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Stypendysci za II półrocze roku szkolnego wraz z władzami Gminy

Wizyta robocza w Friedrichshafen w ramach projektu Comenius

Festyn w Witkowicach - „Powitanie lata”

Spis treści

Szanowni czytelnicy

O

d dawna w rozmowach na różnych spotkaniach z mieszkańcami
naszej gminy przejawiał się temat utworzenia straży gminnej. Najczęstszymi powodami dla, których powinna powstać straż gminna
wymieniano słabą skuteczność działania policji w sprawach porządkowych.
Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że komisariat policji w Kłomnicach obsługuje 5
gmin i ma do wykonania cały szereg różnych zadań to trudno oczekiwać od policji
aby była na każde zawołanie. Tymczasem nas zwykłych mieszkańców nie zadawala stwierdzenie, że jest bezpiecznie bo nie ma brutalnych napadów, zabójstw,
i innych zbrodni. My chcemy bezpiecznie wyjść wieczorem na spacer i nie być
narażanym na spotkanie z bandą rozwydrzonych i pijanych wyrostków demolujących nasze wspólne dobro jak place zabaw, urządzenia na plażach, zaśmiecających parki i szalejących na motocyklach, często bez prawa jazdy. Co gorsza wiele
z tych działań odbywa się niejako za przyzwoleniem ludzi dorosłych, którzy boją
się zawiadamiać policję, bo są zastraszani w chwili kiedy trzeba potwierdzić swoje zeznania w obecności sprawcy. Policja wówczas jest bezsilna i musi odstąpić
od podjętych działań. Tymczasem podstawowym zadaniem oraz obowiązkiem
straży jest ochrona porządku publicznego na terenie gminy oraz obowiązkowa
współpraca z policją. Straz gminna może nakładać i ściągać kary porządkowe za
np niestosowanie się do ustaw porządkowych i uchwał rady gminy w tych kwestiach. Brak pojemników na odpady, wylewanie nieczystości na pola i łąki, wywożenie śmieci, wycinkę drzew bez pozwolenia, zaśmiecania zbiorników wodnych, parkowanie w miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Katalog tych
spraw jest obszerny, a dochodzi do tego jeszcze obsługa urządzeń rejestrujących
prędkość pojazdów mechanicznych w terenach zabudowanych. Więcej na temat
struktury straży gminnej jej zadaniach można się dowiedzieć z Ustawy z 29 sierpnia 1997roku o strażach gminnych. W ustawie tej pisze również, że dwie sąsiadujące ze sobą gminy mogą utworzyć wspólną straż gminną. I właśnie na podstawie
tego zapisu Rada Gminy Kłomnice i Rada Gminy Mykanów podjęły uchwały
o utworzeniu wspólnej straży, na bazie już istniejącej straży w Mykanowie, co ze
względów ekonomicznych jest dla obu gmin opłacalne. Wójtowie obydwu gmin
podpisali stosowne porozumienie przy kontrasygnacie skarbników i od 1 lipca
trwa nabór na stanowiska 4 strażników, którzy zasilą już istniejącą grupę strażników. Wybrani kandydaci na strażników przejdą odpowiednie przeszkolenie i rozpoczną właściwą pracę korzystając z doświadczeń swoich koleżanek i kolegów
z Mykanowa. Koszty funkcjonowania straży, obie gminy solidarnie pokrywać
będą ze swoich budżetów, a ewentualne dochody również będą dzielone na pół.
Pełny tekst porozumienia, można znaleźć na naszej stronie internetowej. tam też
będziemy informować nasze społeczeństwo o efektach pracy straży. Komendantem połączonych straży będzie dotychczasowy komendant pan Dariusz Rowicki.
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Warunki i wymagania dotyczące uboju zwierząt
Adam Śliwakowski

P

rzepisy dotyczące uboju zwierząt w celu produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny określa rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny. Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia,
na posiadaczu zwierzęcia lub podmiocie
prowadzącym gospodarstwo, w którym
będzie prowadzony ubój, co najmniej
24 godziny przed ubojem zwierząt,
z wyłączeniem uboju drobiu i zajęczaków, ciąży obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Częstochowie o zamiarze przeprowadzenia takiego uboju.
Informacja taka powinna zawierać:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania posiadacza zwierząt poddawanych
ubojowi, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo – w przypadku

gospodarstwa, w którym będzie prowadzony ubój, gatunek i liczbę zwierząt
poddawanych ubojowi, nr. identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, miejsce i termin uboju, imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej
do przeprowadzania uboju, może także
zawierać zgłoszenie mięsa do badania
poubojowego.
Posiadacze zwierząt lub podmioty
prowadzące gospodarstwo, w którym
będzie prowadzony ubój, zobowiązani
są, w przypadku uboju cieląt do szóstego
miesiąca życia, owiec lub kóz, do przekazania pisemnego powiadomienia,
zwierającego dodatkowo oświadczenie
o zagospodarowaniu na własny koszt
materiału szczególnego ryzyka.
Należy także przypomnieć, że mięso
świń i nutrii poddanych ubojowi oraz
mięso dzików odstrzelonych, w celu

produkcji mięsa, poddaje się obowiązkowo badaniu na obecność włośni
na koszt posiadacza tego mięsa lub
podmiotu prowadzącego gospodarstwo,
w którym dokonano uboju. Podmiot
prowadzący gospodarstwo, w którym
dokonywany jest ubój zwierząt z innych gospodarstw prowadzi ewidencję
przeprowadzonych w gospodarstwie
ubojów oraz przechowuje ją przez okres
trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia. Powyższa ewidencja
składa się z kolejno ponumerowanych
stron zawierających:
imię i nazwisko, adres posiadacza
zwierząt poddanych ubojowi, adres gospodarstwa z którego pochodziły zwierzęta, liczbę zwierząt poddanych ubojowi, numer identyfikacyjny zwierząt
poddanych ubojowi, datę uboju, imię
i nazwisko, adres oraz podpis osoby
uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
podpis posiadacza zwierzęcia.«

Krok po kroku czyli jak otrzymać
dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego
Adam Śliwakowski
1. W Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej w Gliwicach ul. Sowińskiego
26, nr tel. 32 231-16-31; 32 231-74-19
• Zlecić przeprowadzenie badań gleby
w gospodarstwie pod kątem oceny
pH,
• Pozyskać zalecenia nawozowe (ważne 4 lata)
2. W Biurze Śląskiej Izby Rolniczej:
• Złożyć wniosek „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” udostępniony na naszej stronie internetowej
www.sir-katowice.pl wraz z zaleceniami nawozowymi. Dokumenty te
można przesłać:
1) faksem nr: 32 258-04-45,
2) e-mailem na adres: biuro@sir-katowice.pl
3) listem poleconym pocztą na adres:
Śląska Izba Rolnicza ul. Jesionowa
15, 40-159 Katowice
Gwarancją zarezerwowania środków fi4

nansowych na wsparcie dla poszczególnych Odbiorców Ostatecznych, będzie
figurowanie na liście (tworzonej przez
ŚIR) Imienia, Nazwiska, Miejscowości oraz Gminy Odbiorcy Ostatecznego
(Rolnika). Lista jest aktualizowana codziennie, decyduje data wpływu wniosku
i kolejność zgłoszeń.
WAŻNE: Od dnia złożenia wniosku
(data wpływu do Biura Izby) do czasu
podpisania przez Odbiorcę Ostatecznego
zeŚląską Izba Rolniczą „Umowy o dofinansowanie wapnowania” wraz z załącznikami, nie może upłynąć więcej niż
30 dni kalendarzowych. Po tym okresie
następuje skreślenie Odbiorcy Ostatecznego z listy osób, którym gwarantuje się
środki finansowe na wsparcie wapnowania.
Mając powyższą gwarancję, można:
3. Zakupić wapno:
Dla ułatwienia i obniżenia kosztów

transportu, zakupu można dokonać
w zakładzie wapienniczym położonym
najbliżej miejsca zamieszkania, w ilości
wskazanej w zaleceniach nawozowych
lub większych, lecz wówczas wsparcie
zostanie przyznane tylko w wysokości
wskazanej w zaleceniach nawozowych
OSCh - R w Gliwicach
• W treści faktury otrzymanej przy zakupie wapna, jako nazwę towaru należy wpisać: „Wapno nawozowe”, typ
i odmianę oraz ilość wapna nawozowego (tony fizyczne) i zawartość CaO
• Przy zakupie wapna uzyskać oryginał
certyfikatu zgodności lub atest wapna
nawozowego (na żądanie Kupującego jego wydanie jest obowiązkiem
Sprzedawcy).
4. W Urzędzie Gminy:
Pozyskać zaświadczenie o niezaleganiu
z płatnością podatku rolnego i podatku
od nieruchomości wobec Gminy.

5. Skompletować zaświadczenia:
O udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy (obrotowy)
oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe (obrotowe), wydane na podstawie
przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (w przypadku pomocy de minimis uzyskanej
z Agencji Rynku Rolnego–Decyzje Dyrektora ARR)
6. Wykonać kserokopie:
• Wniosku o płatności bezpośrednie
i decyzji o przyznaniu tych płatności

przez AR i MR za 2010r.
• Dokumentu tożsamości
• Faktury zakupu wapna nawozowego
(oryginał koniecznie należy przedstawić do wglądu)
• Dokumentów potwierdzających zapłatę kwoty faktur (w przypadku płatności za wapno za pomocą przelewu
bankowego)
• Certyfikatu zgodności lub atest wapna
nawozowego (oryginał koniecznie należy przedstawić do wglądu)
7. Upewnić się czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty oraz wyma-

Inwestycje dla dzieci
Joanna Woch

T

uż przed tegorocznymi wakacjami, dzieci z gminy Kłomnice,
a w szczególności z miejscowości: Rzerzęczyce, Michałów Kłomnicki i Lipicze, poza zakończeniem roku
szkolnego miały dodatkowe powody
do radości.
Od połowy czerwca można, korzystać
z kompleksu sportowego w Rzerzęczycach wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. W skład
nowopowstałego obiektu wchodzi:
• boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej (wymiary 26mx56m);
• boisko wielofunkcyjne m.in. do koszykówki i siatkówki, o nawierzchni poliuretanowej (wym. 19mx32m);

• budynek z przeznaczeniem na zaplecze sanitarno-szatniowe, znajdują się
w nim dwie szatnie z osobnym wejściem dla każdej płci/drużyny wyposażone w urządzenia higieniczno-sanitarne.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł:
1 187 229 zł w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 500 000zł,
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 333 000zł, pozostałe 354 229zł było finansowane ze
środków własnych Gminy. Kompleks
sportowy został wybudowany przez firmę INWESTYCJE PL z Rybnika , która
niestety upadła. Dokończenia prac podjęło się konsorcjum firm, gdzie liderem

gane oryginały
8. W Biurze Śląskiej Izby Rolniczej
w Katowicach:
• Dostarczyć
oryginał
wniosku
„O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” oraz wszystkie wymagane
załączniki wymienione we wniosku.
Brak jakiegokolwiek z załączników
lub nieposiadanie wymaganych
oryginałów dokumentów powoduje
odrzucenie przez Śląską Izbę Rolniczą, wniosku o wsparcie.
• Podpisać „Umowę o dofinansowanie
wapnowania” wraz z załącznikami.«
była firma ALEKSBUD z Konopisk,
partner to firma Handel, Usługi Budowlane Zenon Sitkiewicz z Częstochowy.
Inwestycje z Michałowa i Lipicz miały inny, mniejszy wymiar lecz dały także
wiele radości najmłodszym mieszkańcom. W miejscowościach tych powstały
bliźniaczo podobne place zabaw. Do dyspozycji dzieci są: drewniane konstrukcje
z wieżą, ruchomym pomostem i zjeżdżalnią, huśtawki wahadłowe i wagowe, przeplotnie z łańcuchów, opon czy drążków,
bujaki na sprężynach oraz piaskownice.
Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł 45 018 zł (po 22 509 zł na każdy
z placów). Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy 24 000 zł,
21 018 zł stanowiły środki własne Gminy. Place zabaw wykonała firma ADAGON z Koszęcina.
Zachęcamy mieszkańców z całej gminy do korzystania z nowych obiektów.«

Zagłosuj na plac zabaw w Rzerzęczycach!
Sylwia Kuban

G

mina Kłomnice zgłosiła się
do konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”.
Na lokalizację placu zabaw wskazany
został teren obok boiska wielofunkcyjnego wybudowanego w ramach Programu
„Moje boisko Orlik 2012” w miejscowości Rzerzęczyce. Zachęcamy mieszkańców Rzerzęczyc, jak również całej gminy do zaangażowania się w akcję.
W głosowaniu może brać udział
każda osoba dorosła, która zarejestruje się na stronie
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www.niwea.pl Po zalogowaniu użytkownicy uzyskają możliwość codziennego oddania głosu na jedną, wybraną
przez siebie lokalizację w specjalnie
do tego utworzonym serwisie. Głosowanie odbywać się będzie do 31 paździer-

nika 2011r.  Każdy może przyczynić się
do zwycięstwa proponowanej przez naszą gminę lokalizacji placu zabaw, a więc
kiedy następnym razem usiądziesz przy
komputerze, nie zapomnij zalogować się
i oddać głos na plac zabaw w miejscowości Rzerzęczyce. Więcej informacji
na stronie www.klomnice.pl.«
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Oczekiwanie na kolektory

posiadanie aktu własności/pozwolenia
na użytkowanie budynku. Prowadzona podczas zapisów „lista rezerwowa”
niestety nie wzięła udziału w projekcie.
Warto zauważyć, że gotowość założenia na swojej posesji instalacji solarnej
w ciągu niespełna 3 tygodni trwania
naboru, zgłosiło ponad 900 mieszkańców gminy!
W chwili obecnej zdani jesteśmy
na łaskę lub niełaskę katowickiego
Urzędu Marszałkowskiego. Na decyzję, która gmina otrzyma dofinansowanie musimy jeszcze poczekać.«

Joanna Woch

Ż

ywe zainteresowanie kolektorami słonecznymi ze strony
mieszkańców gminy Kłomnice, zaowocowało złożeniem wniosku
o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w dniu 6

Stypendia
Robert Gonera

czerwca 2011r.. Do projektu zakwalifikowano 424 zgłoszenia mieszkańców (złożona ankieta wraz z deklaracją
uczestnictwa). Przy wyborze wzięto
pod uwagę optymalną ilość uczestników przystępujących do projektu, kolejność zgłoszeń, warunki techniczne
tj. m.in.: ogrzewanie na paliwa stałe
lub ciekłe, niepokryty eternitem dach,
oświatowych, na którym uczniowie
otrzymali gratulacje i pamiątkowe dyplomy.

