otrzymali laureaci 
i ich opiekunowie. Oprócz w/w osób 
zasiadających w Jury, obecna na nim 
była p. mgr Renata Dziura- zastępca 
Dyrektora Delegatury w Częstochowie 

KOLEJNE SUKCESY ARTYSTYCZNE 

UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁOMNICACH

Elżbieta Twardoch

„Orzeł Agrobiznesu”

Święto w gromadzie zuchowej...

„Opowiem ci o wolnej 
Polsce”

Hej!, Hej! Bawmy się!

20 lat piosenki w Kłomnicach…
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Dziesiec lat temu w głowach Sylwestra Politańskiego i Sławomira Kowalika zrodził się pomysł by urządzic w Rzerzę-

czycach łowisko wędkarskie z prawdziwego zdarzenia. Po licznych problemach zapaleńcy ze Stowarzyszenia „Grusz-

ka” stworzyli wzorcowe miejsce gdzie mogą wypoczywac wszyscy mieszkańcy Rzerzęczyc i ich goście. Członkowie 

Stowarzyszenia mają więcej planów związanych ze stawami, trzymamy za nich kciuki. W zawodach 3 czerwca wzięło 

udział dwadzieścia dziewięc  większych i mniejszych dzieciaków, oczywiście z rodzinami. Nagrody otrzymali wszyscy 

uczestnicy.

Dzień Dziecka w wędkarskich Rzerzęczycach
Robert Detka

Losowanie stanowisk

Organizatorzy:  M. Makles,  S. Politański,  S. Kowalik, R. Amborski,  H. Kowalik, 
M. Kowalik, M. Mielczarek, T. Błachowiak

A. Franc i S. Kowalik. Ci to potrafią się ustawić, 
ale kiełbasek i napojów nie brakło dla nikogo
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Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Laureaci otrzymali piękne dyplomy 

i nagrody oraz pamiątkowe zdjęcia, 
a uroczystość uświetnił piękny występ 
uczniów Szkoły Podstawowej w Brzy-
szowie. Nasze uczennice i ja jako ich 
opiekun czułyśmy się bardzo wyróż-
nione i docenione, ponieważ jest to dla 
nas ogromny sukces, tym bardziej, że 
dziewczynki od dawna interesują się 
plastyką i mają w tej dziedzinie nie-

przeciętne zdolności.
Oprócz sukcesów plastycznych 

na uwagę zasługują również sukcesy 
solistek chóru „Wesoła Pięciolinia” 
z naszej szkoły, który od wielu lat pro-
wadzę. Zostały one kolejny raz laure-
atkami XX Gminnego Jubileuszowego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej: w kate-
gorii klas I- III – I miejsce otrzymała 
Klaudia Kowalczyk z kl. III b, a wy-
różnienia- Dorota Woźniak i Patrycja 

Lisowska, też z kl. III b; w kategorii 
klas IV- VI- I miejsce zdobyła Ewa 
Woszczyńska z kl. VI b, II miejsce 
zdobyła Olga Chodyna z kl. VI a, a wy-
różnienie- Ewa Rozpędek z kl. VI b.

Bardzo cieszymy się z tych osią-
gnięć, zarówno plastycznych jak i wo-
kalnych i życzymy naszym uczenni-
com dalszych sukcesów. «

Dzieci z klasy I Zespołu Szkół 
w Kłomnicach w zbiórkach 
uczestniczyły już od począt-

ku roku szkolnego, ale pełnopraw-
nymi zuchami poczuły się dopiero 
2 czerwca, kiedy złożyły uroczystą 
Obietnicę. 

Dzieci długo oczekiwały na ten 
dzień. Dla każdego z nich była to bar-
dzo ważna i wyjątkowo emocjonująca 
zbiórka, a także okazja, by zaprezen-
tować to, czego nauczyły się w ciągu 
roku. W zuchowym święcie uczestni-
czyło wielu ważnych gości: komendant 
hufca ZHP – hm. Adrian Staroniek, 
namiestnik zuchowy – phm. Ewelina 
Michoń, wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Kłomnicach – mgr Katarzyna Jur-
kowska, dh Agnieszka Borowiecka 
z drużyną harcerzy „Płomień”, nauczy-
ciele, rodzice i sympatycy ZHP. Wszy-
scy zgromadzili się wokół kominka.  

Przed złożeniem Obietnicy dzieci 
musiały przejść różnorodne próby: np. 
moczenie nosa w zimnej wodzie, łapa-
nie „żabki” ukrytej w słoju, zjedzenie 
„ostrych” kanapek i wypicie mikstury 
– mieszaniny wody, soli i soku z cy-
tryny, i inne. Dzieci bez problemów 
sprostały wszystkim wyzwaniom, udo-
wadniając innym, a przede wszystkim 
sobie, że w pełni zasługują na miano 
zucha. Jak się okazało, nie tylko znają 
poszczególne punkty Prawa Zucha, ale 
przede wszystkim gotowi są je wypeł-
niać. 

Przekonani o tym byli wszyscy 
zgromadzeni. Nie pozostało zatem 
nic innego, jak złożyć Obietnicę, któ-
rą przyjął komendant hufca ZHP – hm 
Adrian Staroniek i namiestnik zucho-
wy – phm Ewelina Michoń. Dzieci 
z dumą wypowiadały słowa: Obiecuję 

być dobrym zuchem, zawsze przestrze-
gać Prawa Zucha. Była to bardzo pod-
niosła chwila. Następnie zuchy otrzy-
mały znaczki i legitymacje, a także 
złożyły odcisk kciuka w Księdze Gro-
mady. Nie zabrakło również piosenek 
i pląsów zuchowych. 

Zbiórka zakończyła się przekaza-
niem iskierki przyjaźni z udziałem 
wszystkich uczestników uroczystości.

Zuchy podziękowały wszystkim za-
proszonym gościom i rodzicom, którzy 
tak dzielnie kibicowali ich zmaganiom. 
Otrzymały także upominki od harcerzy 
i rodziców. Następnie przyszedł czas 
na zabawy i rywalizacji ze starszymi 
kolegami – harcerzami. 

Kiedy emocje już opadły wszyscy 
zgromadzili się wokół ogniska. Impre-
za zakończyła się słodkim poczęstun-
kiem i wspólnym pieczeniem kiełba-
sek. «

Święto w gromadzie zuchowej 
„Czerwone Promyczki”

Henryka Bartnik

„Opowiem ci o wolnej Polsce” konferencja 2010

W dniach 30.05 – 01.06.10 
uczennice klasy VI a Szko-
ły Podstawowej w Kłomni-

cach Monika Kwiecień, Aleksandra 
Pruciak i Olga Sośniak uczestniczy-
ły w konferencji finałowej III edycji 
programu edukacyjnego Opowiem 
ci o wolnej Polsce, która odbyła się 
w Warszawie. Uczennice zaprezen-
towały w Centrum Edukacyjnym In-

stytutu Pamięci Narodowej projekt 
„Szare Szeregi w Kłomnicach” oraz 
film „Harcerskie Gawędy Mały Sa-
botaż w Kłomnicach”. Projekt i film 
został zrealizowany przez uczniów 
pod kierunkiem mgr Barbary Kano-
niak. W czasie prezentacji wszystkie 
projekty przygotowane przez uczniów 
z kilkudziesięciu szkół z Polski oraz 
z Białorusi, Czech, Szwecji, Nie-

miec, Rosji i Ukrainy były oceniane 
przez ekspertów: Małgorzatę Żaryn 
z Muzeum Historii Polski, Andrzeja 
Zawistowskiego z Instytutu Pamięci 
Narodowej, Pawła Ukielskiego z Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Pio-
tra Salaka z TVN, Piotra Gursztyna z 
„Rzeczpospolitej” oraz Adama Cze-
twertyńskiego z IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Warszawie. Uczennice 

 Małgorzata Raźniak

›››
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› naszej szkoły rozmawiały z Piotrem 
Salakiem, który z dużym zaintereso-
waniem obejrzał film z harcerskimi 
wspomnieniami Zbigniewa Majew-
skiego i wysłuchał uwag na temat re-
alizacji i przygotowania projektu.

