
Gazeta
Kłomnicka

Nr 8/9 Sierpieñ/Wrzesieñ  2006

IS
SN

 1
42

60
87

5

Gminny Biuletyn Informacyjny





�GAZETA KŁOMNICKA - Sierpień/Wrzesień 2006

Miałem szczery zamiar nie prowadzić swojej 
kampanii wyborczej na łamach Gazety Kłom-
nickiej, żeby nie spotkać się z zarzutem nie-

uczciwej konkurencji w stosunku do moich ewentualnych przeciwników. Niemniej 
jednak nie mogę milczeć, gdy grupa osób spod znaku Gminnego Stowarzyszenia 
Obywatelskiego obrzuca mnie błotem i próbuje robić ze mnie przestępcę. Manipu-
lując tekstem z jakiejś gazety stwarza się wrażenie jakoby nad moją osobą ciążyły 
prokuratorskie zarzuty. Doszło do tego, że ktoś puścił plotkę o moim rzekomym 
aresztowaniu. Otóż oświadczam, że nie postawiono mi żadnych zarzutów, nie by-
łem aresztowany ani tym bardziej zwolniony za kaucją.
 Twórcy biuletynu Nasza Gmina powinni trochę się zastanowić nad tym, co pi-
szą na mój temat i mojej pracy. Dotyczy to zwłaszcza byłego wójta oraz Pana Mia-
rzyńskiego, bo ich rewelacje są tyle warte, co papier, na którym są napisane. Z Pa-
nem Śpiewakiem polemizować nie mam zamiaru, bo to nie ten poziom. Natomiast 
powinien pamiętać, że jako radny jest osobą publiczną, której będzie można pu-
blicznie zadać parę drażliwych pytań dotyczących jego osoby.
Rozumiem, że skoro gołym okiem widać efekty pracy wójta a i opinia o nim ze stro-
ny ludzi jest nienajgorsza to żeby zająć jego miejsce w nadchodzących wyborach 
trzeba chwytać się każdej metody. Nawet podłości i świństwa.
To tylko świadczy o charakterze i prawdziwej naturze takich ludzi.
 Doskonale wiem, że bycie wójtem zmusza czasem do podejmowani niepopu-
larnych decyzji, ale daje także możliwość przyjścia innym z pomocą. Osoby, które 
interesują się gminą i wiedzą, jakie nastąpiły w niej zmiany na korzyść same zde-
cydują czy można mi zaufać na najbliższe 4 lata.
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Wnioski do 15 października...

Weszło w życie rozporządze-
nie w sprawie warunków 
realizacji programu po-

mocy dla gospodarstw rolnych w celu 
złagodzenia skutków suszy.

Wnioski o jednorazowy zasiłek 
celowy można składać do 15 paź-
dziernika w ośrodkach pomocy spo-
łecznej.
 Pomoc będzie wynosić 500 zł 
w przypadku rodziny rolniczej pro-
wadzącej gospodarstwo rolne o po-
wierzchni do 5 ha użytków rolnych, 
oraz 1000zł w przypadku rodziny rol-
niczej prowadzącej gospodarstwo rol-
ne o powierzchni powyżej 5 ha użyt-

ków rolnych.
 Ponadto, jak informuje resort, kwo-
ta pomocy zostanie zwiększona o ekwi-
walent 1 tony pszenicy, czyli o 392 zł, 
w przypadku rodziny rolniczej pro-
wadzącej gospodarstwo rolne, w któ-
rym utrzymuje się bydło, owce, kozy 
lub koniowate, jeżeli szkody w użyt-
kach zielonych tego gospodarstwa spo-
wodowane klęską suszy wynoszą po-
wyżej 30%.
Wysokość szkód będzie ustalał kie-
rownik ośrodka pomocy społecznej, 
na podstawie protokołów oszacowa-
nia. Pomoc przysługiwać będzie rodzi-
nom, w których co najmniej jedna oso-

ba jest rolnikiem, w rozumieniu prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, który podlega temu ubez-
pieczeniu z mocy ustawy. Wnioski zło-
żone po terminie odrzuca się.
 Do wniosku należy dołączyć kse-
rokopię dokumentów:
• potwierdzenie opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne w KRUS 
przez co najmniej jedną osobę w ro-
dzinie.
• paszporty wystawione przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (jeżeli są hodowcami bydła, 
owiec, kóz bądź koni).

KURSY JĘZYKOWE W GMINIE KŁOMNICE

Urząd Gminy Kłomnice in-
formuje, iż na terenie Gminy 
Kłomnice organizowane będą 

kursy języków obcych, w ramach pro-
jektu „Gmina Bliżej Europy”. Kursy 
prowadzone będą metodą SITA. Moż-
liwe będzie uczestniczenie w kursie 
języka: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego i wło-
skiego. Cena kursu to 296zł. Obej-
muje ona 50 godzin wybranego kursu. 

Cena ta była możliwa do uzyskania 
dzięki wsparciu sponsorów. 
Grupy uczące się organizowane będą 
pod kątem zaawansowania uczest-
ników. Rozpoczęcie kursu nastąpi 
w chwili, gdy zostanie zebrana od-
powiednia liczba chętnych. Zajęcia 
odbywać się będę w grupach 8-o oso-
bowych. Aby możliwe było urucho-
mienie kursu na terenie naszej gminy 
musi się zgłosić co najmniej 16 osób.

Wszyscy zainteresowani udzia-
łem w w/w kursie mogą zgłosić się 
do Urzędu Gminy Kłomnice. Zapi-
sy prowadzone są przez Bartłomieja 
Tkaczyka i Adama Śliwakowskiego. 
Numer telefonu do Urzędu Gminy - 
(034) 328-11-22 (sekretariat). Zgło-
szenia będą przyjmowane do końca 
września br.

Ze środków pochodzących 
z funduszy unijnych a w szcze-
gólności z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS) oraz 
ze Zintegrowanego Program Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR) możliwe jest uzyskanie 
wsparcia finansowego na podniesie-
nie kwalifikacji lub na otwarcie dzia-
łalności gospodarczej. 
 Z funduszy EFS możliwe jest uzy-
skanie między innymi dofinansowania 
w wysokości 80% kosztów odbycia 
studiów podyplomowych. Z pomocy 
tej mogą skorzystać pracownicy przed-
siębiorstw oraz kadry zarządzające. 
Jednym z miejsc, gdzie można sko-
rzystać z tej formy pomocy jest Wyż-
sza Szkoła Zarządzania i Marketingu 
w Sosnowcu. W w/w Szkole prowa-
dzony jest obecnie nabór na podyplo-
mowe studia na kierunki, które objęte 

są dofinansowaniem. Są to między in-
nymi:
1. Finansowanie projektów przed-
siębiorstw z funduszy UE,
2. Podatki i prawo podatkowe,
3. Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą,
4. Rachunkowość i zarządzanie fi-
nansami,
5. System prawny i nowoczesne me-
tody zarządzania przedsiębiorstwem,
6. Windykacja i negocjacje w procesie 
zarządzania.