Stypendystami Wójta Gminy Kłomnice za II półrocze roku szkolnego
a VIII Sesji Rady Gmi2010/2011 zostali:
ny Kłomnice Wójt Gminy
Kłomnice Pan mgr Adam Zespół Szkół w Kłomnicach:
Zając wyróżnił uzdolnionych i pra- • Kupczak Maciej - Gimnazjum
cowitych uczniów z terenu Gminy • Kaczorowski Tomasz - Gimnazjum
Kłomnice przyznając Stypendia • Wołek Kamil - Gimnazjum
Wójta Gminy Kłomnice. Stypendia • Dominiak Radosław - Gimnazjum
Wójta Gminy są uznaniowe i mają • Żurek Paulina - Gimnazjum
na celu wspieranie uzdolnionych • Prześlak Natalia - Gimnazjum
uczniów z terenu naszej gminy, • Szymczyk Dominika - Gimnazjum
którzy osiągając sukcesy promują • Śliwakowska Aleksandra - GimnaGminę Kłomnice poza jej granicazjum
mi. Na spotkanie z radnymi naszej • Kwiecień Monika - Gimnazjum
gminy zostali zaproszeni stypendyści, Zespół Szkół w Rzerzęczycach:
ich rodzice oraz dyrektorzy placówek • Szymczak Kamil - Gimnazjum

N

Uroczystość obchodów
50-lecia pożycia małżeńskiego
Danuta Wójcik

W

sali OSP w Kłomnicach zorganizowano dnia 11 czerwca 2011r. miłą uroczystość
obchodów 50- lecia pożycia małżeńskiego, małżeństw zawartych na terenie gminy Kłomnice. Organizatorem tej
uroczystości był Urząd Stanu Cywilnego
w Kłomnicach. Na spotkanie to zostało
zaproszonych 37 par małżeńskich z 50–
cio letnim stażem małżeńskim i 1 para,
która 17 listopada 2010r. obchodziła 70tą rocznicę ślubu.
Dostojnych Jubilatów oraz przybyłe
władze gminy; Wójta Gminy Kłomnice
Adama Zająca, z –cę Wójta Wandę Kusz6

tal, Sekretarza Gminy Różę Wiewióra,
Skarbnika Gminy Halinę Paruzel-Tkacz,
radnych Rady Powiatu i Rady Gminy powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kłomnicach Danuta Wójcik.
Następnie wystąpiła ona z krótkim
przemówieniem do dostojnych Jubilatów
oraz członków ich rodzin, którzy przybyli na to spotkanie. Kolejnym punktem
naszej uroczystości była dekoracja „Złotych Jubilatów” medalami przyznanymi
przez Prezydenta RP „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”, której dokonał
Wójt Gminy Kłomnice Adam Zając.
Jubilaci otrzymali również od Wój-

•
•
•
•

Rak Agata - Gimnazjum
Ciesielska Marta - Gimnazjum
Makles Daria - Gimnazjum
Łągiewka Wiktoria - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
w Garnku:
• Musiał Klaudia - Szkoła Podstawowa
• Łągiewka Monika - Gimnazjum
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie:
• Pluta Paulina - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół w Zawadzie:
• Borowik Justyna - Gimnazjum
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach:
• Wróbel Kamila - Gimnazjum
• Postawa Kamila - Gimnazjum«
ta listy gratulacyjne, a dziewczynki
z „Kłomnickich Płomyczków” ubrane
w częstochowskie stroje ludowe wręczyły kwiaty.
Mottem muzycznym w czasie dekoracji były utwory: „Weselne preludium”,
„Wielka miłość”, oraz „Zabiorę Cie właśnie tam”. Wójt pogratulował Jubilatom
wytrwania w związku małżeńskim tak
długich lat i życzył dużo zdrowia, radości w rodzinie.
Toast za dalszą pomyślność Jubilatów wzniósł Pan Wójt a gromkie 100 lat
odśpiewał pan Krzysztof Wypych dawny mieszkaniec gminy Kłomnice, solista
zespołów młodzieżowych: „CENTURION” i „BLOND”.
Uroczystość uprzyjemniły występy Laureatek XXI Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej: Eliza Nitecka,
Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Nierobot,
Paulina Dąbrowska, Dorota Woźniak,
Dominika Dąbrowska, Ewa Rozpędek,

Ewa Woszczyńska. Wszystkie laureatki
są uczennicami Zespołu Szkół w Kłomnicach a opiekuje się nimi pani Elżbieta
Twardoch. Z wielką przyjemnością powitano na scenie pana Krzysztofa Wypycha, który zaśpiewał piękne, nastrojowe
piosenki.
Wszyscy goście zostali zaproszeni
na obiad. Uroczystość przebiegła w miłej
i serdecznej atmosferze.
Dostojnym Jubilatom składam
gratulacje i serdeczne życzenia, za
chlubne przeżycie tak pięknej i długiej
drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość,
przykład życia dla młodego pokolenia,
cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos na Waszej
skroni.

Życzę Wam – drodzy Państwo –
długich i pogodnych lat życia w najlepszym zdrowiu, zadowoleniu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów
- tych, które postawiliście sobie przed
wieloma laty wstępując na wspólna
drogę życia, jak i tych które stawiacie
sobie Państwo teraz.
Lista Jubilatów: Żurek Stanisław
i Adela, Bartnik Władysław i Danuta,
Bugała Stanisław i Leokadia, Chlastacz
Zygmunt i Wiesława, Chrząstek Julian
i Krystyna, Cudak Aleksy i Stanisława,
Chmielarz Henryk i Zofia, Gonera Jan
i Janina, Grabowski Lucjan i Regina,
Gonera Julian i Alfreda, Grzywacz Marian i Anna, Janicki Stanisław i Elżbieta,
Jagusiak Jan i Anna, Kamiński Wiesław

i Bolesława, Kowalik Władysław i Janina, Loch Tadeusz i Wanda, Musiał Władysław i Helena, Magierski Marian i Alfreda, Michoń Stanisław i Janina, Pluta
Aleksander i Genowefa, Pijur Lucjan
i Irena, Politański Mieczysław i Zofia,
Piwowarczyk Zdzisław i Natalia, Reterski Wiktor i Alicja, Rachwał Ryszard
i Zofia, Suchan Władysław i Zofia, Stacherczak Edward i Aleksandra, Sitowski
Jerzy i Krystyna, Strąg Stanisław i Józefa, Stępień Stanisław i Irena, Sambor
Reginald i Danuta, Topolski Jerzy i Marianna, Urbaniak Henryk i Łucja, Woch
Stanisław i Anna, Wacek Czesław i Maria, Zakrzewski Marian i Janina, Załecki Bronisław i Helena, Żurowski Zenon
i Marianna.«

Informacja dotycząca dodatku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego
Katarzyna Gała

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach informuje, że zgodnie ze zmianą
ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 256 poz. 2527 oraz Dz. U. z 2009
r. nr 56 poz. 458), od 1 września 2011
r. wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie będą objęte obowiązkowym,

rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. „zerówką”.
W związku z powyższym, zgodnie
z ustawą o świadczeniach rodzinnych
z dnia 28 listopada 2003 r.  art. 14 ust.
1a (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992
z późn. zm), wszystkim osobom uczącym się uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu

rozpoczęcia roku szkolnego na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego
roku szkolnego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa
się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.«

Segreguję odpady, bo popieram ich przetwarzanie
Anna Szafran

U

trzymanie czystości i porządku
w gminach leży w gestii władz
gmin. Gminy również tworzą
warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Realizację części zadań z zakresu
gospodarki odpadami, samorządy mogą
powierzyć jednostkom pomocniczym,
samodzielnym podmiotom gospodarczym, czy też spółkom samorządowym
jaką jest EKO-REGION. Wszyscy jednak ponosimy moralną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.
Z roku na rok zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach
domowych. Niestety, znaczna ich część
zaśmieca przydrożne rowy i lasy.
GAZETA
KŁOMNICKA - Lipiec 2011


Od czego więc zacząć, by było lepiej? Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od
podpisania umowy na odbiór odpadów
komunalnych. Segregujmy odpady
w gospodarstwach domowych, czyli już
u „źródła” ich powstawania.
Co zyskujemy - jeśli segregujemy?
• Oszczędzamy miejsce na składowiskach.
• Zmniejszamy ilość wprowadzanych
odpadów szkodliwych, ulegających
rozpadowi w długim okresie czasu.
• Pozyskujemy surowce wtórne do przetworzenia i tym samym zmniejszamy
zużycie surowców naturalnych.
• Ograniczamy zanieczyszczenie at-

mosfery.
• Zmniejszamy ilość odpadów.
• Oszczędzamy energię.
Jak segregować?
Poszczególne rodzaje odpadów
należy wkładać do właściwych pojemników,
zachowując
porządek
w punktach selektywnej zbiórki. Nagannym jest, porzucanie odpadów
w workach obok pojemników, czy też
pozostawianie odpadów wielkogabarytowych. Nieodpowiedzialne postępowanie
niektórych osób, powoduje bałagan i skargi mieszkańców. Pracownicy odbierający
segregowane odpady, są więc zmuszeni
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do wykonywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.
Stłuczka szklana.
Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat będzie zalegać
w środowisku, jeśli nie trafi do recyklingu.
Bezużyteczne słoje i butelki szklane bez
zawartości, wkładamy do pojemników, by
ich nie potłuc. Przy tym należy pamiętać
o podziale na kolory: kolorowe szkło
do pojemnika zielonego, a bezbarwne
do pojemnika białego. Pamiętajmy też
o usunięciu nakrętek plastikowych i metalowych.
Szkło z pojemnika białego i zielonego zostaje odbierane samochodem z kontenerem podzielonym na 2 kwatery.
Baterie i akumulatorki

Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody  i 1 metr sześcienny
gleby. W trosce o środowisko zadbajmy o to by żadna bateria, czy akumulatorek nie trafiły do kosza z odpadami
komunalnymi, ponieważ ze względu
na skład chemiczny muszą być odzyskane
i przetworzone.
Butelki plastikowe.
Porzucone butelki plastikowe, w środowisku naturalnym, przez 500 lat będą
ulegać rozpadowi, uwalniając toksyczne
składniki, winny więc trafić do recyklingu.
Warto dołożyć starań, by pojemniki
zbyt szybko nie przepełniały się. Butelkę plastikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić przed
wrzuceniem do pojemnika. Ułatwi to cy-

Zjazd Gminny Związku OSP

kliczne opróżnianie pojemników, co jest
szczególnie istotne, w okresie letnim.
Elektro - sprzęt
Przy przekazywaniu zużytego elektro-sprzętu, należy dołożyć starań, by nie
potłuc części szklanych. Zdekompletowany sprzęt, trafia niestety na składowisko, a nie do recyklingu.
Od każdego z nas zależy, jaki będzie
stan naszego środowiska naturalnego i co
pozostawimy dla przyszłych pokoleń.
Często obserwujemy brak staranności w segregowaniu i przekazywaniu
do punktów zbiórki odpadów segregowanych. Pamiętajmy, że kultura człowieka, winna przejawiać się w szacunku
do wysiłku i troski innych o środowisko,
które jest naszym wspólnym dobrem.«

w 10 jednostkach posiadających własne
remizy i wyposażonych łącznie w 16
samochodów pożarniczych. Dużym sukJarosław Łapeta
cesem władz gminnych związku było
wznowienie eliminacji gminnych Ogólczerwca 2011 w Sali Ochot- ku w minionej kadencji swoje obszerne nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Straży Pożarnej sprawozdanie w imieniu Zarządu ustę- niczej oraz sporych osiągnięć na elimiw Kłomnicach odbył się pującego złożył Prezes ZOG ZOSP RP nacjach powiatowych i wojewódzkich.
Zjazd Gminny ZOSP RP. W uroczy- w Kłomnicach dh Adam Zając jego wy- Warto w tym miejscu wymienić takie
stości uczestniczyli delegaci wybrani stąpienie uzupełnili Komendant Gminny osoby jak Marcin Pluta ze Skrzydlowa
w jednostkach OSP, przedstawicele Przemysław Zieliński, sekretarz ZOG i jego II miejsce w eliminacjach powiatodo Zarządu Gminnego, przedstawicie- ZOSP RP Jarosław Łapeta oraz skarb- wych i Szymona Bika ze Zdrowej i jego
le ustępujących władz Związku oraz nik Cezary Zatoń. Delegaci. Następnie dwukrotne zwycięstwo w powiecie i 4
zaproszeni goście. Wśród gości na Zjazd swoje sprawozdanie przedstawiła komi- miejsce w województwie śląskim. Koprzybyli członek Zarządu Głównego, sja rewizyjna, której Przewodniczył dh lejna innowacyjna działalność Związku
Wiceprezes Zarządu Oddziału Woje- Henryk Przech. Sprawozdanie komisji to organizacja współzawodnictwa sporwódzkiego w Katowicach  i Prezes Od- zakończyło się wnioskiem o udzielenie towego drużyn OSP z terenu Gminy
działu Powiatowego w Częstochowie absolutorium ustępującemu Zarządowi.   w czterech dyscyplinach i organizacja aż
Ireneusz Skubis oraz ST. Bryg. Roman Najważniejszymi wydarzeniami w mi- 4 edycji tego turnieju. Zarząd Gminny
Soluch Dowódca Jednostki Ratowni- nionej kadencji były znaczne nakłady mógł się pochwalić organizacją coroczczo Gaśniczej PSP nr 3 Częstochowie.   na utrzymanie jednostek oraz inwestycje nych zawodów sportowo pożarniczych,
Zjazd podsumował działalność Związ- w lokalne straże pożarne. Kwota wydat- których nie praktykują wszystkie gmikowana w latach 2006- ny w terenu powiatu.   Bardzo ważnym
2011 to prawie 5 mln elementem pracy strażaków w minionej
złotych. Najważniejsze in- kadencji było zasilenie jednostek młodywestycje to zakup dwóch mi ludźmi, którzy w przyszłości zagwanowych samochodów ra- rantują kontynuację pracy strażackiej
towniczo gaśniczych mar- w całej Gminie i powiecie.   Ważnym
ki mercedes ATEGO, bu- elementem działalności były coroczne
dowa remizy w Zdrowej, gminne święta strażackie, poświęcenia
remont świetlicy w Cho- samochodów oraz nadanie aż 4 sztanrzenicach, przygotowana darów w minionej kadencji.   Jako podbudowa garażu w Karcze- sumowanie sprawozdań miłe słowa powicach oraz wiele innych dziękowań padły ze strony zaproszonych
remontów w pozostałych gości, którzy podkreślili dobrą współprajednostkach. Grono stra- cę z jednostkami OSP na terenie Gminy
żaków ochotników to 489 Kłomnice ich profesjonalne wyposażeczłonków
zrzeszonych nie i wyszkolenie, które są niezbędne
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do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu częstochowskiego. Z drugiej strony podziękowania i pochwały
padły ze strony władz związku za bardzo
dobre realizowanie uchwał oraz kultywowanie tradycji strażackiej. Jako wyróżnik zaznaczono że Gmina Kłomnice
była organizatorem Powiatowego święta
strażackiego w 2006 roku oraz jubileuszowych obchodów 10lecia Zarządu
Powiatowego w 2009 roku. Podkreślono
ogromne zasługi władz Gminy Kłomnice w tym Wójta i Rady Gminy, którzy
nie szczędzą środków na bezpieczeństwo
na swym terenie. Z drugiej strony mieszkańcy są chronieni przez strażaków nie
tylko przed ogniem ale innymi skutkami
anomaliów pogodowych w tym zimy
kiedy to strażacy odśnieżają drogi.  Złożone sprawozdania przyjęto bez dyskusji
jednogłośnie. W dalszej kolejności  wybrane zostały władze Związku w postaci 23 osobowego Zarządu Gminnego, 5
osobowej komisji rewizyjnej, 2 przedstawicieli do Zarządu Powiatowego, i 4 delegatów na zjazd Gminny. Poniżej przed-

stawiamy składy tych gremiów:
Zarząd Oddziału Gminnego w Kłomnicach:
1.
2.
3.
4.