Wieczorem wraz ze wszystkimi 
uczestnikami konferencji zwiedzały-
śmy Warszawę. Przewodnicy opro-

wadzili nas po centrum miasta. Zwie-
dzanie Warszawy wieczorną porą 
pozostawiło niezapomniane wrażenia.

Następnego dnia w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego odbył się 
pokaz filmów zrealizowanych przez 
uczniów, a po jego zakończeniu roz-
mowa z zaproszonymi gośćmi: Emilia-
nem Kamińskim, Michałem Bukojem-

skim i Włodzimierzem Dusiewiczem, 
którzy opowiedzieli o swojej pracy 
i udzielili zebranym wskazówek do-
tyczących np. realizacji filmu. Po 
wręczeniu dyplomów i nagród zwie-
dziłyśmy Muzeum Powstania War-
szawskiego.«

8 maja 2010r. - sobotni poranek 
- po deszczowych dniach wyma-
rzona pogoda, aby rozpocząć 

I Gminne Marsze na Orientację „Na 
zdrowie”. Nazwa nie jest przypadko-
wa, gdyż powinna kojarzyć się nam ze 
znaną fraszką Jana Kochanowskiego 
– patrona Zespołu Szkół w Witkowi-
cach. Jednym z celów przyświecają-
cych tej imprezie turystycznej jest pro-
mowanie sylwetki najwybitniejszego 
poety polskiego renesansu, wielkiego 
humanisty. 

Organizator marszów – Szkolne 
Koło Krajoznawczo – Turystyczne 
w Witkowicach, baza – las w Nie-
znanicach, uczestnicy – uczniowie ze 
szkół gminy Kłomnice. Na trasie mar-

Szlachetne zdrowie, nikt się nie 
dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…

Małgorzata Gonera

szu stanęły dwu- i trzyosobowe zespoły 
(łącznie 80 uczniów ). Ich zadaniem było 
znalezienie punktów kontrolnych (PK), 
zaznaczonych na wręczonych przed star-
tem mapkach. Każda drużyna otrzyma-
ła kartę startową, na której znajdowały 
się miejsca na potwierdzenie obecności 
na punktach kontrolnych, poprzez wpi-
sanie odpowiednich kodów. Dodatkowo 
nauczyciele stojący na trasie marszu, 
wręczali kolejnym drużynom zadania 
do wykonania, związane z patronem na-
szej szkoły. Była m. in. „wykreślanka” 
dotycząca miejsc, w których przebywał 
Jan Kochanowski, a następnie odczyta-
nie hasła z pozostałych liter. Ta konku-
rencja okazała się najtrudniejsza, gdyż 
tylko nielicznym udało się poprawnie 

złożyć końcowe hasło – cytat z Pie-
śni XX. Była również twórczość wła-
sna uczniów - czterowiersz, którego 
wersy zaczynały się literami ze słowa 
LIPA. Oto jeden z nich:

Las nasz piękny, ukochany,
Idzie wiosna, idą zmiany.

Piękno naszej przyrody dziś widzimy,
A za chwilę rajd kończymy.

W końcowej klasyfikacji liczył 
się czas. Minuty karne były doliczane 
za niewykonanie zadania lub błędne 
wpisanie kodu. 

Warto zaznaczyć, że drużyny, 
wypełniając karty startowe, musiały 
podać wymyślone przez siebie na-
zwy grup. Niektóre z nich były dość 
oryginalne, co widać poniżej.
Oto wyniki:
I miejsce –ZS Rzerzęczyce – druży-
ny: „Promyczki” i „Kamikaze” 
II miejsce –ZS Witkowice - drużyny: 
„Frutki” i „Czoto i spółka”
III miejsce ZS Kłomnice – drużyna 
„Przyrodnicy” oraz ZS Witkowice – 
drużyna „Faceci w czarnym”

Dodatkowo jury zdecydowało 
o przyznaniu sześciu wyróżnień dla 
dwóch drużyn z Kłomnic, dwóch 
drużyn z Rzerzęczyc, drużyny ze 
Skrzydlowa i drużyny z Witkowic.
Po tak emocjonującej rywalizacji 
przyszedł czas na pieczoną kiełbasę 
i herbatę oraz pląsy i zabawy integru-
jące uczestników. 

Gratulujemy wszystkim dotarcia 
do mety i zapraszamy za rok!!!«
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W poprzednich numerach 
„Gazety Kłomnickiej” 
przedstawialiśmy Pań-

stwu niektóre działania prowadzone  
przez Fundację „Pomóżmy Dzieciom 
Poznać Świat” ze Skrzydlowa, w któ-
rych brali udział uczniowie z terenu 
naszej gminy. Było to możliwe dzięki 
funduszom jakie w ramach konkur-
su dotacyjnego uzyskaliśmy z Fun-
dacji PZU, a wykorzystywane są  
one w ramach projektu „Dziwny jest 
ten świat”. W miesiącu maju projekt 
ten został nieformalnie podsumowany 
w formie Targów Naukowych, w któ-
rych prezentowali swoje osiągnięcia 
uczniowie ze wszystkich szkół gminy 
Kłomnice.

Już od godziny 12.15 do budyn-
ku Zespołu Szkół w Skrzydlowie za-
częli przyjeżdżać pierwsi uczniowie 
wraz z opiekunami, aby wziąć udział 
w prezentacji swoich dokonań. Targi 
Naukowe były okazją do pokazania ró-
wieśnikom czego nauczyli się, o czym 
dowiedzieli się i co zaobserwowali 
podczas spotkań projektowych. Zresztą 
na widowni zasiadali nie tylko ucznio-
wie z terenu naszej gminy, ale również 
z gminy Mstów, Rędziny i Gidle. 

Jednym z punktów projektu „Dziw-
ny jest ten świat” było rozreklamowa-
nie działań prowadzonych w gminie 
Kłomnice przez Fundację „Pomóżmy 
Dzieciom Poznać Świat” ze Skrzy-
dlowa oraz zachęcenie innych szkół 
i organizacji pozarządowych do  pro-
wadzenia tego typu zajęć. Dlatego też 
na targi zaproszeni zostali nauczyciele 
i uczniowie z gmin sąsiednich. 

Punktualnie o godzinie 13.00 roz-
poczęły się prezentacje najefektow-
niejszych doświadczeń prowadzonych 
w ramach projektu. Uczniowie z po-
szczególnych  szkół przedstawiali po 
jednym doświadczeniu z fizyki, chemii 
oraz przyrody, które następnie były 
punktowane przez publiczność. Był 
to konkurs na najbardziej efektowne 
doświadczenie. Komisją sędziowską 

były osoby siedzące na widowni. Każ-
dy z uczestników otrzymał po jed-
nym znaczku- kwiatuszku i po zakoń-
czonych pokazach miał przykleić go 
na planszy z tytułem tego doświadcze-
nia, które zrobiło na nim największe 
wrażenie.  