Szczegółowe informacje:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
ul. Kilińskiego 43
41 - 200 Sosnowiec
Tel. 0 32 36 31 221
www.wszim.sosnowiec.pl/podyplomowe

 Inną formą pomocy jest możliwość 
uzyskania dofinansowania na otwar-
cie własnej działalności gospodarczej. 
Taką pomoc oferuje ZPORR w ramach 
Programu 2.5 – Promocja przedsiębior-
czości.
 Z tej pomocy mogą skorzystać oso-
by, które chcą otworzyć własną dzia-
łalność, nie zarejestrowane w Powiato-
wym Urzędzie Pracy i nie prowadzące 
działalności po 1.01.2004r. Pomoc taką 
oferuje między innymi Częstochowski 
Inkubator Przedsiębiorczości. 

Szczegółowe informacje:

Częstochowa, ul. Łódzka 8/12, 
42 – 200 Częstochowa, 
tel. 368-33-10 
www.zporr.czip.org.pl

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorczych
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Mamy przyjemność przedsta-
wić Państwu kolejne działa-
nia realizowane przez nowy 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ostatnim programem wchodzącym 
w skład osi 1 jest Korzystanie z usług 
doradczych przez rolników i posiada-
czy lasów. W ramach tego działania za-
kłada się zapewnienie dostępu do usług 
z zakresu doradztwa rolniczego i leśne-
go rolnikom otrzymującym płatności 
bezpośrednie oraz posiadaczom lasu. 
Usługi te będą dotyczyć przede wszyst-
kim  porad w zakresie gospodarki grun-
tami, ochrony środowiska, zdrowia pu-
blicznego, dobrostanu i zdrowia zwie-
rząt, zdrowotności roślin, zwiększenia 
konkurencyjności i dochodowości go-
spodarstw rolnych i leśnych, wspie-
rania restrukturyzacji, rozwoju i inno-
wacji w gospodarstwach rolnych i le-
śnych, poprawy jakości życia na ob-
szarach wiejskich oraz wspieranie róż-
nicowania działalności gospodarczej, 
ochrony środowiska naturalnego, po-
prawy bezpieczeństwa pracy. Benefi-
cjenci będą mogli występować o zwrot 
kosztów usług doradczych określonych 
w katalogu usług doradczych. Warun-
kiem zwrotu będzie poniesienie przez 
beneficjenta kosztów kwalifikowanych 
oraz ich udokumentowanie. Poziom 
pomocy wynosić może nawet 80% 
kosztów kwalifikowanych.
 Pierwszym programem osi 2 
jest Wspieranie gospodarowania 
na obszarach górskich i innych obsza-
rach o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania. Działanie to ma być in-
strumentem wsparcia finansowego go-
spodarstw rolnych położonych na ob-
szarach, na których produkcja rolna 
jest utrudniona ze względu na warunki 
naturalne. Pomoc udzielana będzie 
w postaci corocznych zryczałtowanych 
płatności do hektara użytków rolnych 
położonych w strefie tzw ONW.

 Następnym programem realizowa-
nym w ramach tej osi są Płatności dla 
obszarów Natura 2000 oraz związa-
nych z wdrażaniem Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej. Wsparcie rolników, którzy 
muszą realizować zobowiązania wy-
nikające z faktu położenia gospodarstw 
na wyznaczonych obszarach Natura 
2000 związanych z utrzymaniem stanu 
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatun-
ków ptaków na obszarach rolnych (tj. 
siedlisk przyrodniczych i ostoi gatun-
ków powiązanych z gruntami rolnymi 
wszystkich obszarów zatwierdzonych 
przez Radę Ministrów i przesłanych 
oficjalnie do Komisji Europejskiej) 
oraz począwszy od 2010 roku wspar-
cie dla obszarów, na których obowią-
zują ograniczenia w związku z wdra-
żaniem dyrektywy 2000/60/WE. Dzia-
łanie składa się z dwóch schematów:
I – płatności dla obszarów Natura 2000
II – płatności związane z Ramową Dy-
rektywą Wodną 
 Producent rolny wnioskując o po-
moc finansowaną z tego działania, zo-
bowiązuje się do udziału w programie 
przez 5 lat. Płatność jest wypłacana co-
rocznie, po wykonaniu określonego 
zestawu wymogów w ramach dane-
go działania/wariantu. W przypadku, 
gdy producent rolny, obok płatności 
na obszarach Natura 2000, wnioskuje 
o płatności rolnośrodowiskowe, skła-
da wniosek rolnośrodowiskowy z za-
znaczeniem, że wnioskuje o płatność 
na obszarach Natura 2000. Płatność 
rolnośrodowiskowa będzie wypłacana 
razem z płatnością rolnośrodowisko-
wą, natomiast finansowanie będzie po-
chodziło z dwóch działań.

Zalesianie gruntów rolnych i za-
lesianie gruntów innych niż rolne
Schemat 1. Zalesienie gruntów rolnych
Schemat „Zalesianie gruntów rol-
nych” dotyczy wyłącznie leśnego za-
gospodarowania gruntów uprawianych 
rolniczo, które inicjowane będzie po-

przez sadzenie. Wsparcie udzielane 
w ramach tego schematu jest zróżnico-
wane, zależnie od grup beneficjentów 
oraz celu założenia uprawy leśnej, i do-
tyczy ono:
a) założenia uprawy leśnej (wsparcie 
na zalesienie) – dostępne dla wszyst-
kich grup beneficjentów (w tym pod-
miotów publicznych) oraz dla zakłada-
nia plantacji drzew szybkorosnących 
(cykl produkcyjny określi rozporzą-
dzenie wykonawcze);
b) pielęgnacji uprawy leśnej (premia 
pielęgnacyjna) – dostępne tylko dla 
podmiotów prywatnych będących oso-
bami fizycznymi i prawnymi oraz kor-
poracjami prawa prywatnego, w tym 
także dzierżawcy – osoby fizyczne 
i korporacje prawa prywatnego (wspar-
cie udzielane przez maksymalny okres 
5 lat). Wsparcie nie dotyczy plantacji 
drzew szybkorosnących;
c) utraconego dochodu z tytułu wy-
łączenia gruntów spod uprawy rolnej 
(premia zalesieniowa) – beneficjen-
ci jak w pkt. b. Pomoc może być wy-
płacana przez okres 15 lat od założenia 
uprawy leśnej.
Schemat 2. Zalesianie gruntów nie-
uprawianych rolniczo
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Odtwarzanie potencjału produkcji 
leśnej zniszczonego przez katastrofy 
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mentów zapobiegawczych
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lasów wszelkiej własności zniszczo-
nych przez różne czynniki oraz wpro-
wadzanie mechanizmów zapobiega-

Nowy PROW cz. 3
Adam Śliwakowski

Paliwo Rolnicze
Urząd Gminy w Kłomnicach informuje że wnioski o „ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-

pędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2006” przyjmowane są w pokoju 208. Ostateczny ter-
min przyjmowania wniosków wraz z załączonymi fakturami Vat mija 29.09.2006 r. Druki wniosków można po-
brać w punkcie informacyjnym. Wszelkie informacje udziela Adam Śliwakowski, tel. (034)3281122.
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Wdniu 01 września 2006 
roku swoje urodziny ob-
chodziła Pani Rozalia 