Prezes - Adam Zając
Wiceprezes - Stanisław Piech
Wiceprezes - Wojciech Milczarek
Komendant gminny - Przemysław
Zieliński
5. Sekretarz - Jarosław Łapeta
6. Skarbnik - Mirosław Jaros
7. Członek prezydium - Jan Piech
8. Członek prezydium - Paweł Gonera
9. Członek prezydium - Marek Misiewicz
10. Członek prezydium - Sławomir Król
11. Członek prezydium - Jan Kowalik
12. Członek zarządu - Piotr Burzyński
13. Członek zarządu - Rafał Matusiak
14. Członek zarządu - Albert Kurzacz
15. Członek zarządu - Andrzej Śpiewak
16. Członek zarządu - Szymon Bik
17. Członek zarządu - Stanisław Wołek
18. Członek zarządu - Mirosław Kowalczyk
19. Członek zarządu - Roman Rachwalik

20. Członek zarządu - Wojciech Śliwakowski
21. Członek zarządu - Sławomir Zatoń
22. Członek zarządu - Waldemar Basiak
23. Członek zarządu - Marcin Milc
Komisja rewizyjna ZOG ZOSP RP
w Kłomnicach:
1.
2.
3.
4.
5.

Cezary Zatoń – przewodniczący
Jacek Gajda – zastępca przewod.
Beata Urbańczyk – sekretarz
Robert Motyl – członek
Zbigniew Młyński – członek

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kłomnicach:
1. Adam Zając
2. Przemysław Zieliński
Delegaci na Zjazd Powiatowy:
1.
2.
3.
4.

Adam Zając
Przemysław Zieliński
Wiesław Bąk
Stanisław Wołek«

S

towarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach od siedmiu
lat organizuje w dniu 2 lipca
pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Osiemnastoosobowa
grupa pielgrzymów wyruszyła z Witkowic o godz. 6.30 pobłogosławiona
przez ks. Tomasza Dyjana - proboszcza
tutejszej parafii, który również uczestniczył w uroczystościach w Leśniowie.
W tym roku był to szczególny dzień rekoronacja Matki Bożej Leśniowskiej i Dzieciątka Jezus.
Trasa naszej pielgrzymki (około 100
km), wiodła przez Skrzydlów, Krasice, Mokrzesz, Żuraw, Piasek, Janów,
Złoty Potok, Żarki. Do Leśniowa teren był nieco trudniejszy ze względu
na kilka podjazdów. Wszyscy dzielnie
pokonywali kolejne górki, a w nagrodę
czekał nas „darmowy” zjazd. Słyszeliśmy tylko świst opon... Przestrzeganie
zasad bezpiecznej jazdy w takich momentach było szczególnie istotne. Na
szczęście nie odnotowano żadnej kolizji
i dotarliśmy szczęśliwie do Żarek. Tam
dołączył do nas ks. Marek Szumilas
z parafii Kodrąb z grupką pielgrzymów.
Po odpoczynku i modlitwie w kościele ruszyliśmy z procesją do Leśniowa.
Przekroczywszy bramę sanktuarium,
GAZETA
KŁOMNICKA - Lipiec 2011


VII Pielgrzymka Rowerowa
do Leśniowa
Małgorzata Gonera

znaleźliśmy „parking” dla naszych rowerów, a następnie sami ulokowaliśmy
się na placu przed ołtarzem specjalnie
przygotowanym na uroczystość rekoronacji i w skupieniu czekaliśmy na rozpoczęcie głównych uroczystości. Plac
szybko zapełnił się tłumem pielgrzymów.
Mszę świętą odprawił abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski W uroczystości uczestniczyli także

bp Antoni Długosz i bp Jan Wątroba.
W swojej homilii arcybiskup przypomniał historię figurki Matki Bożej i jej
koronacji, wiele miejsca poświęcił też
rodzinie: „Matko Boża Leśniowska
módl się za nami, broń nas od grzechów
przeciwko życiu, broń od grzechów
przeciwko małżeństwu i rodzinie, broń
nas od lekceważenia Bożego prawa”.
Po homilii abp Stanisław Nowak dokonał aktu nałożenia nowych koron na fi-
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gurkę Matki Bożej Leśniowskiej i Dzieciątka Jezus. Na zakończenie mszy św.
udzielił wiernym uroczystego błogosławieństwa.
Warto przypomnieć, że w 1967
roku pierwszej koronacji dokonali prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
wspólnie z kardynałem Karolem Wojtyłą. Niestety, 2 grudnia 2010r. korony z figur Dzieciątka Jezus i Jego Matki zostały
skradzione. Sprawcy nie wykryto. Inicjatorem wykonania nowych koron był abp
Stanisław Nowak. Korony, poświęcone przez papieża Benedykta XVI, mają
kształt poprzednich. Mogły one powstać
dzięki wotom złożonym przez wiernych
i pomocy finansowej wielu osób. W ko-

ronach znalazły się też perły z różańca
podarowanego klasztorowi na Jasnej
Górze przez Jana Pawła II.
Po uroczystej rekoronacji mieliśmy
czas wolny, aby pomodlić się przed
figurką Matki Bożej, wystawionej
na głównym ołtarzu w sanktuarium, zaczerpnąć wody z cudownego źródełka
i zregenerować siły. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i w drogę...
Trasa do domu, nieco dłuższa, ale juz
bez wzniesień, za to z długim zjazdem
w Czatachowej, prowadzi nas co roku
do Klasztoru w Świętej Annie. Tam jesteśmy zawsze życzliwie przyjęci przez
jedną z sióstr dominikanek. W tym roku
doświadczyliśmy gościnności siostry

Wycieczka do Kłodzka
Halina Zielińska, Zenona Tomaszewska

K

łodzko i jego okolice to kolejny punkt czy też przystanek
na wycieczkowej mapie Oddziału Rejonowego PZERiI w Kłomnicach, którą realizujemy przez kilka ostatnich lat.
Tym razem – wczesnym rankiem
22 maja br. udaliśmy się na jednodniową wycieczkę do Kłodzka i okolic. Naszymi opiekunami byli, sprawdzeni już
wielokrotnie, - panowie: Ryszard Całus i Kazimierz Makles. W Częstochowie dołączyła do nas pani przewodnik.
Wcześniej niż planowano, bo już
o godz. 9-ej dotarliśmy do położonego
o kilkanaście kilometrów od Kłodzka – Złotego Stoku, gdzie mieliśmy
zwiedzić zabytkową kopalnię złota. Kopalnia istniała już w XI-XII
w., a w następnych latach nazywano
te tereny „stolicą złota”. W XVI w.
w ośrodku złotostockim było czynnych 190 kopalń złota, srebra, miedzi
i antymonu. W XVII i XVIII w. Złoty
Stok stał się największym producentem arsenu na świecie i zagłębiem arszeniku. Przyjmuje się, że do XX w.
wydobyto tam ok. 15 t złota. W czasie
II wojny światowej roczne wydobycie
tego kruszcu sięgało 60 kg oraz 1400
t arszeniku.
Kopalnia przetrwała do 1961 r.
Przez 30 lat była opuszczona. W 1996
r. niektóre chodniki udostępniono turystom. Nadal penetrowano stare ko10

rytarze, odkrywano tajemnice złotych
podziemi, ale jest tu jeszcze wiele zawalonych odnóg pełnych zagadek i tajemnic.
My zwiedzaliśmy część sztolni
„Gertruda” i „Czarna”. W środku było
dość chłodno (temp. 7 – 8 st.C ), wilgotno, miejscami wręcz płynęła woda.
Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała o mozolnej, pełnej niebezpieczeństw pracy ówczesnych górników,
wspominała o istnieniu różnych legend
związanych z kopalnią. Atrakcją dla
turystów jest podziemny wodospad
w „Czarnej” wysokości 8 m spadający w szybie o głębokości 23 m. Sporo emocji wzbudził pobyt w Komorze
Śmierci, gdzie słychać było dziwne
odgłosy jęków i krzyków tragicznie
zmarłych albo skazanych na kary górników. Obejrzeliśmy też ekspozycję tablic ostrzegawczych ze starych fabryk
i zakładów przemysłowych – jedyne
w Polsce – Muzeum Przestróg, Uwag
i Apeli. I na zakończenie – niespodzianka! Zjazd na tyłku /kto chciał/ po
blaszanej pochylni ok. 15 m, a potem
przejażdżka podziemną kolejką ciasnymi korytarzami aż do wyjścia na powierzchnię.
Około południa nasza wycieczka
dotarła do Kłodzka. Jest to miasto leżące na szlaku z Pragi do Wrocławia,
istniejące już w XI w. Wcześniej był to
gród czeski, potem miasto przeszło pod

Agnieszki, przełożonej domu, która
opowiedziała nam o specyfice zakonu
klauzurowego. Chętnie odpowiadała też
na nasze pytania.
Dalszy etap trasy pokonaliśmy
sprawnie i szybko. Do domów wróciliśmy około godziny dwudziestej.
Szczególne podziękowania należą
się druhom strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chorzenicach, którzy
od początku naszego pielgrzymowania
są z nami. Dzięki nim czujemy się bezpieczni, pokonując kolejne kilometry.
Dbają również, abyśmy na postojach
mieli gorącą kawę i herbatę. Mamy nadzieję, że będziecie nam, Druhowie, towarzyszyć przez kolejne lata.«
panowanie Piastów, póżniej austriackich Habsburgów i pruskich Hohenzollernów. Spacerując uliczkami Kłodzka,
trzeba mieć świadomość, że stąpamy
po podziemnym mieście. Są to liczne korytarze i labirynty, które w czasach wojennego zagrożenia wykonali
mieszkańcy. W tych połączonych ze
sobą piwnicach można było żyć nawet kilka tygodni. Ludzie mieszkali
w nich, bawili się, piekli chleb, kochali
się i umierali. Najstarsza część lochów
pochodzi z XIII w.
W centrum Kłodzka znajduje się
Twierdza, która góruje nad miastem.
Stanowiła ona pierwotnie budowlę
obronną ze stałymi fortyfikacjami i załogą, a potem mieściło się tutaj jedno
z najsurowszych więzień pruskich
i niemieckich. Twierdza ma część naziemną, którą zwiedzaliśmy z przewodnikiem ubranym w mundur pruskiego żołnierza. Są także podziemia
liczące ponad 600 m, będące miejscem
każni jeńców wojennych z czasów II
wojny światowej. Wędrowaliśmy z 1,5
km przez dziedzińce i kazamaty, mijając ponure bramy i grube na 3-4 m
mury.
Na samej górze z Bastionu Widokowego rozciąga się rozległy widok
na Kłodzko i okolice. Szkoda, że nie
mogliśmy wejść do podziemnych lochów pod Twierdzą albo przejść tunelem ciągnącym się pod Kłodzką
Starówką, czyli tzw. Trasą 1000- lecia
Państwa Polskiego.
I wreszcie trzeci etap wycieczki –
Polanica zdrój. Tam piliśmy leczniczą
wodę w słynnej pijalni, zwiedzaliśmy
park, robiliśmy zdjęcia. Na pamiątkę

pobytu otrzymaliśmy od organizatorów kubki do picia wody mineralnej
tzw. pijałki.