Wrażeń było sporo, bo oglądaliśmy 
np. wybuchający wulkan, płonącego 
zielonego smoka, samozapalającą się 
wodę, rękawiczki  które same się na-
dmuchiwały, fruwające w powietrzu 
torebki, piłki i wiele innych. Każdy ze-
spół postarał się jak najciekawiej przed-
stawić swoje doświadczenie, wygrało 
jednak doświadczenie z odrzutową bu-
telką prezentowane przez Magdalenę 
Rutkowską i Wiolettę Ociepa- uczen-
nice z gimnazjum w Skrzydlowie. 

Po przerwie, podczas której uczest-
nicy targów mogli posilić się kiełbaską 
z grilla, wypić ciepłą herbatkę lub też 
zjeść kawałek pysznego ciasta, zostały 
ogłoszone wyniki konkursów na naj-
ciekawsze zdjęcie, film z przebiegu 
zajęć doświadczalnych oraz na pre-
zentację z niezwykłymi zjawiskami at-
mosferycznymi.

Konkursy te zostały ogłoszone 
jako jeden z elementów działań pro-
jektowych prowadzonych w poszcze-
gólnych szkołach. W skład komisji 
sędziowskiej powołano p. Mariana 
Szyszkę- nauczyciela fizyki, dyrekto-
ra ZS w Zawadzie, p. Agnieszkę Bo-
rowiecką i p. Adama Burzyńskiego 
– nauczycieli z terenu naszej gminy. 
Niezależna komisja miała bardzo duży 
problem z wyborem najlepszych  prac. 
Przekazanych zostało 20 zdjęć kon-
kursowych, 18 filmów i 13 prezentacji 
multimedialnych. 

W konkursie  na najefektowniejsze  
zdjęcie z wykonywanych doświadczeń 
prowadzonych  w ramach projektu 
„Dziwny jest ten świat” zwyciężyli: 
I miejsce  „Fale”    wyk. Marcin Ja-
nik i Mateusz Kusak ucz. kl. II Gim-
nazjum w Kłomnicach, II miejsce   
„Widmo światła białego”  wyk. Kata-

rzyna Dróżdż – ZS Konary, II miejsce 
–„Reakcja cynku z solami amonowy-
mi” - wyk. Julia Wojtysiak, Katarzyna 
Michoń, Łukasz Baran -  ZS Konary-
,III miejsce” Iskrzący dermatol”  wyk. 
Paweł Deszcz ucz. kl. II Gimnazjum 
w Kłomnicach, III miejsce – „Lokomo-
tywa” – wyk. Julia Raj i Kamila Wró-
bel –ZS Witkowice.

W konkursie na najefektowniejszy 
film z wykonywanych doświadczeń 
prowadzonych  w ramach projektu 
„Dziwny jest ten świat” wyniki kształ-
towały się następująco: I miejsce –
„Kto ściska butelkę?” – Agata Kurzacz 
i Julia Raj  - ZS Witkowice, II miejsce 
–„Redukujące właściwości glukozy” -  
Klaudia Dróżdż – ZS w Zawadzie, II 
miejsce –„Strzelający gaz” – Wioletta 
Ociepa , Anna Pluta- ZS Skrzydlów, 
III miejsce – „Dziury w wodzie” – Ka-
mila Postawa i Julia Raj – ZS w Wit-
kowicach, III miejsce- „ Masa piany” 
– wyk. Joanna Kowalczyk, Anna Pluta 
– ZS Skrzydlów.

Wśród prezentacji multimedialnych 
o niecodziennych zjawiskach atmos-
ferycznych najlepszymi okazały się: 
I miejsce –„Atmosfera”- wyk. Paulina 
Hofman – ZS Skrzydlów, II miejsce 
– „Niecodzienne zjawiska atmosfe-
ryczne”- wyk. Weronika Piwowarczyk 
i Klaudia Momot –SP Zawada, II miej-
sce –„Niecodzienne zjawiska atmosfe-
ryczne”- wyk. Justyna Bilińska i Pauli-
na Koza - Gimnazjum w Konarach, III 
miejsce – Paulina Strączyńska i Olga 
Dróżdż – Gimnazjum w Konarach, III 
miejsce – Magdalena Strzelecka – ZS 
Rzerzęczyce.

Wszyscy laureaci otrzymali z rąk 
pani prezes fundacji Doroty Tomczyk 
nagrody, które mamy nadzieję jeszcze 
bardziej rozwiną ich zdolności i umie-
jętności fizyczno- chemiczno-przy-
rodnicze. Widzowie mogli obejrzeć 
na ekranie nagrodzone zdjęcia, filmy 
i prezentacje.

Na zakończenie  wszystkie oso-
by uczestniczące w targach otrzyma-
ły pamiątkowe torby oraz  publikację 
„Doświadczamy, odkrywamy, przeży-
wamy” wydaną podczas poprzedniej 
edycji projektu, mogły też  same pró-
bować swych sił w wykonywaniu naj-
prostszych eksperymentów. 

Słowa uznania dla wszystkich 
uczniów  i ich opiekunów oraz dyrek-
torów szkół skierowała obecna na tar-

Targi Naukowe – „Dziwny jest 

ten świat” Skrzydlów 2010
Elżbieta Łągiewka, Dorota Tomczyk

›››
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› gach  p. wójt gminy Kłomnice Wanda 
Kusztal. Stwierdziła ona, że tego typu 
działania na pewno zaowocują w przy-
szłości większym zainteresowaniem 
naukami ścisłymi oraz lepszymi umie-

jętnościami wśród nie tylko gimnazja-
listów, ale też uczniów klas młodszych.

Pamiątkowe zdjęcie z wszystkimi 
uczestnikami Targów Naukowych oraz 
z przybyłymi gośćmi zakończyło  im-

prezę.
O innych działaniach w ramach pro-

jektu „Dziwny jest ten świat” opowie-
my Państwu już w następnym numerze 
„Gazety Kłomnickiej”.

Każdego dnia do kiosków tra-
fiają dziesiątki, jeśli nie setki, 
czasopism. W każdym z pism 

znajdziemy dziesiątki, jeśli nie setki, 
informacji. Każdego dnia wysłuchuje-
my dziesiątek, jeśli nie setek, wiadomo-
ści. Jakże trudno z tego informacyjnego 
chaosu wyłowić to, co ważne. Jak łatwo 
przegapić sprawy ciekawe. Na szczęście 
nauczycielom z Zespołu Szkół w Skrzy-
dlowie udało się przeczytać Super Eks-
pres bez przeoczenia tego, co przyniosło 
szkole sukces.

Na początku roku szkolnego Super 
Ekspres ogłosił konkurs „Super Szko-
ła Super Ekspresu”. Nie był to jednak 
żaden plebiscyt, w którym do zwycię-
stwa potrzebny jest niekiedy tylko łut 
szczęścia. Dziennikarze postawili przed 
uczestnikami konkretne, wcale niełatwe, 
zadanie. Na początku uczniowie wypeł-
niali ankietę opisującą stosunki panujące 
w szkole. Okazało się, że na dobrą opi-
nię młodzieży o szkole wpływ ma nie, 
jak wielu sądzi, panujący w niej „luz”, 
lecz poszanowanie prawa, porządek, ład 
i wzajemny szacunek. To był jednak do-
piero wstęp do najważniejszej części kon-
kursu. Komisja wybrała spośród zgłoszo-