MUSIAŁ mieszkanka Śliwakowa. 
Nie były to zwykłe, kolejne urodziny, 
Pani Rozalia MUSIAŁ ukończyła 
100 lat. W tym uroczystym dniu Sza-
nowną JUBILATKĘ odwiedzili Wójt 
Gminy Kłomnice Adam ZAJĄC, Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Da-
nuta WÓJCIK oraz przedstawiciele 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Częstochowie.
 Wójt Gminy Kłomnice obdarował 
Jubilatkę olbrzymim koszem z kwiata-
mi, były prezenty i wiele, wiele życzeń.
 Pani Rozalia MUSIAŁ urodziła się 
01 września 1906 roku w Śliwakowie. 
W roku 1930 wyszła za mąż za An-
toniego MUSIAŁ. Z tego małżeństwa 
przyszło na świat troje dzieci :synowie 
Stanisław i Julian oraz córka Jadwiga. 
Z czasem rodzina powiększyła się o 
dziewięciu wnuków i dwunastu pra-

wnuków.
 Pani Rozalia MUSIAŁ mieszka ra-
zem z synem Stanisławem i Jego żoną 
Stanisławą, którzy otaczają Ją troskli-
wą opieką. 
 Myślę, że będę wyrazicielką woli 
wszystkich czytelników naszej gazety 
i w imieniu Państwa złożę dostojnej 
Jubilatce najlepsze życzenia; zdrowia, 
miłości bliskich, dni bez trosk na dal-
szą drogę w „Złotej jesieni życia”.

Podział gminy na okręgi i obwody wyborcze w najbliższych 

wyborach samorządowych Numer
okręgu

Granice okręgu
Liczba radnych

wybieranych
w okręgu

1 Sołectwo Kłomnice 3

2
Sołectwo Bartkowice
Sołectwo Pacierzów,
Sołectwo Michałów

1

3
Sołectwo Witkowice,
Sołectwo Chorzenice,

Sołectwo Michałów Rud.
1

4 Sołectwo Nieznanice 1

5 Sołectwo Zdrowa 1

6
Sołectwo Skrzydlów
Sołectwo Adamów

1

7 Sołectwo Rzeki 1

8
Sołectwo Rzerzęczyce

Sołectwo Niwki
2

9 Sołectwo Garnek 1

10
Sołectwo Karczewice,
Sołectwo Chmielarze,

Sołectwo Kuźnica
1

11
Sołectwo Zawada,

Sołectwo Śliwaków,
Sołectwo Zberezka

1

12
Sołectwo Konary
Sołectwo Lipicze

1

Numer
obwodu

Granice obwodu
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 Sołectwo Kłomnice Szkoła Kłomnice

2
Sołectwo Bartkowice
Sołectwo Michałów

Sołectwo Lipicze
GOK Kłomnice

3
Sołectwo Witkowice
Sołectwo Chorzenice

Sołectwo Michałów Rud.
Szkoła Witkowice

4 Sołectwo Nieznanice OSP Nieznanice

5 Sołectwo Zdrowa Szkoła Zdrowa

6
Sołectwo Skrzydlów
Sołectwo Adamów

Szkoła Skrzydlów

7 Sołectwo Rzeki Szkoła Rzeki

8
Sołectwo Rzerzęczyce

Sołectwo Niwki
Szkoła Rzerzęczyce

9

Sołectwo Garnek
Sołectwo Karczewice
Sołectwo Chmielarze

Sołectwo Kuźnica

Szkoła Garnek

10
Sołectwo Zawada

Sołectwo Śliwaków
Sołectwo Zberezka

Szkoła Zawada

11 Sołectwo Konary Szkoła Konary

12 Sołectwo Pacierzów  OSP Pacierzów

jącym katastrofom ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych.
 Działanie to pozwoli na udzielenie 
wsparcia zarządcom i właścicielom la-
sów zniszczonych przez czynniki ze-
wnętrzne. Pozwoli ono na racjonalną 
i zgodną ze sztuką leśną odbudowę 

potencjału produkcyjnego lasów. Me-
chanizmy zapobiegawcze przyczynią 
się do zmniejszenia zakresu strat go-
spodarczych wynikłych z potencjalnie 
możliwych katastrof. Na tym zakoń-
czymy opis działań wynikających z Osi 
2 w następnym numerze przedstawimy 
działania Osi 3 i programu Leader. Ar-

tykuł powstał w oparciu o materiały in-
formacyjne Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PROGRAM ROZWO-
JU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 
2007 -2013 (PROW 2007 -2013)pro-
jekt W-04/III/06, Warszawa, marzec 
2006 r. 

JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN
Danuta Wójcik
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Wdniu 27 sierpnia w My-
kanowie odbyły się VII 
Dożynki Województwa 

Śląskiego. Nasza gmina miała oka-
zję po raz pierwszy wziąć udział i za-
prezentować się w tak prestiżowej im-
prezie jaką stanowią „Dożynki Wo-
jewódzkie”. Gminę Kłomnice re-
prezentowali: Wójt Adam Zając, Za-
stępca Wójta Wanda Kusztal, oraz Se-

kretarz gminy Róża Wiewióra. Wieniec 
dożynkowy w imieniu Gminy Kłom-
nice  przygotował Śpiewaczy Ludowy 
Zespół Folklorystyczny „Klepisko”.
 Tegoroczne dożynki uświetnione 
zostały obecnością znamienitych gości. 
Przedstawicielstwa swoje wydelego-
wały najważniejsze urzędy w państwie 
i województwie, wśród nich znaleźli 
się: Podsekretarz Stanu w Minister-

stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Seba-
stian Filipek-Kaźmierczak, Wojewoda 
Śląski-Tomasz Pietrzykowski, Wi-
cewojewoda Śląski Artur Warzocha, 
Marszałek Województwa Śląskiego-
Michał Czarski, Starosta Powiatu Czę-
stochowskiego-Mieczysław Chudzik, 
oraz posłowie i samorządowcy regionu 
częstochowskiego.
 Po mszy św. celebrowanej przez 