Do domu wróciliśmy około 22-ej.
Ileż można zwiedzić za jeden dzień?!
Dość daleka droga, chyba i tak dużo

zobaczyliśmy. Naprawdę warto wybrać się na dłużej w Kotlinę Kłodzką.
Kto nie był – zapraszamy!«

Emeryci na Kielecczyźnie – ziemi „urocznej”
Danuta Wilk

Z

organizowana grupa emerytów
z Od. Rej. PZER i I w Kłomnicach wyruszyła w dniu 4
czerwca 2011 r. na szlak turystyczny
Jędrzejów-Tokarnia-Kielce.
Opiekunami wycieczki były pp.
Maria Kołodziejczyk i Danuta Wilk.
W dobrych nastrojach i przy pięknej
pogodzie dotarliśmy do Jędrzejowa,
gdzie znajduję się Muzeum im. Przypkowskich specjalizujące się głównie
w prezentacji zegarów słonecznych
i przyrządów astronomicznych. Bardzo
miła i fachowa p. przewodnik oprowadziła nas po obiekcie wyjaśniając
jego historię, działanie niezwykłych
zegarów oraz w barwny i gawędziarski
sposób zapoznawała nas z ludźmi, których twarze patrzyły na nas ze starych
płócien i fotografii. Muzeum powstało
w oparciu o prywatną kolekcję lekarza
z Jędrzejowa, Feliksa Przypkowskiego,
który od 1895 r gromadził zabytkowe
zegary słoneczne, następnie było znacząco rozbudowane przez jego syna Tadeusza. Muzeum posiada szereg bardzo
zróżnicowanych tematycznych działów.
Zwiedziliśmy przede wszystkim główny
dział, który obejmuje zegary słoneczne
i inne typy zegarów (wodne, klepsydry,
świece zegarowe ). Ciekawostką jest
zegar słoneczny z armatką strzelającą
w południe. Kolekcja w Jędrzejowie
zajmuje trzecie miejsce na świecie po
Chicago i Oxfordzie.
Zobaczyliśmy też piękne grafiki,
wyroby rzemiosła artystycznego, gastronomiczny (naczynia kuchenne,
bogate zastawy stołowe) oraz dział
historyczny, a w nim przede wszystkim literaturę związaną z Legionami
Polskimi i Józefem Piłsudskim, który
w 1915 roku kwaterował w siedzibie
Przypkowskich. Podziwialiśmy zachowane lub odtworzone wnętrza pokojowe, a w nich meble, dywany i obrazy
z epoki, rokokowe obicia z tłoczonej
we wzory, malowanej i złoconej skóry,
czyli tzw. kurdybany. Jest to muzeum
fascynujące i niecodzienne. Każdy ze
GAZETA
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zwiedzających znalazł coś dla siebie interesującego. Np. w piwnicy, do której
zeszliśmy, zobaczyliśmy stojącą maszynerię do pędzenia bimbru.
Po obejrzeniu wszystkiego co można było zobaczyć, serdecznie pożegnani
przez miejscową p. przewodnik udaliśmy się w dalszą podróż – do Tokarni,
zabierając po drodze p. przewodnik,
która towarzyszyła nam w dalszym
zwiedzaniu.
Tokarnia to Skansen Wsi Kieleckiej,
zajmujący dość spory obszar (ok. 70ha),
na którym zgromadzone zostały zabudowania wiejskie z terenów Kielecczyzny. Jest to Park Etnograficzny, który
przenosi nas w dawne czasy i klimat
tamtych minionych dni.
Zobaczyliśmy stare wiejskie budynki mieszkalne i gospodarcze (około
30), piękny drewniany kościół, dwór
i wiatrak. Ujrzeliśmy to wszystko rozmieszczone na pagórkowatym terenie
i skupione na wzór dawnych wiosek
(wzruszający widok krzyża na rozstaju dróg). Skansen Tokarnia jest „ perłą” Kielecczyzny. Z żalem rozstaliśmy
się z tym sielskim i jakże urokliwym
miejscem i ruszyliśmy do Kielc. Pierwszym etapem poznania tego miasta była
Karczówka – wzniesienie Gór Świętokrzyskich położone na terenie Kielc.
Wzgórze jest porośnięte starodrzewiem
sosnowym (niektóre drzewa 150-letnie).
Rozciąga się z niego przepiękny widok
na Kielce i okolice. Na szczycie Karczówki ulokowany jest kościół p.w.św.
Karola Boromeusza oraz klasztor, którym obecnie opiekują się księża pallotyni. Byliśmy w kaplicy p.w.św. Barbary, gdzie znajduje się posąg patronki
wykonany w XVII wieku z samorodka
rudy ołowiu-galeny. Posągi tego typu są
niezmierną rzadkością.
Zeszliśmy spokojnie ze wzgórza
udając się w stronę centrum Kielc.
Po krótkim odpoczynku i posiłku poszliśmy na Wzgórze Zamkowe, gdzie
wznosi się Katedra Najśw. Maryi Panny- jeden z najcenniejszych zabytków

miasta. Obecnie budynek świątyni,
dzwonnica oraz wieże sąsiedniego pałacu Biskupów Krakowskich dominują
nad niską zabudową śródmieścia. Jedną
z ciekawostek tejże bazyliki jest wmurowana w jej portal marmurowa tablica
z 1782r. Ufundowana przez Ks. prymasa Michała Poniatowskiego. Tablica ta
podaje polskie jednostki długości, ciężaru i powierzchni.
Zwiedziliśmy również bardzo ciekawą wystawę malarstwa polskiego
czynną na parterze Pałacu Biskupów
Krakowskich.
Trochę już zmęczeni dotarliśmy
do bardzo ciekawego miejsca w centrum Kielc. To miejsce to Geopark Kadzielnia. Pani przewodnik w bardzo
interesujący sposób przekazała nam historię tego parku. Tutaj od XVII wieku
wydobywano metodą odkrywkową skały wapienne i inne kruszce. Wykorzystywanie kamieniołomu do celów przemysłowych zakończono w 1962 roku,
po czym wokół wyrobiska wybudowano barierki, tworząc tym samym alejki
wśród skał. Stworzono również kilka
tarasów widokowych. Na jednym z nich
właśnie staliśmy słuchając opowieści
p. przewodnik i podziwiając bogatą roślinność i pokłady skał. Kadzielnia jest
oblegana przez mieszkańców i turystów
o każdej porze roku gdyż panuje tu cisza
i spokój. Tutaj też znajduje się największe skupisko jaskiń na Kielecczyźnie.
Popatrzyliśmy jeszcze na oryginalny
amfiteatr, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne i koncerty i tym widokiem pożegnaliśmy piękną „uroczną”,
jak ją nazwał jeden z naszych poetów,
Ziemię Kielecką.
Wycieczka dostarczyła nam wiele
przeżyć estetycznych, ciekawych wiadomości o tak nieodległym przecież
od nas terenie, a p. przewodnik swoim
zafascynowaniem i miłością do Gór
Świętokrzyskich zachęciła do następnych wyjazdów na te przepiękne tereny.
A może Puszcza Jodłowa, jedyne takie
miejsce na świecie?!«
11

www.klomnice.pl

Emeryci w Zakopanem
Kuźnicka Maria i Rak Marianna

T

ak jak każdego roku tak
i w tym roku emeryci z O/Rej
Kłomnic i Kół Ciężkowice
i Pławno zebrali się i do zakopanego
na wczasy pojechali. Grupa liczyła
56 osób i oddała się pod opiekę pani
Irenie Bardzel i panu Ryszardowi
Całusowi. Wybór był to doskonały,
gdyż opiekowali się każdym z nas bardzo serdecznie, czule i z wielką troską.
Piękny program opracowali, że każdy

miał w/g własnych sił i upodobania codzienną rozrywkę. Prowadzili nas przez
góry i doliny. I tak zwiedziliśmy dolinę
Strążyską, Białą, Sanktuarium Papieskie na Krzeptówkach, Sanktuarium
Królowej Matki Boskiej Królowej
Tatr, Morskie Oko. Ponadto zabytki
Zakopanego jak: cmentarz, drewniany kościół, chaty góralskie. Naprawdę
było co oglądać, podziwiać i czym się
cieszyć. Ukoronowaniem był wieczo-

rek taneczny który przyniósł dużo nam
uciechy. Dla nas ten dziesięciodniowy
pobyt był naprawdę wypoczynkiem,
radością i uciechą. Były też wyjazdy poza Zakopane jak Bachledówka,
Ludźmierz, spływ Dunajcem, pobyt
przy zamku w Niedzicy i kościółku
w Dębnie, a nawet kąpiele w gorących
źródłach w Szaflarach. Mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystościach
Bożego Ciała. Na zakończenie naszych
wczasów było zwiedzenie z przewodnikiem całego Zakopanego. Pogoda
nam dopisała – było dużo słońca, trochę deszczu.«

„…Że tak wiele dzisiaj umiem dziś dziękuję za to,
Mogą dumni ze mnie być moja mama i mój tato”
Sylwia Janusiak
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czerwca 2011 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice odbyła się uroczystość
zamykająca projekt pn.: „Przyjazne
przedszkole – lepszy start w szkole”,
połączona z pożegnaniem starszaków z Przedszkola w Rzerzęczycach
i Oddziału Zamiejscowego w Witkowicach. Pani dyrektor Danuta Topolska
przywitała przybyłych gości: Zastępcę
Wójta Gminy Kłomnice panią Wandę
Kusztal,   radną Powiatu Częstochowskiego p. Lidię Burzyńską, radnych
Gminy Kłomnice: p. Witolda Brusia, p.
Sylwestra Politańskiego, p. Leszka Wiśniewskiego, sekretarza gminy p. Różę
Wiewiórę, skarbnika Gminy Kłomnice p. Halinę Paruzel- Tkacz, kierownika ZEAS w gminie Kłomnice wraz
z pracownikami, dyrektorów placówek
oświatowych z terenu naszej gminy, rodziców i krewnych naszych przedszkolaków oraz wszystkie dzieci.
Na początek odbył się pokaz multimedialny będący sprawozdaniem
z działalności przedszkola z całego
roku.   Podczas prezentacji pani dyrektor przypomniała wszystkim, że   projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
12

usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
- Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu odbywała się od
01.09.2010r. do 30.06.2011r. Głównym
celem tego projektu była poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 3-5
letnich z terenu Gminy Kłomnice. Cel
ten został osiągnięty poprzez: utworzenie dodatkowego Oddziału Zamiejscowego w Witkowicach, w którym dzieci zostały objęte opieką od godz. 7.00
do 17.00; wydłużenie czasu funkcjonowania Przedszkola w Rzerzęczycach
do godz. 17.00; stworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez realizację podstawy programowej
i udział w zajęciach dodatkowych: umuzykalniających, z j. angielskiego oraz
zajęciach   z logopedą, zaangażowanie
rodziców w tworzenie, organizowanie
i funkcjonowanie przedszkola.
W ramach projektu Oddział Zamiejscowy w Witkowicach otrzymał środki
finansowe z Europejskiego Funduszu
Społecznego na zakup wyposażenia:
mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, książeczek, sprzętu elektronicznego, urządzeń terenowych na plac zabaw.  
Z funduszy tych częściowo finansowane
było wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługowych oraz czwarty
posiłek.
Następnie   nauczycielka z Przedszkola w Rzerzęczycach zaprezentowała

zdjęcia i omówiła uroczystości, imprezy, akcje i ciekawe zajęcia, w których
uczestniczyły przedszkolaki z Rzerzęczyc oraz z Oddziału Zamiejscowego
w Witkowicach.
Po prezentacji multimedialnej odbyło się przedstawienie, podczas którego
przedszkolaki pokazały, wyrecytowały
i wyśpiewały wszystko to, czego uczyły
się podczas kończącego się właśnie roku
szkolnego 2010/2011. Na początek zaprezentowały się maluchy z przedszkola w Rzerzęczycach, następnie dzieci
z Witkowic  oraz starszaki z Rzerzęczyc.
Dzieci zaśpiewały wiele wesołych piosenek, zaprezentowały zabawy muzyczne, wykonały „Taniec motyli” z wykorzystaniem rekwizytów- kolorowych
chust, zaśpiewały także piosenki w j. angielskim. Po zakończeniu przedstawienia wspaniałego występu pogratulowała
przedszkolakom i nauczycielom   pani
dyrektor Danuta Topolska. Pani dyrektor  złożyła również życzenia dzieciom
odchodzącym z przedszkola oraz ich
rodzicom a następnie  wręczyła  starszakom dyplomy oraz nagrody książkowe.
Następnie głos zabrała zastępca Wójta Gminy Kłomnice pani Wanda Kusztal,
która wyraziła słowa uznania dla dzieci
za przepiękny występ oraz pogratulowała wszystkim pracownikom przedszkola
za owocną pracę i życzyła dzieciom, rodzicom, wszystkim obecnym spełnienia
wszelkich marzeń i udanych wakacji.
Do podziękowań przyłączyli się rów-

Uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego
fot. Jarosław Policiński

Emeryci w Zakopanem
fot. Ryszard Całus

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
w Kłomnicach

fot. Paweł Wysocki

„Noc Świętojańska” w Zawadzie
fot. Paweł Wysocki

VII Pielgrzymka Rowerowa do Leśniowa Wycieczka do Kłodzka
fot. Adam Leśniak

Emeryci na Kielecczyźnie
fot. Ryszard Całus

fot. Ryszard Całus

Raj rowerowy i festyn Fundacji w Skrzydlowie

Mistrzostwa Polski Juniorów w kolarstwie szosowym
fot. Paweł Wysocki

nież rodzice, którzy skierowali do władz
gminy, dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola bardzo
ciepłe i pełne wdzięczności słowa.
Na ścianach sali sesyjnej Urzędu
Gminy w Kłomnicach można było podziwiać także prace dzieci zebrane w jedną
wystawę zbiorową pn. Cztery pory roku
w przedszkolu. Był to oczywiści mały
wycinek, niewiele spośród ogromu prac,
jakie dzieci wykonywały podczas mijającego roku szkolnego 2010/2011. Każdy mógł także podziwiać  wystawę zdjęć
z akcji, imprez i uroczystości, o których
była mowa wcześniej. Po zakończeniu
części oficjalnej wszyscy wzięli udział
w przygotowanym z tej okazji wykwintnym poczęstunku.
  To był niezapomniany dzień dla całego naszego przedszkola – dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.
Wspaniałe wydarzenie, jakiego byliśmy
świadkami na długo zapisze się w naszej
pamięci i będzie miłym akcentem u progu lata i wakacji. Z okazji rozpoczynają-

cych się wakacji, życzę sobie i Państwu
bezpiecznego, dobrego wypoczynku,
ogrzanego słońcem, miłych spotkań,
trwałych przyjaźni, okazji do uśmiechu,

wielu chwil wartych wspomnień oraz
szczęśliwego powrotu do przedszkola,
szkoły i pracy.«

Finisz realizacji programów z EFS-u
„Mądry przedszkolak w Kłomnicach”, „Nauka przez zabawę”
Yanina