nych szkół te, które zakwalifikowały się 
do drugiego etapu. Teraz dopiero zaczęła 
się ostra rywalizacja. Zadanie konkur-
sowe polegało na przygotowaniu pracy, 
która zaprezentuje działalność gminy 
na rzecz środowiska naturalnego. Mło-
dzież ze Skrzydlowa opracowała i prze-
prowadziła wśród mieszkańców gminy 
ankiety dotyczące ochrony środowiska 
oraz zanalizowała ich wyniki. Na podsta-
wie uzyskanych danych uczniowie przy-
gotowywali prezentację multimedialną, 
w której przedstawiali działania gminy 
Kłomnice na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Do redakcji Super Ekspresu 
napłynęło napradwę wiele prac. Komi-
sja, w składzie której znalazł się m. in. 
lider zespołu Feel, miała trudne zadanie. 
Musiała wybrać spośród setek prac tę 
jedną, jedyną. Wreszcie podjęto decyzję. 
Chyba wszyscy już się domyślili, że na-
groda dla „Super Szkoły Super Ekspre-
su” powędrowała do Skrzydlowa. A na-
groda to nie byle jaka- zwycięska szkoła 
otrzymała sprzęt komputerowy (laptopy, 
urządzenie wielofunkcyjne, projektor 
multimedialny, oprogramowanie i ro-
uter) za sumę 20 tys. złotych. Po odbiór 
nagrody wręczanej podczas wielkiej gali 

w siedzibie Super Ekspresu w dn. 19 
kwietnia 2010r. wyruszyli reprezentanci 
klas gimnazjalnych pod opieką dyrektor 
Lidii Burzyńskiej i „sprawczyni” całego 
zamieszania, p. Doroty Tomczyk, która 
pilotowała realizację projektu. Gościem 
specjalnym była p. wicewójt Wanda 
Kusztal. W tym miejscu składamy wój-
towi gminy Kłomnice, panu Adamowi 
Zającowi, serdecznie podziękowanie 
za sfinansowanie podróży uczniów 
do Warszawy.

W stolicy okazało się, że prócz emo-
cji podczas gali na uczestników wyjazdu 
czekają inne niespodzianki. Dyrektor Bu-
rzyńska skontaktowała się wcześniej z po-
słem ziemi częstochowskiej, p. Szymo-
nem Giżyńskim, który wprowadził całą 
grupę do budynku Sejmu RP i zechciał 
służyć całej grupie za przewodnika po jej 
korytarzach, za co uczniowie i opiekuno-
wie są mu niezwykle wdzięczni. Wyda-
rzenie to utkwiło w pamięci wszystkich 
uczestników wyjazdu, a w głowie niejed-
nego z nich powstała być może myśl, że 
może, kiedyś, kto wie… 

Nie można zapomnieć, że na radości 
młodzieży kładł się cień tragedii z 10 
kwietnia.  Dyrektor Burzyńska przeka-
zała w biurze poselskim Prawa i Spra-
wiedliwości księgę kondolencyjną, którą 
zapełniają spontaniczne, z serc płynące 
wyrazy bólu i współczucia dla p. Jaro-
sława Kaczyńskiego. Mieszkańcy Skrzy-
dlowa i okolic chcieli w ten chociaż spo-
sób pokazać, że nie zapomnieli wsparcia, 
jakiego p. Kaczyński udzielił ich miej-
scowości po katastrofalnej w skutkach 
trąbie powietrznej z 2007r. 

Syci wrażeń gimnazjaliści wrócili 
z opiekunami do Skrzydlowa. Prócz na-
grody przywieźli certyfikat „Super Szko-
ły”, który zawisł na szkolnym korytarzu. 
Uczniowie Gimnazjum w Skrzydlowie 
mogą odtąd z pełnym przekonaniem 
mówić, że „szkoła jest super!”, bo mają 
na to dowód na piśmie.

Uczniowie Gimnazjum w Skrzydlo-
wie chcieliby w tym miejscu najserdecz-
niej podziękować p. Dorocie Tomczyk, 
bez zaangażowania której nie udałoby 
się osiągnąć im takiego sukcesu. Pani 
Doroto, dziękujemy!«

Szkoła jest super!
Nauczyciele Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
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Rzeczywiście Festiwalowi stuk-
nęło 20 lat. Przez lata organi-
zacji starannie dobieraliśmy 

Jury. Same sławy, nie wiem czy ktoś 
ze społeczeństwa zdał sobie z tego spra-
wę. Spośród specjalistów znaleźli się: 
śpiewaczka operowa, nauczyciel emisji 
głosu, kierownicy muzyczni zespołów, 
muzycy, kompozytorzy. Najważniej-
sze jest to, że lubili dzieci i szanowali 
młodzież. A wszyscy uczestnicy przez 
lata edycji rozwijali się i wyjątkowo 
twórczo ożywiali swoje zainteresowa-
nia, talenty i usposobienia. Na uwagę 
zasługuje – Agnieszka Twardoch, dziś 
studentka Akademii Muzycznej, po-
chodząca z Kłomnic. Paulina Makles 
i Dagmara Bogucka – tegoroczne matu-
rzystki, wciąż śpiewające, występujące, 
zwiększające poziom. I wielu wspa-

20 lat piosenki w Kłomnicach… 
Renata Krawiec

Jechał pociąg z daleka i doje-
chał do Rzek. Tak cudownie, 
tyle dzieci z różnych miejsco-

wości naszej gminy Kłomnice oraz 
z Kusiąt, Gmina Olsztyn i Borowno, 
Gmina Mykanów. Pociąg podjechał 
pod scenę przed zabytkową szkołę 
– Wójt Gminy Kłomnice - P. Adam 
Zając, przyjął wszystkie dzieci i uro-
czyście otworzył II Edycję Gminnego 
Dnia Dziecka. I zaczęła się prawdziwa 
zabawa, ekspresja dziecięca i wyjąt-
kowa radość, mimo upału, czuliśmy 
się wszyscy świetnie. A w programie: 
zgaduj-zgadule, Laureaci piosenki 
dziecięcej z GOK Kłomnice, spektakl 
w wykonaniu „Zielonych Ludków” 
z ZS z Kusiąt, „Cała Polska czyta 
Dzieciom”, czytali: Zastępca Wójta 
Gminy Kłomnice – P. Wanda Kusz-
tal, P. Lidia Burzyńska – dyrektor ZS 
w Skrzydlowie, a zarazem radna po-
wiatu oraz P. Anida Chybalska – dy-
rektor ZS w Garnku. Następnie Mix 
taneczny hip-hopowy z ZS Kusięta, 
Konkurs plastyczny „Marzą mi się wa-
kacje”, Spektakl „Śpiąca królewna”- 

4. P. Robert Wójcik – Firma ViV – 
Garnek 
5. P. Adam Szkop – Firma Przewozo-
wa Garnek
6. P. Mariusz Powroźnik – usługa 
transportowa
7. Komenda Miejska Policji – Wydział 
Ruchu Drogowego w Częstochowie

Kolejni sponsorzy, którym podzię-
kowania za pomoc w organizacji skła-
da Pan Tadeusz Dumin:

Hurtownia Budowlana Rzeki
KS – Klub Sportowy Rzeki
Pan Jerzy Sośniak
Pan Mirosław Ślęzak
Pan Dariusz Topolski
POLMAT Garnek
Pan Alfred Bloma
Pan Tadeusz Dumin
Pan Jarosław Łapeta
Pan Paweł Gonera
Pan Adam Wiewióra
Pan Robert Raźniak
Pan Arkadiusz Muras
Pani Anna Koza
OSP Zdrowa«

niałych młodych ludzi, których tu nie 
sposób wymienić z Imienia i Nazwiska. 
Wyrażamy ogromny podziw dla kunsz-
tu nauczycielek z zakresu edukacji 
muzycznej dzieci i młodzieży. Dzięku-
jemy za wyjątkowe zadbanie o każde 
dziecko, pracę indywidualną z każdym 
dzieckiem z predyspozycjami wokalny-
mi przez lata organizacji naszych festi-
wali, następującym nauczycielkom – P. 
Halinie Krok (Rzerzęczyce), P. Małgo-
rzacie Gojević (Rzerzęczyce), P. Elż-
biecie Twardoch (Kłomnice), z Przed-
szkoli: P. Renacie Mizerze, P. Teresie 
Tuzinowskiej (Kłomnice), P. Ingridzie 
Gajda (Rzerzęczyce). XX Jubileuszo-
wa Edycja Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej, miała swój finał 26 maja w Dzień 
Matki w GOK w Kłomnicach. Zajrzyj-
cie do protokołu i obejrzyjcie zdjęcia 

na stronie: www.gokklomnice.pl. Tym 
samym zapraszam na kolejną XXI Edy-
cję Festiwalu za rok. Do zobaczenia!«