Na łamach Gazety Kłomnic-
kiej Nr 6 z czerwca 2006 Wójt 
gminy Kłomnice zdradził 

plany dotyczące budowy placów za-
baw dla dzieci w naszej gminie. I tak 
w Zawadzie został oddany do użytku 
nowy plac zabaw znajdujący się na te-
renie szkoły podstawowej. Wszystkie 
znajdujące się tam huśtawki i zjeżdżal-
nie oraz inne urządzenia zabawowe po-
siadają atest i są bezpieczne. Pomimo 
to bezpieczeństwo przebywających 
na placu zabaw dzieci w głównej mie-
rze zależy od ich samych. Najmłodsi 
uczestnicy zabaw powinni przebywać 
tam pod okiem opiekuna lub osoby do-
rosłej. Pamiętajmy również, że prawi-
dłowe korzystanie z urządzeń tam po-

stawionych na pewno wy-
dłuży okres ich eksploatacji, 
a także będzie miłe dla na-
szego otoczenia. 
 Ze względu na dużą ilość 
dzieci ta inwestycja jest traf-
na i bardzo potrzebna. Do-
brze się stało, że w okresie 
wakacji została ona zreali-
zowana, ponieważ większość uczniów 
szkoły pozostała w swej miejscowo-
ści. Należy też dodać iż w tym okresie 
w Zawadzie powstała dzięki przychyl-
ności Wójta sztuczna plaża przy rzece 
Warcie. I ta drobna inwestycja została 
sfinansowana przez gminę. Myślę, że 
w przyszłym roku plaża ta zostanie po-
większona z uwagi na dużą ilość chęt-

nych korzystających z kąpieli słonecz-
nych i wodnych. 
 W imieniu dzieci serdecznie dzię-
kuję wszystkim którzy przyczynili się 
do powstania  placu zabaw i plaży. 
Uważam iż priorytetem powinno się 
stać inwestowanie w radość naszych 
dzieci co w przyszłości będzie miało 
niewymierne skutki dla nas dorosłych.

Jarosław Grabarczyk

Spełniona obietnica

Jak grzyby po deszczu...

W czasie tegorocznych waka-
cji na terenie gminy Kłom-
nice powstały 4 nowe place 

zabaw dla dzieci, w miejscowościach: 
Garnek, Skrzydlów, Zawada, Nie-
znanice. W sumie na dzień dzisiejszy 
mamy 8 placów zabaw.
 Plac zabaw w Garnku wraz z urzą-
dzeniem parku powstał z środków bu-
dżetu gminy, a także z dotacji po-
zyskanych z Sektorowego Programu 
Operacyjnego Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Sektora Żywnościowego 
oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2004-2006. Pozostałe place w miejsco-
wościach: Zawada, Nieznanice, Skrzy-
dlów, a wcześniej w Chorzenicach, 
Kłomnicach i Rzekach Wielkich po-
wstały wyłącznie z środków budżetu 
gminy, poprzez realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Pro-
gram ten tworzony jest na bazie środ-
ków wpływających do budżetu gminy 
z opłat za wydane przez wójta zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. 
 System wyposażenia placów zabaw 

spełnia wszelkie aktualnie obowiązują-
ce przepisy dotyczące bezpieczeństwa. 
Place zabaw mają służyć przecież re-
kreacji i bezpiecznej zabawie dzieci. 
Zabawa to nieodzowny element wie-
ku dziecięcego. Pomaga przezwy-
ciężyć stresy, rozwija i wyzwala ini-
cjatywę. Nowy plac zabaw przyciąga 
i cieszy ,chętnie gromadzą się na nim 
dzieci i młodzież, dlatego apel zwłasz-
cza do starszej młodzieży, uszanujcie 
te miejsca aby służyły i cieszyły przez 
długie lata 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Red.

VII Dożynki Województwa Śląskiego 
w Mykanowie

Adam Śliwakowski

›››
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Wdniu 20 sierpnia 2006 r. 
o godz. 15.00 odbyła się 
uroczystość przekazania 

Zespołowi Szkół w Garnku całego te-
renu Parku im. Braci Reszke.
 Akt oddania tego obiektu pod opie-
kę szkoły nastąpił w obecności znako-
mitych gości: wójta Gminy Kłomnice, 
pana Adama Zająca, z-cy wójta, pani 
Wandy Kusztal, sekretarz gminy, pani 
Róży Wiewióry, proboszcza Parafii 
Garnek, ks. Alojzego Zatonia, dyrekto-
ra Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garn-
ku, pani Anidy Chybalskiej, prze-
wodniczącego Rady Gminy Kłomnice, 
pana Sławomira Żurka oraz radnych 
Gminy Kłomnice. W tym ważnym dla 
naszej szkoły momencie nie zabrakło 
również uczniów oraz mieszkańców 
miejscowości. 
 Wójt gminy mgr Adam Zając 
na ręce pani dyrektor, Anidy Chybal-
skiej przekazał dokument stwierdzają-
cy, że Park im. Braci Reszke ma służyć 

społeczności szkolnej. Dodał również, 
że „ten piękny obiekt wybudowany zo-
stał z funduszy unijnych, jak również 
za pieniądze naszych podatników”. Po-
nadto wyraził przekonanie, że „miesz-
kańcy Garnka, a zwłaszcza dzieci i mło-
dzież, dołożą wszelkich starań, aby ten 
park był rzeczywistym miejscem re-
kreacji i wypoczynku”.
 Następnie odbyło się tradycyjne 
przecięcie biało – czerwonej 
wstęgi, co symbolizuje ofi-
cjalne otwarcie obiektu.
 Pani dyrektor, Ani-
da Chybalska dziękując, 
zobowiązała się do dba-
nia o nowe mienie. Stwier-
dziła, że park wzbogaci wy-
posażenie szkoły i stanie się 
atrakcją dla uczniów. Po-
nadto zwróciła się z prośbą 
do absolwentów i wszyst-
kich mieszkańców, by ko-
rzystali z niego w sposób 

kulturalny.
 Kolejnym punktem uroczystości 
była msza św. pod przewodnictwem 
księdza kapelana Straży Pożarnej. Akt 
oddania Parku im. Braci Reszke zwią-
zany był z poświęceniem nowego 
sztandaru OSP w Garnku.
 Po części oficjalnej wszyscy uczest-
nicy mogli dokładnie przyjrzeć się in-
westycji. W Parku im. Braci Reszke po-

arcybiskupa częstochowskiego Sta-
nisława Nowaka korowód dożynkowy 
przemieścił się na teren boiska spor-
towego gdzie odbywały się pozostałe 
ceremonie dożynkowe. Ważnym punk-
tem w programie dożynek były pre-
zentacje artystyczne poszczególnych 
gmin. Na scenie wystąpiły zespoły 
oraz soliści z bardzo urozmaiconym 
repertuarem. Naszą gminę reprezento-
wał Śpiewaczy Ludowy Zespół Folk-
lorystyczny „Klepisko”, który w pię-
ciominutowej prezentacji postarał się 
o „obśpiewanie” wieńca dożynkowe-

go. Szkoda tylko, że tak waż-
ny element ceremoniału do-
żynkowego tak w przypadku 
Zespołu „Klepisko” jak i in-
nych reprezentacji gminnych 
odbywał się na bocznej estra-
dzie. Wiemy że gospodarze 
dożynek chcą wykorzystać 
tę okazję do zaprezentowania 
swoich zespołów (i rozumie-
my to) jednak tak ważny ele-
ment ceremoniału dożynko-
wego powinien mieć miejsce 

na estradzie głównej.
 W programie uroczystości na es-
tradzie głównej znalazły się występy 
kapeli, zespołów śpiewaczych z gmi-
ny Mykanów oraz Zespół Pieśni i Tań-
ca „Częstochowa”. Swoje umiejętności 
zaprezentowały pary z Klubu Tańca 
Towarzyskiego „Zorba” z Mykanowa 
a w dalszej części programu publicz-
ność zabawiał Kabaret „OTTO” i ze-
spół „Trebunie Tutki”. Gwiazdą wie-
czoru  był Szymon Wydra, którego wy-
stęp podgrzał atmosferę wśród fanów, 
szczególnie płci przeciwnej.