W

lipcu 2011, Przedszkole w Kłomnicach, kończy
realizację programu edukacyjnego, dla dzieci w wieku przedszkolnym, pod głównym tytułem –
Mały odkrywca.
Końcowe uroczyste zamknięcie odbyło się 15 czerwca o 15 w porze podwieczorku, jeszcze gdy dzieci i rodzice
nie rozjechali się na wypoczynek. Sprawozdanie z tego Święta Radości Dzieci,
znajdziecie drodzy czytelnicy, na stronie
internetowej naszej gminy w dziale środki unijne, a tymczasem garść informacji
o badaniu i wynikach dzieci, które wzięły udział w programie.
Dzieci wykonały ten sam test
na początku i na końcu programu, czyli
od I do VII 2011.
Do porównania wyników i podliczenia punktacji dla każdego dziecka
potrzebne były dwa testy, wstępny i końcowy, który pod nadzorem nauczyciela
wypełnia każde dziecko i trzeci dokument, zestawiający te informacje. Ten
ostatni wypełnia nauczyciel, przy poGAZETA
KŁOMNICKA - Lipiec 2011


mocy klucza. W formularzu zestawienia
wyników, osobno dla dzieci 3-4 letnich
i 5-6 letnich, w trzech częściach w poziomie, do wypełnienia ma trzy kolumny
w pionie, z liczbą punktów, za każde zadanie. Jest ich dla dz.mł- 13 zadań dla dz.
st-15 zadań. Pierwsza część to– Elementy wiedzy o świecie przykładowo, max
liczba punktów w tym obszarze wynosi
10 pkt i tak dalej, w pozostałych obszarach / dalej jest zagadnienie - II- Kształty
i kolory,/ dzieci starsze- Litery i wyrazy,
III część -Człowiek i uczucia,
W ostatniej kolumnie – „zestawienie
wyników” wylicza się wartość punktową, wynikającą z różnicy pomiędzy
pierwszą sumą pkt, za początkowy test
i drugą, za test końcowy. W badaniu jest
jeszcze zmienna to znaczy czas, w jakim
dziecko wypełniło test. Różnica może
być wynikiem dodatnim, może być równa zeru albo może być wynikiem ujemnym. Podsumowanie dotyczy każdej
grupy osobno.
Na podstawie szkieletu formularza
zestawień wyników mamy zbiorczą cha-

rakterystykę przyrostu wiedzy i umiejętności w poszczególnych sześciu grupach
tj. dwóch „ Zajączków”, dwóch „Wysp”
i dwóch „Piratów”
Reasumując, we wszystkich grupach, różnica jest wynikiem dodatnim,
choć rzadko otrzymaliśmy wynik bardzo wysoki. Przyrost wiedzy i umiejętności w porównaniu z testem wstępnym
a testem końcowym jest bardzo wysoki
to różnica już nie jest. Jednakże wynik
ogólny, jaki otrzymaliśmy po analizie,
oznacza progres w zakresie każdej badanej tematyki. Wyniki potwierdzają też
skuteczność narzędzi edukacyjnych i co
najważniejsze skuteczność i celowość
pedagogicznego oddziaływania w realizacji każdego zagadnienia i całego programu.
Dla mnie, dla kogoś, kto przyglądał się
na co dzień pracy z programami, to wyjątkowe i budujące doświadczenie pedagogiczne, jak małe 2-3-4 i 5 letnie dzieci,
potrafią logicznie myśleć i działać, genialnie analizować i wnioskować. Jeszcze raz
dziękujemy naszym władzom.«
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Piknik w Przedszkolu
w Zdrowej
Paulina Flasza

W

formie pikniku, bo było
bardzo ciepło, w dniu 3
czerwca
zorganizowano
na placu przedszkolnym w Zdrowej okolicznościową imprezę z oka-

zji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Były
występy: wiersze, piosenki o Mamie
i odśpiewane gromkie 100 lat. Urokliwe, dziecięce, szczere występy. Były
plastyczne prezenty dla mam zrobione

rękoma dzieci: wazoniki z plasteliny,
kolorowe, błyszczące z serduszkiem  
na patyczku. Dla dzieci samochody
i lalki. Gościem zaproszonym była Pani  
Dyrektor Przedszkola w Kłomnicach –
P. Janina Kozłowska. Był dobry letni
poczęstunek. Ciasta upiekły mamusie,
grill był przygotowany przez pracowników. Wszystko smaczne i dobrze podane. Dzieci pod kierunkiem gościnnie
przybyłej Instruktorki GOK w Kłomnicach – P. Renaty Krawiec uczestniczyły w licznych konkursach, zabawach
sprawnościowych i zręcznościowych.
Mamusie również dały popis sprawności. Śmiechem powitały Narty Małysza,
dawały sobie świetnie radę w chodzeniu na szczudłach. Formy parateatralne
udały się także, były peruki i inne rekwizyty wspomagające zabawy. Dużo
malowania, bo dzieci to bardzo lubią.
No i oczywiście gry umysłowe w rodzaju zgaduj-zgadule, odpowiadały z bystrością umysłu mamy. Dzień Dziecka
i Dzień Mamy udał się doskonale, będziemy go wspominać wszyscy z przyjemnością.«

Spotkanie z Absolwentami Szkoły w Kłomnicach
Uczniowie Gimnazjum w Kłomnicach

D

zień Dziecka jest zazwyczaj
kojarzony przede wszystkim
z grami, zabawami, konkursami i rozgrywkami sportowymi. Tegoroczny Dzień Dziecka w Gimnazjum
w Kłomnicach postanowiliśmy spędzić nieco inaczej – oprócz rozgrywek
sportowych dużo czasu poświęciliśmy
także na sprawy poważniejsze. W tym
dniu mieliśmy okazję spotkać się oraz
porozmawiać z absolwentami naszej
szkoły – wójtem Adamem Zającem i reżyserem Pawłem Woldanem, co pozwoliło nam poznać lepiej losy ludzi, pochodzących z terenu Kłomnic, którym udało
się odnieść sukces.
Pan Wójt podczas spotkania z trzecioklasistami opowiadał zarówno o swoim życiu prywatnym jak i zawodowym.
Barwnie opisywał swoją szkołę i wychowawców, porównywał przedmioty, których Go uczono z tymi, które nauczane
są obecnie. Szczególnie interesujące, dla
młodych ludzi, były te fragmenty wypowiedzi, w których Pan Zając opowiadał
o swojej karierze sportowej oraz o dro18

dze do objęcia stanowiska Wójta Gminy Kłomnice. Jak się okazało pełnienie
tak odpowiedzialnej funkcji to przede
wszystkim mnóstwo obowiązków.
Uczniowie z zainteresowaniem pytali
między innymi o fundusze gminy, o plany na przyszłość, o możliwości otwierające się dla młodzieży.
Kolejnym ważnym gościem, który
zaszczycił szkołę swoją obecnością był
znany reżyser teatralny i scenarzysta
Pan Paweł Woldan. (Niektóre ze sztuk
pana Woldana to: „Prymas w Komańczy”, „Złodziej w sutannie”). Uczniowie byli ciekawi jakim jest człowiekiem
i na czym polega jego praca. W odpowiedzi na pytania gimnazjalistów Pan Paweł
opowiadał o współpracy ze sławnymi
osobami. Jego zdaniem prawdziwy aktor to ten, dla którego teatr jest najważniejszy. Zwrócił uwagę na to, że aktor,
aby wcielić się w jakąś postać musi się
do tego sumiennie przygotować, nauczyć się jej gestów, zachowań, mimiki
twarzy. Praca ta jest bardzo trudna. Pan
Woldan opowiadał również jak wygląda

i ile trwa praca nad dziełem filmowym.
Według niego każdy człowiek może być
bohaterem filmu. Najważniejsze jest bowiem to, aby film lub sztuka była wartościowa, miała jakieś przesłanie. Pan
Paweł próbował uświadomić młodym
ludziom, że mieszkając na wsi, z dala od
zgiełku i pułapek wielkich miast są prawdziwymi szczęściarzami. Jego zdaniem
ludzie z mniejszych miejscowości potrafią uparcie dążyć do celu, nie poddają się
łatwo, są bardziej wrażliwi i ambitni. Pan
Woldan przytoczył także kilka anegdot
związanych ze znanymi aktorami, z którymi zdarzyło mu się pracować.
Spotkania te były niezwykle ciekawe
i wartościowe, Dzięki nim kłomniccy
gimnazjaliści mogli poznać tajniki nietypowych zawodów. Mieli także okazję
przekonać się, że ciężką pracą także ludzie z małych miejscowości mogą wybić
się ponad przeciętność. Miejmy nadzieję,
że to doświadczenie jest początkiem wielu kolejnych spotkań z ludźmi, których
biografie związane są ze szkołą w Kłomnicach.«

Ostatania wizyta robocza w Friedrichshafen
w ramach projektu Comenius
Anna Błaszczyk

W

dniach
od
3.06.2011
do 7.06.2011 odbyła się
ostatnia wizyta robocza
w Friedrichshafen w Niemczech. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Witkowicach reprezentowali nauczyciele: Aleksandra Knysak i Anna
Błaszczyk oraz uczniowie z klasy I gimnazjum: Agata Kaczorowska, Nicol
Konieczna, Kinga Łysakowska. Było
to ostatnie, podsumowujące spotkanie
w ramach realizacji projektu „Young
and Old living together” („Współpraca
pokoleń”). Z Witkowic wyruszyliśmy
w nocy, aby dotrzeć na lotnisko Okęcie w Warszawie. Następnie lecieliśmy
do Monachium, a stamtąd pociągiem
do celu podróży. Na miejsce dotarliśmy
ok. 16. Resztę dnia spędziliśmy na rozpakowaniu swoich bagaży i odpoczynku po trudach wojaży. Następnego
dnia czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Rozpoczęliśmy od zwiedzania miasta.
Mięliśmy okazję podziwiać panoramę
miasta z wieży widokowej znajdującej
się na nabrzeżu portu nad Jeziorem Bodeńskim. Poczym pojechaliśmy do Mu-

zeum Prehistorycznego Pfahlbauten
(z epoki kamiennej). Na miejscu oprowadzono nas po osadzie wybudowanej
na palach. Po południu udaliśmy się do
„Affenberg” (małpiego gaju). Przed
wejściem do parku mogliśmy podziwiać i z bliska oglądać bociany, które
bez strachu chodziły między turystami.
Jednak prawdziwą atrakcją były małpy
wolno żyjące od wielu stuleci na tym
terenie. Wszyscy chętni mogli karmić
je popcornem i z bliska obserwować
ich zachowania. Kolejny dzień wizyty
był również pełen wrażeń. Niezwykle
gościnni Niemcy zabrali nas na wycieczkę do Szwajcarii. Najpierw płynęliśmy promem po Jeziorze Bodeńskim,
poczym przesiedliśmy się do pociągu
i autobusu, aby dotrzeć do stacji kolei
linowej. Celem naszej wycieczki była
góra Säntis. Przepiękne widoki zachwyciły wszystkich uczestników wyprawy. W ostatnim dniu wizyty (w poniedziałek) odbyły się zajęcia w szkole
Graf Soden Real Schule. Na spotkaniu
powitano wszystkich przedstawicieli delegacji z krajów biorących udział

Festyn - powitanie lata
Anna Błaszczyk, Małgorzata Gonera

1

2 czerwca 2011r. na placu szkolnym w Witkowicach odbył się festyn szkolno - parafialny POWITANIE LATA. Dzięki organizatorom,
sponsorom, występującym zespołom
oraz gościom przeżyliśmy niezapomniane chwile. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała dużej frekwencji.
Głównych atrakcji dostarczyły nam
zaproszone zespoły: Pipes & Drums z pokazem tańca szkockiego, Zespół Ludowy
„Janowianie”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Styl”. W przerwie między występami publiczność rozbawiali clowni,
dostarczając rozrywki nie tylko najmłodszym. Dużym zainteresowaniem cieszył
się też pokaz mody przygotowany przez
uczniów Szkoły Podstawowej i GimnaGAZETA
KŁOMNICKA - Lipiec 2011


zjum w Witkowicach, którzy prezentowali stroje z różnych części świata. Ponadto
mogliśmy obejrzeć strój hipisowski, emo,
kosmiczny, ekologiczny, klasyczny, komunijny, a na koniec piękne suknie ślubne. Wszystko to było opatrzone humorystycznym tekstem i rytmiczną muzyką.
Równolegle odbywały się konkurencje
sportowe - wyścig na rolkach, wyścigi rowerowe oraz mecz piłki nożnej o Puchar
Księdza Proboszcza.
To dla ducha, a dla ciała? Kawiarenka
oferowała pyszne ciasta, kawę, herbatę.
Można też było skosztować domowych
wypieków na stoisku z pieczywem, pasztecikami i innymi pysznościami tradycyjnego polskiego stołu. Dla ochłody - lody.
Nie mogło również zabraknąć potraw

w projekcie: Polski, Turcji i Łotwy,
a następnie każda ze szkół partnerskich
przedstawiła prezentacje multimedialne na temat własnego kraju i szkoły.
Po południu udaliśmy się na do Domu
Seniora Paulinenstift, gdzie nastąpiło
podsumowanie projektu. Dodatkową
atrakcją dla seniorów była prezentacja
tradycyjnych tańców z poszczególnych
państw. Uczennice z Polski pokazały poloneza, który bardzo przypadł
do gustu seniorom. Wieczorem nastąpiło pożegnanie i udaliśmy się pociągiem w drogę powrotną. Do naszych
domów szczęśliwie dotarliśmy we
wtorek po południu.
Była to ostatnia wizyta, która miała na celu podsumowanie dwuletniej
współpracy. Nie trzeba podkreślać, że
udział naszej szkoły w projekcie był
czymś niezwykłym i przyniósł wiele
korzyści. Dzięki projektowi uczniowie mogli rozwijać i doskonalić swoje
umiejętności językowe, poznawać kulturę krajów partnerskich, a nauczyciele
zdobywali nowe doświadczenia.«
z grilla i smakołyku dzieci - waty cukrowej. Poza tym możliwość sprawdzenia
swoich możliwości na trampolinie, a dla
młodszych dmuchany zamek i basen z piłkami.
Głównym punktem festynu była organizowana corocznie loteria fantowa, która
cieszyła się dużym powodzeniem. Każdy
los wygrywał, a dodatkowo brał udział
w losowaniu wielu nagród głównych.
Uczestnicy festynu mogli również zapoznać sie z kroniką parafialną, w której
prezentowane były zdjęcia z budowy kościoła w Witkowicach.
Na koniec wieczoru odbyła się dyskoteka i pokaz sztucznych ogni.
Słowa podziękowania należą się
przede wszystkim sponsorom, rodzicom,
nauczycielom, pracownikom szkoły,
paniom z Rady Parafialnej oraz wszystkim, dzięki którym festyn POWITANIE
LATA można zaliczyć do udanych.«
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„Noc Świętojańska” w Zawadzie
Izabela Woldan

T

radycją staje się organizowanie Nocy Świętojańskiej w Zawadzie przez stowarzyszenie
„Jedność w działaniu” oraz współorganizatorów: Ochotniczą Straż Pożarną i Związek Młodzieży Wiejskiej
w Zawadzie. Już po raz trzeci rok
z rzędu udało się zrealizować jedną
z największych imprez plenerowych
w naszej gminie dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach konkursów
„Małe projekty”. Dotacja wynosiła
20.500zł, a całkowity budżet 33.000zł.
Pomysł takiej imprezy w ubiegłych
latach spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego i w tym roku nie
mogło jej zabraknąć. Przygotowania
trwały długo, ale gdy udało się „zapiąć
wszystko na ostatni guzik”, to największe obawy zaczęła siać pogoda. Dzień
przed „Nocą” na niebie pojawiły się
czarne chmury, z których lunęła ulewa.
Również w sobotę pogoda nie była zbyt
optymistyczna, ale najważniejsze, że
nie padał deszcz, a mimo niskiej temperatury atmosfera była gorąca!