Hej!, Hej! Bawmy się!
Renata Krawiec

Studio Teatralne Art-Re z Krakowa, 
zabawy muzyczne, taneczne, pokaz 
mody, lekcja o ziołach hodowlanych 
dla rodziców, Narty Małysza, chodze-
nie na Szczudłach. Zwycięski udział 
w konkursach nagrodzony drobnymi 
upominkami. Atrakcją były urządze-
nia rekreacyjne dmuchane, Bębniarze 
z Radomska z bębnami djembe, Poli-
cyjna Maskotka „Sznupek” z Komen-
dy Miejskiej w Częstochowie – to tak 
telegraficznym skrótem. I oczywiście 
pyszne pączki, i napoje, cukierki.

Nasi.darczyńcy,.których.

szanujemy.i.pięknie.dziękujemy,.

pozdrawiając,.oto.oni:

1. P. Tomasz Drab – Sklep „Evita” 
Kłomnice
2. P. Norbert Klekowski – Piekarnia- 
Ciastkarnia w Kamieńsku, Sklep fir-
mowy w Kłomnicach
3. P. Mirosław Frukacz – Przewozy 
Autokarowe Cegielnia, gmina Mstów
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Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt „As” w Jamrozowiź-
nie już od prawie pięciu lat 

opiekuje się bezdomnymi psami i ko-
tami na terenie naszej gminy oraz 
gmin przyległych. Do naszego schro-
niska przyjmowane są zwierzęta po-
rzucone przez właścicieli, zagubione, 
często ranne i wygłodzone. 

W schronisku mają zapewnioną 
opiekę weterynaryjną, jedzenie, kojec 
i budę, lecz wszystkie te rzeczy nie są 
w stanie zastąpić prawdziwego domu 
i stałego kontaktu z człowiekiem. Mimo 
naszych działań mających na celu 
zwiększenie ilości adopcji zwierząt 
przebywających w schronisku ich licz-
ba stale wzrasta. W schronisku obecnie 
przebywa około 350 psów i 20 kotów. 

Za pośrednictwem Gazety Kłom-
nickiej” pragniemy w tym i kolejnych 
numerach przedstawiać czytelnikom 
po kilku naszych podopiecznych, któ-
rzy poszukują dla siebie nowych, spo-
kojnych domów i kochających opieku-
nów.

Większą ilość zwierząt będących 
obecnie w schronisku można zobaczyć 
na stronie internetowej www.schroni-
sko.klomnice.pl, a pytania dotyczące 
zwierząt zamieszczonych na stronie, 
jak również dotyczące sposobu adopcji 
można przesyłać drogą elektroniczną 
na adres e-mail:schronisko@klomnice.
pl. Informacje o zwierzętach można też 
uzyskać pod numerem telefonu adop-
cyjnego: 34 3215987.

Adopcji psa lub kota można doko-
nywać: od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 7.00 -15.00 w siedzi-
bie schroniska (Jamrozowizna. 1,. 42-
270.Kłomnice). 

W celu dokonania adopcji osoba 
powinna być pełnoletnia i posiadać do-
wód tożsamości.

Te psiaki i kociaki oczekują, aby 
ktoś dał im dom i je pokochał.

Łatek (samiec) wiek 8 tygodni, mały 
kocurek jak na takiego malca przystało 
uwielbia się bawić, załatwia się w ku-
wecie. 

 

Szafir (samiec) wiek ok. 2 lata, 
w schronisku od 29.05.2010 r. – spo-
kojny przyjazny pies skory do zabawy 
i pieszczot.

Huba (samiec) wiek ok. 8 tygodni, 
urodzony w schronisku – piesek są-
dząc po wielkości jego mamy będzie 
małym dochodzącym do 5-7 kg doro-
słym psem. 

Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt „As”

 Bigi (samiec) wiek ok. 1,5 lat, w schro-
nisku od 19.01.2010.r..bardzo.miły.lu-
biący.ruch.i.zabawę.piesek,.trochę.po-
dobny.do.rasy.beagle.(czyt..bigl). 

Neli (suczka) wiek ok. 3 lata, w schro-
nisku od 15.05.2010 r. ta sunia poszu-
kuje domu zachowuje się jak typowa 
przytulanka lubi pieszczoty. 

Tosia (suczka) wiek ok. 1 roku, 
w schronisku od 09.03.2010 r. mała 
trochę wystraszona sunia potrzebu-
je kogoś aby ją przytulił i od czasu 
do czasu przeczesał futerko. «
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Drużyna KS Kłomnice dzia-
łająca przy Stowarzyszeniu 
na Rzecz Rozwoju Gminy 

Kłomnice zdobyła złoto w Jurajskiej 
Amatorskiej Lidze Siatkówki w Czę-
stochowie! W piątek 28 maja 2010 
roku zespół ten zmierzył się w trze-
cim spotkaniu z LKPS Borowno 
i zwyciężył.

Warto zauważyć ze początki zespo-
łu w tej lidze nie były różowe. Pierwszy 
mecz przegrany z przeciętną Politech-
niką II Częstochowa nie wróżył tak do-
brego miejsca, lecz drużyna ta z meczu 
na mecz zaczęła grać coraz lepiej, zwy-
cięstwa kolejno z Garmondem Często-
chowa oraz z Tygrysami Krzepice dały 
nadzieje na lepszą lokatę. 

Po meczach w rundzie zasadniczej 
przyszedł czas na play-off. Tutaj dru-
żyna z Kłomnic napotkała na swojej 
drodze najlepszy zespół pierwszej fazy 
rozgrywek czyli KU AZS Politechni-
kę Częstochowską, która dotychczas 
przegrała raptem jedno spotkanie. 
Dla ciekawostki w zespole studentów 
z „Polibudy” występują zawodnicy 
na co dzień reprezentujący barwy pro-
fesjonalnych klubów z III oraz II ligi. 
Dlatego też nasza drużyna była z góry 
skazana na porażkę w tym spotkaniu. 
Jednak znów okazało się ze sport jest 
nieprzewidywalny i zawodnicy re-
prezentujący biało-niebieskie barwy 
stawili czoła dobrze zorganizowanej 

grupie z AZS wygrywając pierwsze spo-
tkanie 2-1. MVP tego spotkania został 
Marcin Mizera. Przed rewanżem emo-
cje były dużo większe ponieważ, spra-
wiona niespodzianka dała wiarę w wyj-
ście obronną ręką z tego „dwumeczu”. 
Drugi mecz zespół zagrał w osłabieniu 
bez najlepszego atakującego Dawida 
Chachulskiego, lecz na swoje barki grę 
wziął Kamil Basiak kończąc niemal 
wszystkie swoje ataki i dokładając bar-
dzo mocną zagrywkę. Mecz zakończony 
zwycięstwem również w tie breaku 2-1. 
W drugich meczach półfinałowych górą 
byli zawodnicy LKPS Borowno prowa-
dzeni przez Jacka Staniewskiego, którzy 
odprawili z kwitkiem Garmond Czę-
stochowa zwyciężając kolejno 2-1 oraz 
2-1. Istotnym faktem jest to, że druży-
ny, które znalazły się w finale nie były 
faworytami. Plan minimum został więc 
wykonany. 