 Stoisko naszej gminy było bardzo 
atrakcyjne i najliczniej odwiedzane 
przez wszystkich uczestników doży-
nek. Szeroko zaprezentowaliśmy na-
szą Gminę, oraz produkty pochodzące 
z jej okolic, w tym produkty pszcze-
le z pasieki Pana Jerzego Lary, oraz 
owoce z gospodarstwa Pana Andrzeja 
Gorzelaka. Dodatkową atrakcją były 
żywe pszczoły, które można było oglą-
dać podczas pracy w ulu przez szyb-
kę. Na naszym stoisku wszyscy mo-
gli spróbować chleba ze swojskim 
smalcem; wszystkich gatunków mio-
du i produktów pochodzenia pszcze-
lego, oraz owoców, w tym śliwek, ja-
błek i gruszek. Pragniemy serdecznie 
podziękować Pani Agnieszce Kisiel, 
za pracę i wkład poniesiony w przygo-
towanie i piękne przystrojenie naszego 
stoiska, nasze podziękowania kieruje-
my również dla Pana Henryka Krysia-
ka, za smaczny i artystycznie ozdobio-
ny chleb dożynkowy, oraz dla wszyst-
kich osób zaangażowanych w przy-
gotowaniach wystawy dożynkowej.

Park im. Braci Reszke - zielony azyl dla 
społeczności szkolnej w Garnku

Dorota Kozłowska i Joanna Wójcik
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Wdniu 20 sierpnia 2006 r. 
o godz. 15.00 odbyła się 
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pana Sławomira Żurka oraz radnych 
Gminy Kłomnice. W tym ważnym dla 
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wstały trzy boiska: do piłki nożnej, mi-
nipiłki nożnej oraz siatkówki. Od ulicy 
zostały one odgrodzone wysoką siat-
ką, aby zapewnić bezpieczeństwo gra-
jącym. Nie zapomniano również o na-
szych milusińskich, dla których został 
stworzony plac zabaw m. in. z piaskow-
nicą, huśtawkami i zjeżdżalnią. Część 
parku sąsiadująca z kościołem została 

zagospodarowana z myślą o pielgrzy-
mach, którzy w cieniu drzew  będą mo-
gli wypocząć, jak również skorzystać 
z bieżącej wody. W parku powstały 
alejki, przy których postawiono nowe 
ławki dla spacerowiczów.
 Opisana inwestycja okazała się 
„strzałem w dziesiątkę”, ponieważ 
będzie dużym udogodnieniem dla 

uczniów i nauczycieli wychowania fi-
zycznego. Park przysporzy wiele rado-
ści najmłodszym, a sympatykom spor-
tu pozwoli rozwijać zainteresowania. 
Całość obiektu wspaniale komponuje 
się z centrum miejscowości i ją uatrak-
cyjnia. 

Z ŻYCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

NOWY SZTANDAR DLA OSP GARNEK
Jan Milc

Wniedzielę, 20 sierpnia 
w Garnku odbyła się do-
niosła uroczystość. Przed 

licznie zgromadzonymi mieszkańca-
mi Garnka, Karczewic, Chmielarzy 
i Kuźnicy Ochotnicza Straż Pożarna 
w Garnku otrzymała nowy sztandar. 
Sztandar ufundowało społeczeństwo 
Garnka i okolicznych miejscowości. 
 Punktualnie o godz. 15.00 komen-
dant uroczystości druh Przemysław 
Zieliński wprowadził poczty sztandaro-
we wszystkich jednostek OSP z terenu 
gminy i kompanię strażaków na teren 
odbudowanego parku im. Braci Resz-
ke. Następnie przy dźwiękach Hym-
nu Państwowego wciągnięto na maszt 
Flagę Narodową. Po powitaniu zapro-
szonych gości i zgromadzonych miesz-
kańców rozpoczęła się liturgia Mszy 
św, którą celebrował kapelan straża-
ków w pow. częstochowskim ks.kan. 
Sławomir Galasiński. 
 W tym podniosłym i uroczystym 
nastroju przedstawiciele mieszkańców 
przekazali oficjalnie sztandar na ręce 
Prezesa Zarządu WO ZOSP RP w Ka-
towicach druha Alojzego Gąsiorczyka, 
który z kolei przekazał go Prezesowi 
Zarządu OSP w Garnku druhowi Sła-
womirowi Żurkowi. Po prezentacji 
sztandaru i przyjęciu go do strażackiej 
rodziny druh Sławomir Żurek przybli-
żył zgromadzonym historię i teraźniej-
szość OSP Garnek. Oto skrót jego wy-
stąpienia:
- 5 maja 1918 roku staraniem miesz-
kańców Garnka, Karczewic i Kuźnicy 
założono w Garnku Stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjato-
rami tego dzieła byli: Alfred i Stefan 
Klawe, Franciszek Kołodziej, Adam 
Szyda, Piotr Ciastek, Antoni Łągiewka 

i Konstanty Koza. W okresie międzywo-
jennym jednostka liczyła 49 członków 
czynnych i 72 popierających. Pierw-
sze wyposażenie stanowiła 4-kołowa 
sikawka „Tryumf”, wóz rekwizytowy, 
węże, bosaki, haki i liny. Utworzono 
też 19-osobową orkiestrę dętą. Instru-
menty i wynagrodzenie kapelmistrza fi-
nansowane były ze składek członków. 
 W 1920 roku jednostka wzięła udział 
w III Ogólnopolskim Zjeździe i Kon-
kursie w Poznaniu, gdzie uzyskała IV 
nagrodę! W tym czasie jednostką kie-
rował Zarząd w składzie: Stefan Kla-
we – Prezes, Adam Rakowski – Wice-
prezes, Adam Klawe – Naczelnik, An-
toni Rakowski – z-ca Naczelnika, Jan 
Szatkowski – Sekretarz, Franciszek 
Kołodziej – Gospodarz, Ignacy Plu-
ta – Skarbnik oraz członkowie Zarzą-
du: Wacław Ślęzak, Michał Jamrozik 
i Włodzimierz Grabowski. 
 Oprócz członków czynnych niemały 
wkład w rozwój naszej jednostki mie-
li członkowie popierający. Byli wśród 
nich m.in. Emilia Reszkówna Daniel-
czukowa, Władysław Bem, Stefan Kla-
we, Adam Rakowski, Michał Jamro-
zik, Jan Turski, Aloiza Banaszkiewicz, 
ks. Kazimierz Znamierowski, Józef Gó-
recki, Bronisław Gonera, Włodzimierz 
Grabowski i wielu innych. Członkiem 
honorowym  był Naddyrektor Huty Po-
kój w Katowicach p. Brunwia Abso-
lon. 
 2 maja 1929 roku w miejscowym 
kościele poświęcono pierwszy sztan-
dar naszej OSP, który po wojnie zo-
stał spalony przez zwolenników nowe-
go ładu ustrojowego, prawdopodobnie 
z powodu zawartych na nim akcentów 
religijnych. W 1947 roku ufundowano 
nowy sztandar, ma którego drzewce 