Już o 15.00 pojawiły się pierwsze
atrakcje dla dzieci i młodzieży. Na scenie pojawiła się też Justyna Borowik
– czternastoletnia wokalistka z Zawady, mająca na swoim koncie osiągnięcia na festiwalach międzynarodowych.
Publiczności czas umilali barwnie
przebrani szczudlarze, a dzieci bawiły
się na „dmuchanych” zamkach. Każde
dziecko miało również okazję przepłynięcia się kajakiem po rzece Warcie.
Następnie na scenie pojawiła się częstochowska kapela biesiadna „Grupa
Romana”. Kiedy zapadł zmrok, wzdłuż
Warty zapłonęły pochodnie i rozpoczęły się inscenizacje ukazujące obrzędy
„Sobótek”. Koncertem wieczoru był
występ „Helou!” – młodego zespołu,
który niedawno wydał swoją pierwszą
płytę, a znany jest z takich utworów jak
„Wiatr” czy „Życie to Ty i ja”.
Jednak atrakcją, na którą przybyło
najwięcej osób był występ krakowskiego teatru ognia „Locomotora”. Grupa
ta od wielu lat ożywia miejskie skwery,
place i ulice, swoimi widowiskami umi-

la czas i zadziwia publiczność. Ciekawa
jest również nazwa grupy, która pochodzi z języka hiszpańskiego: „locomotora” czyli pociąg – maszyna mająca
ogromy potencjał, potrafiąca pociągnąć
za sobą masę, a „loco” (też z hiszp.)
znaczy szalony. Sami aktorzy opisują
swój teatr jako „szaloną maszynę” –
wesołą, kolorową, szaloną i kreatywną,
a w swoją pasję potrafią wciągać tłumy.
I tym razem „Locomotora” nie zawiodła i wzbudziła podziw oraz uznanie publiczności. Na niebie rozbłysnęły nawet
sztuczne ognie. Na sam koniec zabawa
przeniosła się znów pod scenę, na której zawitał zespół „T&M”., który bawił
publiczność pod gołym niebem. Najbardziej wytrwali dotrwali bladego świtu.
Myślę, że tegoroczna „Noc Świętojańska” nie odstawała rangą dużym
miejskim imprezom tego typu. Przyciągnęła setki ludzi, dając możliwość
mieszkańcom naszej gminy (i nie tylko)
uczestniczenia w naprawdę interesujących pokazach i wydarzeniach.«

Rajd rowerowy i festyn Fundacji w Skrzydlowie
Zarząd Fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”

W

nocy padał deszcz. Na prezesa i członków fundacji
„Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” padł blady strach. Czy
dojdzie do skutku? Co z zaproszonymi
gośćmi? Odpowiedzi na te pytania przyszły rankiem. Pogoda z minuty na minutę była coraz lepsza. Przed wszystkimi
organizatorami i uczestnikami pojawiło
się światło nadziei. Festyn rozpoczął się
zgodnie z ustaleniami.
Zapisy do I Gminnego Rajdu Rowerowego „Gmina Kłomnice z rowerowego siodełka” przebiegły w spokoju,
choć nie bez lekkiego zniecierpliwienia.
Po głowach uczestników błądziły pytania: Kiedy wyruszymy? Czy dojedziemy? Wszyscy „rajdowcy” ruszyli, a p.
Dorota Tomczyk i p. Elżbieta Łągiewka
przedstawiły w skrócie program całej
imprezy oraz listę nagród głównych,
na które niejeden ostrzył sobie zęby.
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Powoli na placu szkolnym zaczęły
gromadzić się tłumy, oczekujące zwycięzcy programu X Factor - p. Gienka Loski. Zrobił on prawdziwą furorę.
Podziwiali Go nie tylko mieszkańcy
Skrzydlowa, ale i pobliskich miejscowości. Koło sceny raz po raz przechodziły coraz to inne osoby, bo każdy
chciał zobaczyć prawdziwą gwiazdę
z bliska.
Następną niespodzianką był występ
Kabaretu Moralnego Niepokoju. Przedstawili nam skecze, z których śmiali się
młodsi i Ci troszkę starsi. Czas osłodzili nam też uczniowie nie tylko naszej
szkoły, którzy pokazali się w swoich
popisach wokalnych. Mogliśmy podziwiać występy taneczne uczniów ze
szkoły tańca Dobrowolskich. W czasie występów sprzedawano losy naszej
corocznej loterii fantowej. Każdy miał
nadzieję, że to jego los wygra w loso-

waniu nagród głównych. Wśród atrakcji
znalazło się też coś dla naszych małych
milusińskich. Dmuchane zjeżdżalnie
i dżdżownice to jest to, co najmłodsi
lubią najbardziej. Niestety, to co dobre, szybko się kończy. Przyszedł czas
na ostatni i zarazem najbardziej wyczekiwany punkt naszej imprezy- losowanie nagród głównych. Do wygrania były
m.in. leżaki, namiot, talon na paliwo,
buda dla psa i wiele innych wspaniałych
rzeczy, które zostały rozlosowane.
Tym miłym akcentem zakończyliśmy naszą niedzielną zabawę. Miejmy
nadzieję, że spotkamy się za rok!
Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie p. Lidia
Burzyńska i prezes fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” p. Dorota Tomczyk serdecznie dziękują za
pośrednictwem Gazety Kłomnickiej
wszystkim, którzy okazali swoją po-

moc podczas organizacji obu imprez.
Szczególne podziękowania kierujemy
do strażaków z OSP w Skrzydlowie,

którzy czuwali nad bezpieczeństwem
74 uczestników rajdu rowerowego
na trasie ich przejazdu. Dzięki ich

Piknik Rodzina i Sport
Zarząd GLKS „Gmina” Kłomnice

W

dniach 25 i 26 czerwca
2011 roku na terenie parku
i boisk sportowych w Rzekach Wielkich została zorganizowana I edycja Pikniku Rodzina i Sport.
Celem imprezy było połączenie sportu, rekreacji i promocji zdrowego
i aktywnego stylu życia. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie i dla swojej rodziny. Wszyscy uczestnicy mogli brać
udział w wielu turniejach i konkursach
sportowych. Pomimo niesprzyjającej aury przybyłe osoby wzięły liczny
udział w: biegach przełajowych, meczu

piłki nożnej, turnieju tenisa stołowego,
turnieju piłki siatkowej plażowej (duże
zainteresowanie i wysoki poziom),
konkursie rzutów do kosza, w konkursach dla maluchów i opiekunów
„Świat tysiąca uśmiechów”. Największym zainteresowaniem publiczności
cieszył się festiwal sportów siłowych
i zawody w siłowaniu na rękę (konkurencje te były prowadzone przez profesjonalnych sędziów). Zwycięscy konkursów i turniejów otrzymali dyplomy
i medale.
Podczas imprezy odbyła się rów-

wsparciu rowerzyści bez przeszkód pokonali wyznaczoną trasę i bezkolizyjnie
dotarli do mety.«
nież loteria fantowa (główna nagroda
to skuter), zabawa taneczna i ognisko
dla uczestników. W czasie pikniku
można było bawić się w wesołym miasteczku i skorzystać z pływania kajakiem po rzece.
Zarząd GLKS „Gmina” Kłomnice
pragnie podziękować dobroczyńcom,
dzięki którym mogła odbyć się loteria fantowa: PIEKARNIA - Krysiak,
BAJPAX – Burzyński, EVITA – Drab,
AUTO NAPRAWA – Zalas, PAT –
Bugała, Meble – Radomsko, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe – Wiesław
Cieślak, p. Róża Wiewióra, p. Zbigniew Nitecki, p. Robert Ciupa, p.
Marcin Kowalik.
Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na następną edycję.«

Czar tańca i muzyki w Międzynarodowych
Spotkaniach Folklorystycznych w Kłomnicach
Renata Krawiec

1

lipca 2011 roku wspaniała atmosfera na Placu Targowym
w Kłomnicach i choć padało to
jednak wszyscy wytrwaliśmy organizacyjnie i merytorycznie. Nasza
publiczność stanowiła dla nas jak
zwykle podporę. To dla niej trwamy
i przygotowujemy wszystko z blaskiem artystycznym i przyjemnością.
W komercyjnym świecie blichtru i fleszy trzeba być odważnym i mądrym.
Odważnym by kierować się własnymi zasadami i podejmować wciąż
nowe wyzwania. Mądrym, by nie dać
się zwieźć temu co powierzchowne
i nietrwałe, by nie ulec manipulacjom
kultury masowej. Wszystko co dobre
i piękne mogło w tym dniu 1 lipca jednakowo spotkać nas wszystkich zebranych na placu targowym w przestrzeni
scenicznych talentów. I tak oto dla nas
wystąpiły trzy zagraniczne zespoły:
Zespół Narodowego Tańca „Pierwiosnek” Ukraina, „Skopje” Macedonia
oraz „Flori Muresene” Rumunia. Ten
ostatni gościliśmy u nas. Przyjechał zespół dziecięcy z Simerii. Wiek od siedGAZETA
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miu lat do trzynastu. Powstał w 2003
roku z autentycznej miłości do pieśni
i tańca rumuńskiego. Zespół brał udział
w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych: Węgry, Cypr, Turcja, Serbia,
Czechy oraz kilkakrotnie w Polsce.
Prowadzony pod kierunkiem Doinello
Sotinga. Ich talent został doceniony
wieloma nagrodami. Polskie zespoły nie ustępują poziomowi zespołów
zagranicznych. Mamy swoje zwyczaje, pieśni i tańce, możemy wymieniać
się doświadczeniami artystycznymi,
łączyć w artyzmie, więcej w przekonaniu o potrzebie podtrzymywania
i pielęgnowania folkloru. Pośród naszych rodzimych zespołów wystąpiły: ZPiT „Kłomnickie Płomyczki”,
Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy
„Klepisko”, Zespól Folklorystyczny
Kamienica z Kamienicy Polskiej, Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”
z Poczesnej, Zespół Folklorystyczny
„Janowianie” z Janowa. Cóż wszystko co dobre szybko się kończy, XIV
Edycja MSF „Z Daleka i Bliska” tak
jak otwarta przez zastępcę Wójta Gmi-

ny Kłomnice – P. Wandę Kusztal, tak
i została uroczyście zamknięta. Tak
oto poznaliśmy śpiew, tańce, zwyczaje innych narodów. I choć niektórzy
z nas w tym czasie udali się w nurt
własnego życia, to taki koncert jak
ten opisany będą pamiętać! W godzinach nocnych można było posłuchać
country w wykonaniu Zespołu Rodeo
z Częstochowy. Koncert P. Krzysztofa
Wypycha, wywodzącego się z naszego
kłomnickiego środowiska i również
muzycznego (przynależność do zespołu „Centurion”) podobał się również
publiczności bez względu na wiek.
P.S. Podziękowania i wdzięczność za
pomoc organizacyjną wyrażamy P.
Karolinie Gonera (serdeczność i opieka nad Zespołem z Rumunii, zakwaterowanym w Domu Dziecka w Chorzenicach), Dyrektorowi Domu Dziecka
w Chorzenicach - Panu Wojciechowi
Główczyńskiemu za udostępnienie
bazy lokalowej, Panu Jerzemu Wąsikowskiemu z Kłomnic – Firma „Dom
–Mar” za pomoc techniczną.«
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Strzelecki Turniej Rodzinny
dniu 5 czerwca 2011 r.
na strzelnicy pneumatycznej przy Zespole Szkół
w Kłomnicach rozegrano II Rodzinny Turniej Strzelecki. Drużyny występowały w trzyosobowych składach.
Każdy zawodnik oddał 10 strzałów
ocenianych i 3 strzały próbne. Suma
punktów wszystkich zawodników
z drużyny decydowała o miejscu w turnieju.
Patronem zawodów był przewodniczący Rady Gminy Kłomnice, pan
Jarosław Łapeta. W rodzinnej rywalizacji wystąpiło10 drużyn z terenu Gminy
Kłomnice. Kameralna oprawa i rodzinna atmosfera towarzyszyła wszystkim
uczestnikom turnieju do samego końca.
W tegorocznym współzawodnictwie

najlepsza była drużyna rodziny Franców z Adamowa w składzie: Agnieszka
Franc, Andrzej Franc, Sławomir Franc.
W dalszej kolejności uplasowały się drużyny: Kempów, Zyzików, Samborów,
Jurczyków, Brzozowskich, Matuszczaków, Janików, Drabów, Łapetów.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Marcin Janik, najlepszą zawodniczką
Agnieszka Franc, którym, podobnie jak
i najmłodszemu strzelcowi Maciejowi
Drabowi, wręczono nagrody książkowe.
Sześć czołowych drużyn otrzymało pamiątkowe puchary, natomiast wszystkie
drużyny dyplomy. W trakcie tych zawodów zdarzył się ciekawy przypadek.
Zawodniczka jednej z drużyn, strzelając
po raz pierwszy, po ogólnych wskazówkach prowadzącego strzelanie, wal-

nie przyczyniła się do zdobycia jednej
z czołowych lokat przez drużynę swojej
rodziny.
Gdyby nie pełne zaangażowanie
w organizację turnieju pana Jarosława
Łapety, pana Tomasza Draba, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kłomnice wspomniana impreza byłaby
zapewne mniej okazała. Patronowi turnieju dziękuję za ufundowane puchary i nagrody książkowe. Paniom Ewie
Drab, Annie Dylczyk i pracownikom
hali sportowej za duży wysiłek w przygotowaniu kameralnej oprawy zawodów. Również duża życzliwość i wyrozumiałość pani dyrektor Zespołu Szkół,
jednocześnie prezesa Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice,
Barbary Kanoniak okazały się bardzo
znaczące.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż
w następnych latach wspomniana impreza będzie bardziej okazała, tak liczebnie
jak i organizacyjnie.«