Pierwszy mecz finałowy rozegrany 
był 12maja w Zespole Szkół przy ulicy 
Szczytowej w Częstochowie, gdzie mia-
ły miejsce wszystkie spotkania. W trak-
cie tego widowiska widać było jakie 
emocje towarzyszą zawodnikom i kibi-
com obu drużyn, lecz nie miało to wpły-
wu na wysoko stojący poziom tego spo-
tkania, wynik 2-0 (25:22, 25:19) MVP 
Dawid Chachulski. Drugie spotkanie za-
wodnicy KS-u rozpoczęli dość pewnie, 
lecz to ich zgubiło, nie dali rady bardzo 
dobrze dysponowanemu tego dnia te-

am’owi z Borowna przegrywając 1-2 
(25:18, 12:25, 10:15). Najlepszym 
w ekipie z Kłomnic okazał się kapitan 
Marcin Gonera. W efekcie potrzebny 
był trzeci mecz. Pierwszy set szyb-
ko na korzyść naszej drużyny 25:15. 
Bardziej zaciętą walkę obserwować 
było można w secie drugim, gdzie 
kłomniczanie przegrywali w pewnym 
momencie wynikiem aż 14:19, lecz 
po kilku efektownych akcjach można 
powiedzieć, że wrócili „z dalekiej po-
dróży” wygrywając set 28:26 i zara-
zem całe finałowe spotkanie 2-0! 

W spotkaniu o 3 miejsce górą byli 
gracze z KU AZS Politechniki Czę-
stochowskiej którzy zwyciężyli 2-0 
Garmond Częstochowa. 

Złotymi medalistami są:
• Basiak Kamil 20 lat 184cm przyj-

mujący 
• Cubała Rafał 23 lata 192cm środ-

kowy 
• Chachulski Dawid 23lata 191cm 

atakujący
• Dylczyk Kacper 24 lata 182cm 

libero
• Gonera Marcin 33 lata 184cm roz-

grywający kapitan zespołu
• Knopik Sebastian 23lata 191cm 
środkowy

• Mizera Marcin 32lata 188cm przyj-
mujący kierownik zespołu

• Nowak Filip 16lat 196cm atakujący
• Pianka Dawid 21 lat 186cm libero/

przyjmujący
• Serwiak Patryk 22lata 188cm przyj-

mujący/atakujący
• Rokosa Damian 27 lat 197cm środ-

kowy
• Wrzalik Mateusz 19lat 190cm 

przyjmujący
Podsumowując pragnę podzięko-

wać w imieniu moim i zawodników 
zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice, pani An-
nie Dylczyk, panu Zdzisławowi Matu-
siakowi oraz pani Barbarze Kanoniak, 
bez których ten sukces nie miałby 
miejsca za względu na środki finanso-
we których nam udzielili. Dziękujemy 
także sponsorowi – firmie „Bruki- To-
maszewski” za udzielone wsparcie fi-
nansowe. 
P.S. Wszystkich zainteresowanych za-
praszam na stronę internetową gdzie 
dowiecie się dużo więcej o współza-
wodnictwie w JLAS. www.siatkowka.
iplus.com.pl «

ZESPÓŁ MECZE PKT SETY
1.KU AZS Politechnika Częstochowska I 22 54 38:9
2.LKPS Borowno 22 48 37:15
3.Drukarnia Garmond 22 47 33:15
4.KS Kłomnice 22 47 36:17
5.UKS Tygrysy Krzepice 22 38 31:24
6.Drukarnia Udziałowiec 22 35 27:25
7.ARSONSISI Farby proszkowe 22 32 26:27
8. KU AZS Politechnika Częstochowska II 22 30 26:29
9.Alfa Team Częstochowa 22 22 20:34
10.GKS Grabowa 22 18 16:37
11.Gmina Poczesna 22 13 10:37
12. KU AZS Politechnika Częstochowska III 22 11 10:41

KS KŁOMNICE MISTRZEM 

JLAS W CZĘSTOCHOWIE!!
Rafał Cubała 

Tabela po rundzie zasadniczej wyglądała następująco:«
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W marcu tego roku po raz 
pierwszy w historii naszej 
Gminy została zorganizo-

wana Gminna Liga Piłki Siatko-
wej. Do rozgrywek pod patronatem 
Stowarzyszenia Rozwoju na rzecz 
Gminy Kłomnice przystąpiło 7 ze-
społów z terenu Gminy Kłomnice. 
Miejscem rozgrywek były sale gim-
nastyczne przy szkołach w Witko-
wicach, Rzerzęczycach, Kłomnicach 
i Zawadzie.Szczególnie pragnę po-
dziękować dyrektorom tych szkół za 
pomoc w rozgrywaniu meczów. Każ-
da z drużyn posiadała swojego opie-

kuna, który był głównym organizato-
rem i kierownikiem swojej drużyny. 
W Chorzenicach – Woźniak Paweł, 
Michałów-Jurczyk Andrzej, Kłomni-
ce - Mizera Marcin, Rzerzęczyce – Po-
litański Sylwester, Witkowice - Na-
lewajka Andrzej, Zawada-Borowik 
Piotr i Zdrowa –Dylczyk Anna. Rów-
nież pragnę podziękować tym oso-
bom i zawodnikom, którzy spędzony 
wolny czas na sportowo poświęcili 
w sportowy rozwój naszej Gminy. 
Po zakończeniu GLPS-u odbył się fi-
nałowy turniej pomiędzy zespołami, 
które zajęły cztery pierwsze miejsca 

W dniu 9.06.2010 r. zakoń-
czono 4 rundę Gminnej 
Ligi Strzeleckiej. Do roz-

grywek zgłosiło się 9 drużyn z naszej 
gminy, rywalizacje ukończyło 7 dru-
żyn. Zgodnie z regulaminem, każdy 
zawodnik strzelał z dwóch rodzajów 
broni pneumatycznej tj z pistoletu 
i broni długiej. Trzeba przyznać, że 
lepsze wyniki osiągano w strzelaniu 
właśnie z broni długiej. Zawody od-
bywały się na strzelnicy w Zespole 
Szkół w Kłomnicach, po raz kolejny 
pokazując, jak trafną decyzją było 
zaadaptowanie poddasza na ten cel. 
Strzelectwo sportowe, w strzelaniu 
z broni pneumatycznej, cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem ze 
strony młodzieży i osób dorosłych. 
Łącznie już kilkadziesiąt osób zajmu-
je się tą dyscypliną sportową. Mło-
dzież szkolna trenuje pod okiem pana 
dr Roberta Owczarka, a dorosłym, 
których większość jest członkami 
sekcji strzeleckiej, Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomni-
ce, instruktażu udzielają panowie, 
Wiktor Zając i Zdzisław Matusiak. 

O broń trzeba dbać, dlatego oprócz 
w/w zajmują się tym jeszcze panowie 
Tomasz Śliwakowski i Ryszard Brzo-
zowski. Wracając do ligi strzeleckiej, 
podajemy wyniki w konkurencji dru-
żynowej i indywidualnej, w łącznej 
klasyfikacji tj. broń długa i pistolet. 