wbito ocalałe gwoździe z pierwszego 
sztandaru. Sztandar ten służył naszej 
jednostce do dziś, a więc przez blisko 
60 lat!
 Pierwsza motopompa pojawiła się 
w naszej jednostce w 1958 roku. Funk-
cję prezesa piastował w tym czasie 
druh Władysław Kamiński. Natomiast 
pierwszy samochód zakupiono w 1960 
roku przy wsparciu finansowym Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Był to woj-
skowy „Doge”. W 1964 roku do jed-
nostki przyjechał „Star 20”. Natomiast 
w 1994 roku do eksploatacji wpro-
wadzony został nowoskarosowany sa-
mochód „Star 29”.
 Z inicjatywy Stefana Klawe, Anto-
niego Tkaczyka, Władysława Kamiń-
skiego, Mieczysława Ciastka i Stanisła-
wa Rakowskiego przystąpiono do bu-
dowy nowej strażnicy, którą oddano 
do użytku 1 września 1968 roku. Obiekt 
ten służy nam do dziś.
 W 2003 roku jednostka wybrała 
nowy Zarząd. Skład jego tworzą: Sła-
womir Żurek – Prezes, Piotr Franas 
– Wiceprezes, Paweł Gonera – Naczel-
nik, Waldemar Basiak – Sekretarz, Sta-
nisław Jafra – Skarbnik, Mariusz Wie-
wióra – Gospodarz i Wojciech Franas. 
 W 2004 roku dzięki przychylności 
Wójta Gminy p. Adama Zająca oraz 
Rady Gminy i Zarządów Powiatowe-



8

go, Wojewódzkiego i Głównego ZOSP 
do jednostki został sprowadzony i ska-
rosowany samochód terenowy „Star 
266”.
 Tak przed laty jak i obecnie nasza 
OSP bierze czynny udział w zwalcza-
niu wszelkich zagrożeń. Uczestniczy 
także w życiu religijnym i środowisko-
wym zgodnie z widniejącym na naszym 
nowym sztandarze mottem: „Bogu 
na chwałę – bliźnim na ratunek”.
 Warto dodać, że druhowie z OSP 
Garnek w latach 2003, 2004, 2005 
zwyciężali w Gminnych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych i reprezento-
wali naszą gminę na zawodach szcze-
bla powiatowego.
 Gratulacje i życzenia dla jednostki 
złożyli m.in. Wójt Gminy Kłomnice p. 
Adam Zając, Starosta Częstochowski 
p. Mieczysław Chudzik, Proboszcz Pa-
rafii w Garnku ks.kan. Alojzy Zatoń, 
Prezes Zarządu WO ZOSP RP w Ka-
towicach dh Alojzy Gąsiorczyk, Prezes 
Zarządu PO ZOSP RP w Częstochowie 
dh Ireneusz Skubis, z-ca Komendanta 
Miejskiego PSP w Częstochowie bryg. 
Jarosław Piotrowski. Oprawę muzycz-

ną uroczystości przygotowała orkiestra 
dęta OSP Kłomnice. Uroczystość, któ-
rą sprawnie i zgodnie z obowiązującą 
procedurą przeprowadził dh Jarosław 
Łapeta – Prezes OSP Zdrowa, zakoń-
czyła defilada jednostek strażackich 
i pojazdów bojowych. 
 Redakcja „GK” przyłącza się do gra-
tulacji osiągnięć jakie OSP Garnek od-
niosła na przestrzeni jej istnienia, ży-
czy dalszych wspaniałych sukcesów 
oraz zadowolenia z wykonywania za-
szczytnej funkcji strażaka.

›

Otwarcie Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Zdrowej

Marta Sośniak

Dnia 1 września 2006 roku 
rozpoczął swoją działalność 
Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej w Zdrowej.
Do nowopowstałego oddziału uczęsz-
cza 26 dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.
 Dzięki Wójtowi Gminy Kłomnice 
panu Adamowi Zającowi, który pod-
dał propozycję utworzenia Oddziału 
Przedszkolnego, w budżecie Gminy 
uwzględniono środki na ten cel, zapla-
nowano etat dla nauczyciela oraz środ-
ki finansowe na zagospodarowanie 
i dostosowanie pomieszczeń. W czasie 
wakacji, w szkole w Zdrowej, odbyły 
się prace remontowe, podczas których 
zaadaptowano jedną z klas lekcyjnych 
na salę przedszkolną. Pomieszczenie 
zostało pomalowane, zamontowano 
umywalkę, przystosowano również 
jedną ze szkolnych łazienek do potrzeb 
i warunków fizycznych maluszków. 
Sala przedszkolna została wyposażo-
na w nowe meble, stoliki, krzesła oraz 
wykładzinę dywanową, zakupiono tak-
że nowe zabawki i gry dydaktyczne. 
 4 września, po uroczystym rozpo-
częciu roku szkolnego, do sali przed-
szkolnej, z lekkim niepokojem i oba-
wami zawitały pierwsze przedszkolaki. 
Jednak ich lęk nie trwał długo, po kilku 
minutach zabawy nastąpiło ogólne roz-
luźnienie i najmłodsi poczuli się „jak 
u siebie”.
 Nasze przedszkole jest miejscem 
przyjaznym zarówno dzieciom jak i ro-
dzicom. Miejscem, gdzie powierzone 

nam dziecko może wszechstronnie roz-
wijać się pod względem umysłowym 
i fizycznym, kształtować wyobraźnię 
oraz społeczną i emocjonalną dojrza-
łość, uczyć się własnej wartości . Dzieci 
mają okazję do gromadzenia doświad-
czeń od chwili, gdy przyjdą i zdejmą 
kurtkę i buty, aż do momentu, gdy pod 
opieką dorosłych opuszczają przed-
szkole. Dużą, o ile nie najważniejszą, 
zaletą przedszkola jest sam fakt prze-
bywania dziecka w grupie dziecięcej 
pod okiem nauczyciela. Dziecko uczy 
się współżycia z rówieśnikami, uczy 
się koleżeńskości, zaczyna rozumieć, 
na czym polega życie społeczne – trze-
ba nieraz ustąpić, trzeba wyrzec się 
swojej przyjemności na korzyść grupy, 
trzeba umieć bawić się zgodnie, wspól-
nie z kolegami, nauczyć się cierpliwie 
na coś czekać, potrafić 
nie tylko wygrać, ale i prze-
grać. Dziecko nabywa wie-
le umiejętności i wiadomo-
ści o otaczającym go świe-
cie, bliższych i dalszych 
znajomych. W domu, gdzie 
coraz częściej jest tylko 
jedno dziecko, nie jesteśmy 
w stanie stworzyć grupy 
rówieśniczej, w której na-
sze dziecko będzie się re-
alizowało, nawiązywało 
przyjaźnie, uczyło rozwią-
zywać konflikty i nabywa-
ło umiejętności współży-
cia w grupie. Przedszkole 