Dzień Patrona

nej z udziałem Wizytator Kuratorium Oświaty w Częstochowie p.mgr
J.Grzybowskiego,
przedstawiciele
Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Grona Pedagogicznego jednomyślnie wybrali Henryka Sienkiewicza na patrona naszej szkoły.
27 maja 1995 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia oraz
przekazanie sztandaru ufundowanego
przez Radę Szkoły. Dzień nadania
imienia był wielkim świętem społeczności Rzerzęczyc i Niwek. Od 1995 roku
w rocznicę nadania szkole imienia obchodzimy uroczyście Dzień Patrona. Jest
to podsumowanie rocznej pracy z Patronem.
W ramach pracy z PatronemEM w maju
2011 roku odbył się:
• IX Konkurs Recytacji Utworów Henryka Sienkiewicza, który od czterech
lat ma rangę Konkursu Powiatowego
i przebiegał pod Patronatem Wójta
Gminy Kłomnice, p.Adama Zająca. W konkursie uczestniczyło 43
uczniów z 11 szkół 4 gmin.
• Konkurs na prezentację multimedialną o postaci Henryka Sienkiewicza.
• uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim
Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich
w Przemyślu (środki na wyjazd delegacji wypracowała Rada Rodziców
i Samorząd Uczniowski). W minionych latach delegacja naszej szkoły

uczestniczyła kolejno w Łowiczu,
Kościelcu/Poznania, Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Myszkowie, Szydłowcu, Zrębicach k/J.
Góry, Zamościu, Kołobrzegu, Olecku,
Nowym Sączu.
• odsłonięto Miejsce Patrona – Henryka Sienkiewicza w „nowym obiekcie
szkolnym”. Przy głównym wejściu
wchodzącym do budynku szkoły
zwraca uwagę kompozycja plastyczna
przedstawiająca płaskorzeźbę Henryka Sienkiewicza, obok szczególnie
znany cytat „żyłem i pisałem krzepiąc
serca nadzieją wolności” z wymownym podpisem Henryk Sienkiewicz.
Całość spina biało-czerwona wstęga.
Dyrektor Ryszard Krok wyraził
wielkie uznanie dla Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego za ufundowanie tych tablic. Podkreślił, że
były to środki wypracowane i zaosz-

Zdzisław Matusiak

W

Nauczycie ZS w Rzerzęczycach

W

dniu 27 maja 2011 roku Dniu święta szkoły - odbyła
się podniosła uroczystość
odsłonięcia Miejsca Patrona - Henryka Sienkiewicza połączona z podsumowaniem corocznej pracy wychowawczej z Patronem.
W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Kłomnice p.Wanda
Kusztal, Radni Rzerzęczyc p.Sylwester
Politański, p.Leszek Wiśniewski, Przewodniczący Rady Rodziców p.Sławomir
Tyras, delegacje samorządów uczniowskich ze wszystkich Zespołów Szkół
Gminy Kłomnice wraz z opiekunami,
młodzież Zespołu Szkół w Rzerzęczycach, pracownicy i rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy patrona przez Zastępcę
Wójta Gminy p.Wandę Kusztal, po czym
uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi
przeszli na salę gimnastyczną. Zebranych powitał Dyrektor Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach p.Ryszard Krok, który
przybliżył działania związane z nadaniem szkole imienia i corocznej pracy
z patronem.
W dniu 1 grudnia 1994r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicz22

czędzone przez Samorząd Uczniowski pracujący pod kierunkiem p.mgr
Doroty Rokickiej–Anklewicz, której
w tym roku szkolnym pomaga p.mgr
Agnieszka Szymczyk. Praca na podbudowie granitu została wykonana
przez Zakład Kamieniarski p. Janusza
Dzionka z Kłomnic.
• zorganizowano spotkanie Samorządów Uczniowskich terenu Gminy
Kłomnice. Po uroczystości obchodów
Dnia Patrona młodzi samorządowcy
dyskutowali na temat „Prezydencja
Polski w Unii Europejskiej”.
W dalszej części uroczystości V-ce

Wójt Gminy p.Wanda Kusztal złożyła
gratulacje i życzenia całej społeczności
szkolnej
Do życzeń dołączyli również Radni
Rzerzęczyc i słowami p.Sylwestra Politańskiego apelowali, aby pozostać w tej
wspaniałej tradycji Sienkiewiczowskiej
i na co dzień dawać dowody szacunku
dla symboli narodowych i patriotyzmu.
Po wystąpieniach gości program artystyczny - sceny z powieści Henryka
Sienkiewicza – przedstawili uczniowie
pod kierunkiem p.mgr Agnieszki Rataj i p.mgr Renaty Wolniewicz. Całość
zwięczył występ solistek i chóru szkol-

nego przygotowanego przez p.mgr Małgorzatę Gojević. Wrażenia estetyczne
podkreślała sceneria, w której przygotowaniu poza wymienionymi nauczycielami uczestniczyli p.mgr Marta Krok,
p.mgr Olga Izydorczyk, p.mgr Anna
Sztuka, p.mgr Grzegorz Nita.
Dyrektor podziękował młodzieży
szkolnej za wspaniały występ, opiekunom za przygotowanie uczniów do uroczystości. Dziękując szanownym gościom za przybycie wyraził zadowolenie
z poparcia wyrażanego dla grona Pedagogicznego i Rady Rodziców w pracy
wychowawczej z Patronem.«

Podsumowanie II edycji Gminnej Ligi Strzeleckiej
Janusz Sambor, Jarosław Poroszewski

R

ywalizacja w lidze strzeleckiej
rozpoczęła się w marcu 2010
r., a zakończyła w czerwcu po
4 rundach rozgrywkowych. O czołowe lokaty walczyło 8 zespołów z terenu
Gminy Kłomnice.
Zgodnie z regulaminem drużyny
mogły liczyć 4 zawodników, a suma
punktów trzech najlepszych w każdej
rundzie stanowiła o wyniku zespołu.
Każdy z zawodników strzelał z dwóch
rodzajów broni pneumatycznej - z karabinu i pistoletu.
W tegorocznych rozgrywkach wystąpiło wiele młodych talentów strzeleckich reprezentujących Gimnazjum
w Kłomnicach, między innymi Sebastian Krzemiński, Piotr Bartyczak,
Konrad Kempa oraz Marcin Janik,
zwycięzca tegorocznego turnieju przyrodniczo – łowieckiego w Krzepicach.
To zaangażowanie i wytrwałość w pracy z młodzieżą pana Roberta Owczarka, instruktora i sędziego strzelectwa
sportowego, zaowocowały wynikami, które dają duże nadzieje na przyszłość. W tym miejscu należy wspomnieć o udanym debiucie w drużynie
Michałowa Kłomnickiego uczennicy
Gimnazjum w Kłomnicach - Katarzyny Jurczyk, która posiada ogromne
możliwości rozwojowe. Opiekun młodzieży pan Robert Owczarek powinien
być przykładem do naśladowania przez
pedagogów innych szkół w naszej gminie. Godnym podkreślenia jest fakt
uczestnictwa w zawodach sołtysa Witkowic - pana Andrzeja Nalewajki, któGAZETA
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ry w ostatniej rundzie zastąpił nieobecnego zawodnika swojego zespołu. Jak
na debiut osiągnął bardzo przyzwoity
wynik. Jego zaangażowanie i opieka
nad drużyną w treningach i zawodach
powinny być wzorem dla innych sołtysów naszej gminy. Osobą, o której
także należy wspomnieć pod kątem
zaangażowania w organizacje współzawodnictwa ligowego, jest pan Stanisław Matuszczak – sołtys Kłomnic.
Tegoroczne rozgrywki wygrała
drużyna „Seniorów” w składzie: Ryszard Brzozowski, Zdzisław Matusiak,
Stanisław Matuszczak, Janusz Sambor,
uzyskując 1822 punkty i zdobywając
po raz drugi z rzędu Puchar Przechodni Wójta Gminy Kłomnice. Drugie
miejsce przypadło drużynie Witkowic
w składzie: Dominika Cubała, Paweł
Cierniak, Rafał Kleszczewski, Adam
Majer, Andrzej Nalewajka. Trzecie
miejsce zdobyła drużyna z Adamowa –
Agnieszka Franc, Andrzej Franc, Sławomir Franc, Mateusz Franc, Andrzej
Woźniak.
„Seniorzy” wygrali wszystkie rundy i tylko raz wystąpili w trzyosobowym składzie, co dowodzi, że tylko
całkowite zaangażowanie i wyrównany
pełny skład gwarantują sukces.
W drużynie „Seniorów” występował najlepszy tegoroczny strzelec pan Ryszard Brzozowski, wygrywając
wszystkie klasyfikacje z największą
zdobyczą punktową. Rzetelny, systematyczny trening zagwarantował wyniki na bardzo wysokim poziomie.

Rozgrywki ostatniej czwartej rundy
obserwował, zaproszony przez członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kłomnice pana Janusza Sambora, prezes Towarzystwa Sportów Obronnych „Muszkiet”
w Dąbrowie Górniczej - pan Damian
Matysiak. Posiada on uprawnienia instruktorskie i jest sędzią – członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Sędziów
Strzelectwa Sportowego. Naszemu
gościowi spodobała się kameralna
strzelnica przy Zespole Szkół w Kłomnicach – jej przytulność i atmosfera
w niej panująca. Największe wrażenie wywarły na naszym gościu wyniki
osiągnięte przez pana Brzozowskiego, w pistolecie 96 pkt. na 100 możliwych i w karabinku 97 pkt. W jego
ocenie takie wyniki to przepustka
do startu w zawodach krajowych, np.
Mistrzostwach Polski. W trakcie tego
spotkania uzyskaliśmy wiele wskazówek i informacji w kwestii organizacji
i prowadzenia strzelectwa sportowego.
Otrzymaliśmy materiały instruktorskie, wymieniliśmy adresy i telefony,
nawiązując w pewnym stopniu współpracę między naszymi towarzystwami.
Czekamy na dalszy ciąg tych kontaktów, jak i na nowe wydanie Gminnej
Ligii Strzeleckiej w 2012 r.
Na zakończenie pragniemy poinformować, że dnia 25 września 2011
r. w Hali Sportowej w Kłomnicach odbędzie się Turniej Strzelecki o Puchar
Powiatowego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych. W trakcie za23
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wodów rozgrywane będą dwie konkurencje, strzelanie z karabinka pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego.
Wszystkim, którzy mieli jakikolwiek udział w organizacji zawodów
ligowych – dziękujemy.
Klasyfikacja drużynowa:
1. Seniorzy		
2. Witkowice		
3. Adamów		
4. Chorzenice		
5. Michałów Kł.		
6. Kłomnice		
7. Gimnazjum		
8. Zdrowa		

1822
1541
1369
1354
1163
1136
958
169

Klasyfikacja indywidualna karabi-

nek + pistolet
1. Brzozowski Ryszard		
2. Franc Agnieszka		
3. Sambor Janusz		
4. Zyzik Tomasz			
5. Cubała Dominika		
6. Karczewski Rafał		
7. Matuszczak Stanisław		
8. Majer Adam			
9. Jurczyk Andrzej		
10.Franc Andrzej		

696
578
566
558
522
517
506
502
487
444

Klasyfikacja indywidualna – karabinek
1. Brzozowski Ryszard		
2. Zyzik Tomasz			
3. Franc Agnieszka		
4. Karczewski Rafał		

345
304
301
292

KOLARSTWO

Mistrzostwa Polski Juniorów
w kolarstwie szosowym
Jan Milc

K

olejna, wielkiej rangi impreza
kolarska zawitała do naszej
gminy. W piątek, 17 czerwca
na drogach gmin Kłomnice i Kruszyna rozegrano pierwszą część Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym 2011 - jazdę indywidualną
na czas w kategorii juniorka i junior.
Zawody, których organizatorami
byli: Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Wójt Gminy Kłomnice, Wójt
Gminy Kruszyna, Wójt Gminy Mstów,
CzKKS Kolejarz Jura Częstochowa oraz
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
odbyły się pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego.
W uroczystości otwarcia   wzięli udział członkowie Zarządu PZKol.
p.Jarosław Potocki i p.Dariusz Skorupa,
Wójt Gminy Kłomnice p. Adam Zając,
Wójt Gminy Kruszyna p. Jadwiga Zawadzka, wszyscy uczestnicy zawodów
oraz licznie zgromadzeni kibice kolarstwa.
Do zawodów zgłoszono 29 juniorek
i 49 juniorów z 33 klubów kolarskich
w Polsce. Na starcie stanęło 27 pań i 42
panów. Juniorki pokonywały dystans
15 km, natomiast juniorzy 23 km. Trasa prowadziła z Kłomnic przez Lipicze,
Zberezkę, Zawadę do Konar i z powro24

tem do Kłomnic.
Mimo dość silnego wiatru, szczególnie podczas jazdy juniorek i  pierwszych
startów juniorów, uzyskano bardzo dobre prędkości. Zwyciężczyni w kat. juniorka Karolina Jurczak z UKS Jedynka Limaro Kórnik uzyskała przeciętną
prędkość 43,1 km/h, natomiast zwycięzca w kat. junior Wojciech Sykała z GKS
Tarnowia Tarnowo Podgórne 45,965
km/h.
Koszulki Mistrza Polski 2011, nagrody i dyplomy wręczali: członkowie
Zarządu PZKol. – p. Jarosław Potocki
i p. Dariusz Skorupa, Wójt Gminy Kruszyna – p .Jadwiga Zawadzka, Wójt
Gminy Kłomnice – p. Adam Zając, Dyrektor Mistrzostw Polski – p. Dariusz
Kuroń, Przewodniczący MP – p. Grzegorz Gronkiewicz.
Sędzią Głównym zawodów był p.
Stanisław Karbowski.
Oto wyniki:
Juniorka.
1. Karolina JURCZAK UKS Jedynka
Limaro Kórnik MISTRZYNI POLSKI;
2. Katarzyna WILKOS FML Polotno Azalia Brzóza K.   I V-CE MISTRZYNI;
3. Katarzyna NIEWIADOMA WLKS