 Drużynowo Indywidualnie łącz-
nie (karabinek – pistolet )

 
1. Seniorzy - 1328 pkt. 1.Zdzisław 

Matusiak 504pkt (239 – 265 )
2. Kłomnice - 1250 pkt 2.Przemy-

sław Zając 499pkt (213 - 286 )
3. Witkowice- 1151pkt 3.Anna Ku-

bik 438pkt (227 - 211)
4. Zdrowa - 1038pkt 4.Janusz Sam-

bor 421pkt (175- 246)
5.  ULKS - 1026pkt 5. Adam Majer 

405pkt (258 – 147)
6. Adamów - 1023 pkt 6. Robert 

Owczarek 405pkt (179 - 226)
7. Chorzenice - 989 pkt 7.Agnieszka 

Franc 403pkt (233- 170) 
8. Michałów Kłom.-587 pkt 8.Rafał 

Karczewski 365pkt (186 - 179)
9. Konary - 244 pkt 9.. Ryszard 

Brzozowski 362pkt (217 - 145) 1 

Podsumowanie Gminnej 
Ligi Piłki Siatkowej

R.A.

w Lidze. Były to drużyny z Kłom-
nic-1miejce, Witkowic-2 miejsce, 
Rzerzęczyc - 3 miejsce i Zdrowa – 4 
miejsce. W finale spotkały się druży-
ny z Kłomnic i Witkowic. Wygrała 
drużyna z Kłomnic, trzecie miejsce 
zajęła drużyna ze Zdrowej. Puchary 
ufundował Wójt Gminy Kłomnice 
pan Adam Zając, a wręczyła pani v-c 
Wójt Wanda Kusztal.

Chcemy podkreślić, jak ważne 
jest dla nas, że w drużynach GLP-
S-u uczestniczyli tylko mieszkańcy 
naszej Gminy, a w większości drużyn 
zawodnikami byli mieszkańcy dane-
go sołectwa.

Liga cieszyła się dużym zainte-
resowaniem i już wszyscy czekają 
na rozpoczęcie rozgrywek w nowym 
sezonie 2010/11.

Dokładne informacje i wyniki 
w następnym numerze Gazety Kłom-
nickiej.«

Zakończenie rozgrywek ligi strzeleckiej

10. Konrad Kempa 358pkt (186 – 
172 )

Patronat nad rozgrywkami ligi 
strzeleckiej objął Wójt Gminy Kłom-
nice pan Adam Zając, a głównymi 
organizatorem było Stowarzyszenie 
na Rzecz rozwoju Gminy Kłomni-
ce z panią Prezes Barbarą Kanoniak 
na czele. Organizatorzy dziękują za 
pomoc wszystkim osobom zatrudnio-
nym w hali sportowej jak i w Zespole 
Szkół w Kłomnicach oraz sołtysom 
wsi Kłomnice panu Stanisławowi 
Matuszczakowi i wsi Witkowice 
panu Andrzejowi Nalewajce a także 
panu Robertowi Detko z koła my-
śliwskiego „Łoś” za wsparcie finan-
sowe. Dziękujemy za pomoc panu 
Jarosławowi Łapecie oraz panu To-
maszowi Drab. Mamy nadzieję że 
kolejna edycja ligi strzeleckiej, bę-
dzie cieszyła się nie mniejszym zain-
teresowaniem.« 

 Zdzisław Matusiak
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27 czerwca w niedzielne po-
południe zakończyła się 
trzecia już edycja spor-

towego współzawodnictwa drużyn 
OSP z terenu gminy Kłomnice. Dla 
przypomnienia warto podkreślić, 
że pomysłodawcą tej imprezy jest 
Prezes Zarządu Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Kłomnicach druh Adam Zając. 
To jego inicjatywa została przyjęta 
przez Zarząd gminny jako nowatorska 
forma działalności straży pożarnych 
dotychczas kojarzona tylko z gasze-
niem pożarów. Inicjatywa przyciągnę 

łado straży dużo młodzieży i dorosłych, 
których nie do końca pasjonowało ga-
szenie pożarów i ratowanie ludzi. Dru-
żyny walczą o puchar przechodni Wójta 
Gminy Kłomnice, który po trzykrotnym 
wywalczeniu go przez drużynę zosta-
je na przekazany na jej własność. W tej 
chwili współzawodnictwo odbywa się 
w czterech dyscyplinach tj. strzelanie 
z broni pneumatycznej, piłka siatko-
wa, tenis stołowy i piłka nożna. W roku 
bieżącym zdecydowano o przeniesieniu 
rozgrywek w piłkę nożną z hali spor-
towej na świeże powietrze i odbyły się 
one na boisku Klubu sportowego Pogoń 

Kłomnice. W efekcie zakończono 
rywalizację, a wyniki przedstawia 
poniższa tabela.

Kończąc ten artykuł nie spo-
sób pogratulować zwycięzcom 
oraz podziękować zawodnikom 
za wspaniałe sportowe widowi-
sko. W wyniku zaciętej rywalizacji 
zwycięstwo po raz drugi odniosła 
drużyna OSP Rzerzęczyce drugie 
miejsce zajęła drużyna OSP Zdro-
wa, a trzecie miejsce zajęła druży-
na OSP Pacierzów. Szkoda tylko, 
że ciągle nie wszystkie jednostki 
uczestniczą we wszystkich kon-
wencjach. Nie mniej jednak cieszy-
my się z dużej frekwencji i liczy-
my, że w przyszłym roku wszystkie 
jednostki wystawią swoje drużyny 
do wszystkich konkurencji. Podsu-
mowując nie sposób zapomnieć tu-
taj o ludziach którzy nie będąc dzia-
łaczami OSP mocno zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji tego 
współzawodnictwa i tak dziękuję 
tutaj pani Ani Dylczyk kierowniko-
wi Hali Sportowej w Kłomnicach 
za pomoc w organizacji wszystkich 
turniejów oraz nieodpłatne sędzio-
wanie rozgrywek w siatkówkę. Za 
nieodpłatną pomoc dziękujemy 
również panom Zdzisławowi Ma-
tusiakowi i Witoldowi Zającowi 
za sędziowanie i pomoc w organi-
zacji zawodów w strzelaniu z broni 
pneumatycznej, panu Tomaszowi 
Drabowi za sędziowanie meczów 
siatkówki oraz panu Piotrowi Ka-
mińskiemu za sędziowanie za-
wodów w tenisa stołowego. Już 
w grudniu tego roku rusza kolejna 
edycja współzawodnictwa do której 
gorąco zapraszamy. «

Drużyna«

Konkurencje 

Strzelanie 
z broni pneu-
matycznej«

Tenis 
stoło-
wy«

Piłka 
noż-
na«

Piłka 
siatko-

wa«

RA-
ZEM«

OSP Rzerzęczyce 10 6 8 8 32

OSP Zdrowa 9 7 5 10 31

OSP Pacierzów 4 8 9 6 27

OSP Chorzenice 8 3 6 9 26

OSP Konary 6 9 0 7 22

OSP Garnek 7 10 0 3 20

OSP Skrzydlów 5 0 10 5 20

OSP Kłomnice 3 5 0 4 12

OSP Nieznanice 0 0 7 0 7

OSP Zawada 2 4 0 0 6

Drużyny sportowe OSP zakończyły 
trzecią edycję współzawodnictwa

Jarosław Łapeta

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej oraz Rada Sołecka w Zdrowej
dziękują firmie:

Skład Węgla H.U.T. Wojciech Śliwakowski Konary ul. Polna 4A
Tel. 34-3281-411 kom. 600-072-028