dostarcza również wiedzy rodzicom 
o ich pociechach, tutaj zawsze mogą 
zasięgnąć obiektywnej rady, opinii do-
tyczącej rozwoju ich dziecka. Czasami, 
to właśnie w przedszkolu ujawniają się 
szczególne zdolności dziecka i wtedy, 
nauczycielka wraz z rodzicami dąży 
do ich rozwijania i doskonalenia. Do-
strzega również deficyty w rozwoju, 
a wtedy wspólnie z rodzicami stara się 
pomóc dziecku w jak najlepszy spo-
sób.
 Dlatego warto zapisać dziecko 
do przedszkola, spokojnie przetrwać 
okres adaptacji, nawiązać życzliwy, 
bezpośredni kontakt z wychowawczy-
nią i z radością obserwować wszech-
stronny rozwój swojej pociechy.
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Jednak ich lęk nie trwał długo, po kilku 
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nam dziecko może wszechstronnie roz-
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trzeba umieć bawić się zgodnie, wspól-
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dostarcza również wiedzy rodzicom 
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sób.
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nią i z radością obserwować wszech-
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Na upały wakacyjne i nudę?!
Renata Krawiec

Tak, najlepsze rozwiązanie – 
wolny wakacyjny czas spędzić 
… korzystając z oferty Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Kłom-
nicach. Akcja „Wakacje 2006”. Je-
steśmy prawdopodobnie, jeśli nie je-
dyną, to bardzo możliwe wysoko „wy-
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wych, która wsparła finansowo wszyst-
kie dzieci, umiejące korzystać w spo-
sób czynny, sensowny i celowy z Akcji 
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Przez wiele lat najlepszym ogłosze-
niem i zachętą o akcji było przekazanie 
informacji w Kościele p.w. św. Marci-
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Księdzu Proboszczowi – Księdzu Ka-
nonikowi – Mirosławowi Turoniowi.
 I przede wszystkim Panu Bogu, 
że dane nam było bezpiecznie i zdro-
wo, i radośnie wytrwać najpiękniejszy 
wakacyjny czas! Są rzeki, są lasy, są lu-
dzie, są miejsca, że choćbyśmy kilka 
razy tam byli, wciąż odkrywamy coś 
nowego. Nic dwa razy się nie zdarza! 
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kondycja fizyczna, odpowiedni strój, 
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ny wypoczynek. Z dala od zgiełku, li-
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ci) o markowe ciuchy, super komórki, 
komputery, dobra „uciułane” przez za-
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woda, zimna, brrr … nie ciepła, nawet 
gorąca!”
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„Bawmy się w chowanego” (najlepsze 
miejsca w łąkach nad rzeką w Kona-
rach). Wycieczki rowerowe są świetną 
okazją do wystawiania ocen z zacho-
wania. Tu kształtują się postawy dzie-

ci, kultura osobista i wy-
obraźnia. Tu są twarde 
reguły, jednakowo do-
tyczą one tych, którzy 
jeżdżą z nami już kil-
ka lat, ale też tych, któ-
rzy przychodzą po raz 
pierwszy, pozostają, lub 
nie wytrzymują dys-
cypliny. Na ich miejsce 
jest wiele innych dzie-
ci. Ale za to wszystkie 
mogły skorzystać z ofert 
sobotnich. Były ogniska, bale, gry dra-
matyczne- teatr dzieci (dobrze zapo-
wiadający się młody reżyser – Dawid 
Ch.). Była też forma happeningu. Dys-
koteki (D.J. Jakub, Tomek i Beniamin). 
Gry i zabawy ruchowe. Zajęcia muszą 
być urozmaicone, bo tam gdzie nuda, 
nic się nie uda! Wprowadziliśmy też, 
popisy kulinarne: w jakąś sobotę były – 
„Pierożki drożdżowe z jabłkiem” (uda-
dzą się z całą pewnością każdemu bez 
solidnego wyrabiania, jak np. ciasto 
drożdżowe). Podobno, przepis, kursuje 
gdzieś na mieście w Kłomnicach. Była 
też Pizza. W jakąś jeszcze inną sobo-
tę (nie muszę zerkać do Harmonogra-
mu, wystarczy zapytać Piotra J. on da-
tami sypie, jak z rękawa. Jest ponadto 
wybitnym młodym synoptykiem, au-
tentycznie zaangażowanym w sprawy: 
aura, chmury, temperatury, opady itp. 
skrzętnie notuje!)była Sałatka owocowa 
z lodami, obsypanymi płatkami czeko-
ladowymi, oblanymi syropem malino-
wym. Na to wszystko tylko rower przy-
wracał nas do porządku! Jechać wciąż 
dalej i dalej….Wakacje mamy wciąż 
w sobie, radość też, nawet z tego, że je-
steśmy nad rzeką w Zawadzie, Skrzy-
dlowie, Rzekach. Co jest, że chcemy 
powracać...? Dołączcie w przyszłym 
roku do nas, to sami się przekonacie. 
Jeśli będziecie od pierwszego dnia wa-
kacji do ostatniego, i o dwa dni dłużej- 
to wtedy dopiero spotka was nagroda, 
tak jak wszystkie nasze dzieci. Była 
nią Wycieczka do Aqua Parku w Tar-
nowskich Górach, do Sztolni Czar-
nego Pstrąga. Płynąć łódkami na dłu-
gości 600m, wąskimi podziemnymi 
korytarzami, hm… chcecie? Cinema 

City w Częstochowie- też atrakcja z fil-
mem p.t. „Piraci z Karaibów”. Przejazd 
Busem – wszystko najmilsze, bo dzie-
ci – zadowolone! To, dobrze, że każ-
da sobota była dla nich. W ten sposób, 
być może odciągamy dzieci i młodzież 
od złych wzorów zachowań, od róż-
nych niepowodzeń, czy trudności eko-
nomicznych dorosłych, z którymi coraz 
bardziej się borykają. Tu czas płynął 
nam fantastycznie! Moja „asystentka”, 
gimnazjalistka – Kinga D. wprawiona 
w trasy rowerowe, mogłaby już pro-
wadzić, takie małe wycieczki rowero-
we. Perfekcja w organizacji do przy-
gotowań dużych imprez wakacyjnych, 
zwłaszcza sobotnich. Wszyscy wróżą 
jej jeszcze karierę stylisty i wizażysty. 
Bez chłopców, ich sprytu, umiejętno-
ści technicznych (wysunął się na cze-
le młody informatyk – Kamil M.) na-
sza Akcja niewiele by znaczyła. Choć 
byli i temperowani, nieco z powodu 
komentowania uwag dorosłych. Prze-
myślawszy jednak sprawę zmieniali 
swe oblicze, nie chcąc popaść w nie-
popularność wśród rówieśników. Kie-
dyś, to dokładnie opiszę! Ośmielam 
się z myślą o dzieciach zwrócić się 
do wszystkich Ludzi Dobrej Woli, lub 
Klubów Sportowych, Sklepów Rowe-
rowych (Gazeta jest czytana w różnych 
miejscach), by na stanie w GOK, mo-
gły pojawić się rowery, choć na począ-
tek ze dwa (być może ujmę swą szcze-
rością). Majka, Ela, Kacper i Kuba mo-
gliby jeździć na dobrych…. Bo jeszcze 
tylko Ferie zimowe i znów Wakacje 
w 2007 roku…. 
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Już po raz kolejny dzięki życz-
liwości władz Gminy Kłomnice, 
odbyły się kolonie letnie zor-