5. Majer Adam			
6. Matuszczak Stanisław		
7. Poroszewski Jarosław		
8. Cubała Dominika		
9. Sambor Janusz		
10. Jurczyk Andrzej		

285
280
280
278
267
242

Klasyfikacja indywidualna – pistolet
1. Brzozowski Ryszard		
2. Sambor Janusz		
3. Franc Agnieszka		
4. Zyzik Tomasz			
5. Cubała Dominika		
6. Matuszczak Stanisław		
7. Karczewski Rafał		
8. Zając Przemysław		
9. Majer Adam			
10. Franc Andrzej		

351
299
277
254
244
235
225
222
217
213«

Krakus BBC Czaja II V-CE MISTRZYNI;
4. Natalia MORYTKO GKK Opty
Mazowsze;
5. Katarzyna
KIRSCHENSTEIN
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki
Ziemia Darłowska;
6. Martyna DOBROWOLSKA WKS
Flota Gdynia;
7. Aleksandra KARDAS ALKS Stal
Ocetix-Iglotex Grudziądz;
8. Magdalena PLICH CzKKS Tadpol
Częstochowa;
9. Justyna MAZUR BCM Nowatex
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska;
10. Kinga PARZONKA CzKKS Tadpol
Częstochowa;
Junior.
1. Wojciech SYKAŁA GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne MISTRZ POLSKI;
2. Andrzej MARCINIAK GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne I V-CE
MISTRZ POLSKI;
3. Rafał JEZIORSKI ALKS Stal Ocetix-Iglotex Grudziądz II V-CE
MISTRZ POLSKI;
4. Damian LASOTA LKS Atom Boxmet Dzierżoniów;
5. Szymon REKITA LKK Warmia Biskupiec;
6. Mateusz TREPKOWSKI ALKS
Stal Ocetix-Iglotex Grudziądz;
7. Eryk LATOŃ KTK Kalisz;
8. Dawid BRYGIER GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne;
9. Sebastian KUROWSKI KTK Kalisz;
10. Tomasz  HEITZMAN KTK Kalisz.«

Ogłoszenia
Podziękowanie dla PANA WOJCIECHA ŚLIWAKOWSKIEGO, właściciela firmy Skład Węgla H.U.T w Konarach za
nieodpłatny transport kostki brukowej oraz kruszywa od producenta do Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie składa dyrektor szkoły Lidia Burzyńska i społeczność szkolna.«
Turniej Dzikich Drużyn Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w piłce nożnej i piłce siatkowej GLKS „Gmina”
Kłomnice pod patronatem Wójta organizuje GRAND PRIX dzikich drużyn w piłce nożnej 6 – cio osobowej
i siatkówce plażowej. Turnieje będą odbywać się w różnych miejscowościach. Mogą brać w nim udział drużyny mieszane (chłopcy i dziewczyny). Zapraszamy! Telefony kontaktowe: 691 733 075, 668 806 785, 662 087 343.«
Ludowy Klub Sportowy „Orkan” Rzerzęczyce ogłasza zapisy chłopców do sekcji piłki nożnej w rocznikach: 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 oraz młodzież do sekcji junior starszy rocznik: 1993,1994,1995.
Zapisy w każdy wtorek i czwartek  w siedzibie klubu w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska w godzinach od 18.00 do 19.00
informacja pod numerem telefonu 602 133 930.«
Rok 2011 - Międzynarodowym Rokiem Lasu.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Witkowicach ogłasza konkurs: „Las jak świątynia”
• kategoria 1 fotografia - „piękno leśnej scenerii”
Zdjęcia w zapisie cyfrowym, własne wykonanie, ujmujące piękno leśnej przyrody, można wysłać do trzech szt. na adres:
biuro@andrzejborkowski.eu.
• kategoria 2 literacki: „las w poezji”
Rozstrzygniecie jesienią. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane w tomiku: „Las jak świątynia”. Regulamin konkursu na stronie: www.andrzejborkowski.eu Zapraszamy!«

Ks Kłomnice znów mistrzem!!
Rafał Cubała

D

rużyna KS Kłomnice po raz
drugi z rzędu została mistrzem w Jurajskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki w Częstochowie!
Początek sezonu nie był łatwy
dla tego zespołu. Niejako występował w roli faworyta dzięki sukcesowi
w roku ubiegłym, a wiemy jaka niewdzięczna to rola. Małe potknięcia,
stracone punkty, nie zawsze pełny
silny skład w trakcie pierwszej rundy
wskazywał, że będzie bardzo ciężko
obronić tytuł najlepszej amatorskiej
drużyny w powiecie. Ciekawostką jest,

że drużyna z Kłomnic tak jest określana przez środowisko siatkarskie w Częstochowie i okolicach.
Po pierwszej rundzie w systemie
„każdy z każdym” ze względu na bardzo duże zainteresowanie tabela została podzielona na dwie ligi: I oraz II.
Obrońcy tytułu trafili do pierwszej tracąc do lidera z Krzepic 4 punkty.
Druga runda w I lidze zapowiadała naprawdę ciekawe mecze. Emocji
było co nie miara, ponieważ spotykały
się najlepsze drużyny. Warto zauważyć, że najtrudniejszymi rywalami byli

I LIGA
lp.

drużyna

1

AZS Politechnika Częstochowska oraz
Tygrysy Krzepice. Wygrana w drugim meczu z Politechniką dała naszym
siatkarzom dużo wiary poprzez cenne
punkty,które uzyskała. Najważniejszy mecz jednak dopiero miał przyjść.
Na trzy kolejki przed końcem ligi
Ks Kłomnice spotkał sie z Tygrysami Krzepice wygrywając za komplet
punktów i zapewniając sobie obronę
tytułu!! Tym sposobem mecz z Garmondem Ekonomik w przedostatniej
kolejce był o tzn. „pietruszkę”. Ambicji nie można odmówić naszemu zespołowi, podchodząc do tego spotkania
dość poważnie nie dał szans rywalom.«

II LIGA
spotkania

pkt.

sety

lp.

drużyna

KS Kłomnice

14

34

25-7

1

2

UKS Tygrysy Krzepice

14

27

22-13

3

KU AZS PCZ I

14

27

4

Garmond Ekonomik

14

5

Drukarnia Udziałowiec

6

spotkania

pkt.

sety

Gmina Olsztyn

14

26

21-14A

2

Gmina Poczesna

14

23

20-18A

19-11

3

KU AZS PCZ III

14

22

20-16

24

18-15

4

KU AZS PCZ PST

14

21

19-15

14

22

16-14

5

KU AZS PCZ II

14

20

17-17

Klub Sheherezada

14

14

11-11

6

KS Grabowa

14

19

17-20

7

Arsonsisi-Fenster

14

12

10-22S

7

PWP 1000-lecie

14

19

15-18

8

KU AZS PCZ IV

14

8

4-12S

8

KU AZS PCZ V

14

14

12-23
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Zawody wędkarskie w Zawadzie
Marian Szyszka

5

czerwca b. r. na zbiorniku wodnym w Zawadzie odbyła się już
VII edycja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka o puchar
Wójta Gminy Kłomnice. O godz. 7.00
zgłosiło się 40 zawodników, w tym 7
dziewcząt (z Rzerzęczyc, Pacierzowa,
Garnka, Kłomnic, Zawady, Witkowic,
Konar i Częstochowy). Po losowaniu
stanowisk zaczęło się oczekiwanie na
„taaaaką rybę”. Każdemu zawodnikowi towarzyszyli rodzice lub dziadkowie, którzy dopingowali swoich pod-

opiecznych i udzielali im fachowych
porad. O godz. 11.15 sędzia główny
zawodów pan Arkadiusz Komorowski
dał sygnał do zakończenia łowienia.
Nastąpiło ważenia ryb i oczekiwanie
na ogłoszenie wyników. I miejsce zdobył Kacper Koza (Konary), II miejsce
wywalczył Błażej Ledwan (Garnek)
a III miejsce „na podium” zajęła Katarzyna Maciąg (Kłomnice). Następnie
pan Adam Zając-wójt gminy Kłomnice, pan Andrzej Wilk – sołtys Zawady,
radny gminy Kłomnice oraz pan Ar-

Zawody wędkarskie dla
dzieci w Rzerzęczycach
Sekretarz Stowarzyszenia Gruszka Sylwester Politański

12

. czerwca w niedzielne ciepłe,
choć nazbyt wietrzne, popołudnie na terenie „Doliny
Dwóch Stawów” w Rzerzęczycach odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci
organizowane z okazji Dnia Dziecka.
Termin zawodów zgodnie z ustaleniami
nie kolidował z zawodami organizowanymi w Zawadzie i Pacierzowie dzięki
czemu frekwencja dopisała i przerosła
oczekiwania organizatorów.
Organizatorem tych zawodów, które
przybrały formę pikniku rodzinnego tak
jak w roku ubiegłym było Stowarzyszenie GRUSZKA w Rzerzęczycach wraz
z Kołem PZW WYKROMET w Częstochowie. Zapisy rozpoczęły się o 14: 00
i po pół godzinie pięćdziesięcioosobowa
lista uczestników w wieku od 6 do 14 lat
była pełna. Sędziami tych zawodów byli
panowie Sławomir Kowalik (prezes Stowarzyszenia GRUSZKA) oraz Mirosław
Kowalik. Nadmienić należy, że obaj panowie posiadają certyfikaty sędziowskie
PZW. Na sygnał klaksonu samochodowego o 15:15 sędzia rozpoczął dwugodzinne zmagania zawodników, które
utrudniała wietrzna aura. Podczas, gdy
zawodnicy i ich opiekunowie przy sporej
liczbie dopingujących za plecami czekali na wymarzone branie młodsze dzieci miały szereg atrakcji. Organizatorzy
przy pomocy darczyńców zorganizowali
26

tak zwany suchy staw z którego dzieci
przedszkolne mogły wędką z dużym plastikowym haczykiem wyławiać upatrzone prezenty – a nie była to łatwa czynność
także dla ich mam. Nad prawidłowym
przebiegiem tej konkurencji czuwały
Martyna Pluta i Adrianna Matuszczak.
Co odważniejsze dzieciaki zaprezentowały się wokalnie recytując wierszyki,
za które oczywiście byli nagradzani.
Doskonałym powodzeniem cieszyła
się dmuchana zjeżdżalnia okupowana
przez maluchy do ostatnich minut całej
imprezy. Wyjątkową atrakcję zapewnili
Michał Tazbir i Sylwester Franc, którzy
zaprezentowali uczestnikom tego pikniku swoje hobby czyli mini terrarium
z okazami węży, jaszczurek i pająków.
Jedne można było tylko obserwować zza
szyby, a niektóre węże były noszone jak
małe kotki, co wzbudzało różne emocje. Wszystkie dzieci miały darmowy
poczęstunek w postaci grillowych pyszności oraz rozdawanych słodkości, były
także pyszne, świeże truskawki od pana
Jerzego Gawrona. Cały teren był nagłośniony a po zakończonych zawodach
przystąpiono do nagradzania wszystkich
uczestników zawodów dyplomami i akcesoriami wędkarskimi, które wręczali
zaproszeni goście. Z zaproszonych gości na teren pikniku stawili się - za co
organizatorzy serdecznie dziękują: poseł

kadiusz Komorowski – sędzia główny
zawodów wręczyli dyplomy, puchary
i statuetki. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika otrzymał Konrad Wysmołek (Kłomnice) a za największą
złowioną rybę (950 gram) otrzymał
Michał Gonera (Kłomnice). Wszyscy
obecni na zawodach zostali poczęstowani kiełbaskami i kaszankami z grilla,
napojami, cukierkami oraz jogurtami.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Kłomnice za ufundowanie pucharów, statuetek
i dyplomów a firmie „Danone” za sfinansowanie poczęstunku.«
na sejm RP pan Jack Kasprzyk, dyrektor
przedszkola w Rzerzęczycach pani Danuta Topolska, dyrektor Zespołu Szkół
w Rzerzęczycach pan Ryszard Krok,
radny miasta Częstochowy pan Dariusz
Kampinos, Zygmunt Tomaszewski oraz
zastępca przewodniczącego Rady Gminy
pan Janusz Ciastek, który przybył wraz
z biorącym udział w zawodach synem.
Pierwsza dziesiątka zwycięzców prezentuje się następująco:
1. Ciesielski Amadeusz Rzerzęczyce
2. Hyra Izabela Rzerzęczyce
3. Koza Kacper Konary
4. Barwaniec Ada Częstochowa
5. Baran Grzegorz Pacierzów
6. Ciastek Bartosz Garnek
7. Pluciński Matusz Zdrowa
8. Kowalik Paweł Rzerzęczyce
9. Rogaczewski Dominik Zdrowa
10. Jassak Adrian Pacierzów
Fotoreportaż z imprezy przygotował
prezes Koła PZW WYKROMET w Częstochowie pan Robert Amborski, który
także zredagował reportaż w tygodniku regionalnym,, 7dni’’. Organizatorzy
dziękują tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia całej imprezy oraz sponsorom,
którzy okazali swoją pomoc materialną
bądź finansową:
Urząd Gminy Kłomnice, Zarząd
Okręgu PZW Cz-wa, Drew-Bud –Zygmunt Tomaszewski, GS Kłomnice, piekarnia Janusz Knysiak, Szkółka Drzew
Ozdobnych Dark- Land, masarnia Janusz
Nowak, sklepy wędkarskie: Jerzy Bekus,
Włodzimierz Rataj, Andrzej Rtacz, market REAL, panowie Jerzy Gawron, Ryszard Krok, Marek Wójcik.«

Piknik w Przedszkolu w Zdrowej

„Mądry przedszkolak w Kłomnicach”

„Przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”,

Zawody wędkarskie w Zawadzie
fot. Marian Szyszka

Zawody wędkarskie dla dzieci w Rzerzęczycach
fot. Robert Amborski