Oferującej najwyższej jakości węgiel z polskich kopalń, węgiel z Kazach-
stanu, ekogroszek „PIEKLORZ”, ekogroszek kazachski, ekogroszek cze-
ski, miał oraz pospółkę(miał z węglem) w promocyjnych cenach.
Firma zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 w soboty 8-14 za 
pomoc rzeczową w wykonaniu boiska do piłki plażowej w miejscowo-
ści Zdrowa.
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Już osiem lat minęło od czasu gdy 
po raz pierwszy Marek Organa 
z Koła Łowieckiego „Łoś” Czę-

stochowa i Robert Detka z „Cyran-
ki” Sosnowiec spotkali się i wspól-
nie zastanawiali jak propagować 
łowiectwo. Co zrobić aby myśliwi 
byli lepiej postrzegani. Żeby nikt nie 
twierdził, że „jelonek to mąż sarny”. 
Z codziennych kontaktów ze środo-
wiskami poza łowieckimi, wiemy, że 
skala problemu jest ogromna. Można 
nic nie robić, ponarzekać przy ognisku, 
zamknąć się hermetycznie w swoim 
środowisku. Wymyślili, że zorgani-
zują turniej dla dzieciaków ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. Zaczęli 
od najbliższego otoczenia. Obwody 
łowieckie obu kół stykają się w Gmi-
nie Kłomnice i pierwszy turniej odbył 
się właśnie tam. Wójt gminy Adam 
Zając wsparł bez zastrzeżeń ideę pro-
pagowania wiedzy o przyrodzie i ło-
wiectwie. Wspólny język znaleźliśmy 
również z nauczycielami z Zespołu 
Szkół w Kłomnicach. Pani Dyrektor 
Barbara Kanoniak, vice dyrektorki p. 
Katarzyna Jurkowska, Ewa Drab całe 
grono pedagogiczne rozumiało ideę 
i zarówno efektywnie jak i efektownie 
przekładało to na codzienną prakty-
kę.Z perspektywy ośmiu lat widać jak 
mozolnie i ciężko było stworzyć coś od 
podstaw. Dziś widząc efekty zapomi-
namy jak dużego wysiłku trzeba było, 
aby przełożyć dobre chęci i potrzebę 
działania na wymierne efekty. 

Turniej Przyrodniczo Łowiecki roz-
grywany jest w kilkudziesięciu gmi-
nach naszego regionu i jest skierowa-
ny do kilkunastu tysięcy młodzieży. 
Propagujemy wszystkie istotne dla nas 
wartości; tradycję łowiecką, staropol-
skie słownictwo, kynologię, znajomość 
ojczystej przyrody. Wypracowaliśmy 
formułę składającą się z trzech konkur-
sów; wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, 
plastycznego oraz budowy budek lęgo-
wych dla ptaków. 

W tym roku po Konopiskach i Bla-
chowni finał Turnieju odbył się w Kłom-

nicach. W konkursie wiedzy zwyciężyła 
reprezentacja gminy, w której Turniej 
Przyrodniczo Łowiecki rozgrywany jest 
wzorcowo, od etapu szkolnego przez 
półfinał gminny, czyli z Kłomnic. Praca 
Marzanny Borkowskiej (żony leśnika) 
nauczycielki biologii owocuje kilkakrot-
nymi z rzędu zwycięstwami w Turnieju. 
Zwycięska reprezentacja to: Emil Bik, 
Tomasz Kaczorowski i Piotr Centowski. 
Drugie miejsce zdobyła reprezentacja 
Konopisk w składzie: Oskar Sinicyn, 
Anna Kowalik, Anna Kołun. Trzecie 
reprezentacja gminy Kruszyna, a w niej: 
Anna Tarnowska, Emil Krzemiński, 
Ewelina Łapeta. W konkursie budek lę-
gowych dla ptaków zwyciężył Przemy-
sław Bartyzel z Wręczycy Wielkiej, dru-
ga była Monika Borzęcka z Blachowni, 
a trzecia Monika Pyrzyna z Konopisk. 
W konkursie plastycznym pierwsza była 
Monika Kwiecień z Kłomnic, druga Jo-
anna Jędryka z Poczesnej, trzeci Adam 
Tomżyński z Konopisk. W Kłomnicach 
był rozgrywany również konkurs strze-
lecki z broni pneumatycznej. Zwycię-
żył Łukasz Dróżdż z Kłomnic- opiekun 
Robert Owczarek, druga była Paula 
Sawicka z Krzepic, a trzecim był Artur 
Domagała z Kruszyny. Kilkuset uczest-
ników (widownia, zawodnicy i goście) 
finału obejrzało prezentację ptaków ło-
wieckich, wystawę Klubu Kolekcjonera 
i Tradycji Łowieckiej PZŁ, pokaz wa-
bienia zwierzyny łownej w wykonaniu 
Czesława Tyrola. Tegoroczna edycja 
Turnieju odbyła się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Śląskiego p. Ma-
riusza Śmigalskiego. Przedstawicielem 
Marszałka na Finale był p. Wiesław Bąk, 
były Starosta Częstochowski.

Gościliśmy wielu leśników min. p. 
A. Borkowskiego- przedstawiciela Nad-
leśnictwa Gidle, nadleśniczych z Herb, 
Złotego Potoku. Byli przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty, wójtowie sąsied-
nich gmin min. p. Smela. Szefostwo 
Polskiego Związku Łowieckiego z Czę-
stochowy w osobach Prezesa P.W. So-
bali i Łowczego Okręgowego Ireneusza 
Chłąda. Szef Państwowej Straży Ło-

wieckiej p. Jan Szpila. Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy p.Andrzej Perliński. 
Radni min. p. Lidia Burzyńska. Docenić 
należy Koło Łowieckie „Łowiec” Ra-
domsko, którego myśliwi przygotowali 
biesiadę myśliwską. Wszystkich zaanga-
żowanych w realizację projektu Turniej 
Przyrodniczo Łowiecki Kłomnice 2010 
nie sposób wymienić, ale można podzię-
kować co niniejszym czynię.

Wszystkich zgodnie z tradycją nakar-
miliśmy i zaprosiliśmy do udziału w na-
stępnej edycji Turnieju Przyrodniczo 
Łowieckiego. «

Dla Ciebie Matko

Janina Chrząstek

Dla Ciebie Matko zakwitła róża
Pójdę ją zerwać w ogrodzie

Bo chociaż zawsze Cię kocham
Dzień Matki nie zdarza się co dzień.

Dla Ciebie Matko rodzą się dzieci
Byś dobrze je wychowała

By sznur pokoleń trwał na świecie
A Tobie za to chwała.

Dla Ciebie Matko pąki kwiatów
Tych najpiękniejszych od Twych 

dzieci
One są trwałe i nie zwiędną
Ni jeden płatek im nie zleci.

Dla Ciebie Matko świeci słońce
Przynajmniej tak mi się wydaje

Bo gdzie Ty jesteś tam jest dobrze
I wszystko wokół pachnie majem.

Dla Ciebie Matko uśmiech mej twarzy
Abyś mogła się cieszyć do woli

Bo wiem, że kiedy jest mi smutno
To Ciebie wtedy serce boli.

Dla Ciebie Matko świecą gwiazdy
Na pięknym srebrzystym niebie

A ja Cię bardzo kocham
I jestem blisko Ciebie.

Kochana Matko dla Ciebie wszystko,
To jest zapłata za serce Twoje

Bo dzięki niemu ja czuję spokój
I niczego się nie boję.«

Sukces to mało powiedziane 

Turniej Przyrodniczo Łowiecki 
Robert Detka

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

Sprostowanie.
W zeszłym numerze w opisie dotyczącym Łukasza Raka 
wkradł się błąd. Za błąd przepraszamy i zamieszczamy 
Jego dane raz jeszcze

KS. Kłomnice

Jaś Łąpeta
Urodził się 03.03.2009. Wa-
żył 3100g, mierzył 54cm. 
Mieszka z rodzicami Pauli-
ną i Tomaszem w Nieznani-
cach.

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