ganizowane na terenie Domu Dziec-
ka w Chorzenicach. Organizacją wy-
poczynku dla dzieci z całego terenu 
gminy, tradycyjnie zajmują się dyrek-
torzy szkół: Zespołu Szkół w Kłom-
nicach mgr Barbara Kanoniak i Ze-
społu Szkół w Konarach mgr Anna 
Gała. Akcja ta nie mogłaby odbyć się 
bez przychylnego nastawienia dyrek-
tora Domu Dziecka pana Wojciecha 
Główczyńskiego, który udostępnia po-
mieszczenia placówki na potrzeby ko-
lonii. Opiekę medyczną nad dziećmi 
sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Lekarska lek. 
med. Krzysztofa Nadaja.
 Opiekę nad kolonistami sprawują 
nauczyciele zatrudnieni w szkołach 
na terenie Gminy Kłomnice, którzy 
pracują jako wolontariusze. Dbają oni 
o zdrowie i bezpieczeństwo podopiecz-
nych oraz organizują czas kolonistom. 
Obsługę kuchni stanowią panie za-
trudnione w miejscowych szkołach. 
Uczestnikami kolonii są dzieci z miej-
scowości znajdujących się na obszarze 
gminy. 

 Tegoroczne kolonie odbyły 
się w dwóch dziesięciodnio-
wych turnusach. Na początku 
każdego z nich odbyła się po-
gadanka z funkcjonariuszami 
policji na temat bezpiecz-
nego spędzania czasu wol-
nego podczas wakacji. Opie-
kunami byli: na pierwszym 
turnusie; Agnieszka Borowiecka, Ewa 
Bąk, Agnieszka Fertacz, Monika Ko-
walczyk, Monika Wrzalik na drugim 
turnusie; Izabela Ciupa, Beata Kos-Ja-
fra, Karolina Raźniak, Aldona Siemiń-
ska, Anna Ściążko
 Uczestnicy kolonii w czasie dzie-
sięciu dni brali udział w wycieczkach 
do: Parku Wodnego w Dąbrowie Gór-
niczej i kina IMAX w Katowicach, cho-
rzowskiego Zoo, Rogowa, Smardzewic 
a także do Tomaszowa Mazowieckie-
go. Koloniści mogli się wykazać swo-
imi umiejętnościami biorąc udział 
w takich konkurencjach jak: turniej pił-
ki siatkowej, nożnej i koszykowej, rin-
go, warcaby, szachy, rozwiązywanie 
szarad. Dzieci mogły również pokazać 
swoje zdolności malarskie i rysunko-
we tworząc prace plastyczne w plene-
rze zatytułowanym „Chorzenice w na-

szych oczach”. Wieczorami uczestnicy 
kolonii bawili się na dyskotekach, śpie-
wali karaoke oraz oglądali filmy. Orga-
nizowano konkursy tj. Kabareton, wy-
bory Super Dziewczyny i Super Chło-
paka Kolonii oraz Czyścioszki 2006. 
Mimo iż dzieci przebywały blisko 
domu, kolonie były dla nich dużą atrak-
cją, mile spędzonym czasem, podczas 
którego uczyli się samodzielności, za-
warli nowe znajomości, poznali nowe 
miejsca. Organizowane dla nich kon-
kursy stworzyły im możliwość rozwi-
jania wyobraźni i aktywności twórczej 
oraz dały szansę na wspaniałą zabawę. 
Cieszymy się , że udało nam się wspól-
nie zapełnić wolny czas dzieci, jed-
nocześnie mając nadzieję , że w roku 
następnym znowu spotkamy się na ko-
loniach w Chorzenicach.

Kolonie w Chorzenicach 2006
Wychowawcy drugiego turnusu

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

BRAWO DLA ZWYCIĘZCÓW!!!
Przemysław Zieliński

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
POŻARNICZE

Wtym roku Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze od-
były się 27 sierpnia 2006r., 

a gospodarzem zawodów była OSP 
Zawada. W zawodach udział wzięło 
łącznie 15 drużyn strażackich w tym: 
10 męskich, 3 kobiece i 2 młodzieżowe. 
Celem takich zawodów jest w szczegól-
ności mobilizowanie do intensywnego 
szkolenia pożarniczego, zmierzającego 
do skutecznego prowadzenia akcji ra-
towniczo–gaśniczych, ocena stanu wy-
szkolenia pożarniczego, popularyzacja 

wśród społeczeństwa zagadnień ochro-
ny przeciwpożarowej oraz przygoto-
wanie do startu w zawodach wyższego 
szczebla.
 Jak zwykle zawody rozpoczęły 
się wprowadzeniem wszystkich dru-
żyn na płytę boiska i meldunkiem Ko-
mendanta Gminnego dh Przemysława 
Zielińskiego składanym Prezesowi Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
dh Adamowi Zającowi, który po powi-
taniu wszystkich drużyn i komisji sę-
dziowskiej otworzył zawody. 
 Pięcioosobowej komisji sędziow-
skiej z Komendy Miejskiej PSP w Czę-
stochowie przewodniczył bryg. Janusz 

Sokołowski. Zaraz po otwarciu odbyła 
się odprawa dowódców drużyn z komi-
sja sędziowską. Wylosowano kolejność 
startów i omówione zostały szczegóły 
sędziowania poszczególnych konku-
rencji. Po odprawie drużyn rozpoczę-
ła się rywalizacja. Najpierw odbyła 
się konkurencja: sztafeta pożarnicza 
w każdej kategorii, a następnie dru-
ga część zawodów czyli ćwiczenie bo-
jowe popularnie nazywane „bojówką”. 
W sztafecie pożarniczej drużyny mia-
ły za zadanie pokonać dystans 7x50 m, 
z ustawionymi w każdej strefie prze-
szkodami w jak najkrótszym czasie, 
nie popełniając błędów technicznych. 
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dh Adamowi Zającowi, który po powi-
taniu wszystkich drużyn i komisji sę-
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Sokołowski. Zaraz po otwarciu odbyła 
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szkodami w jak najkrótszym czasie, 
nie popełniając błędów technicznych. 
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Niestety nie wszystkim udało się zada-
nie to wykonać bezbłędnie. Jako pierw-
sze wystartowały drużyny kobiece, po-
tem Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
a następnie seniorzy. 
W ćwiczeniu bojowym drużyny musia-
ły zbudować: dwie linie gaśnicze, linie 
ssawną, uruchomić motopompę, zassać 
wodę ze zbiornika i w jak najkrótszym 
czasie, nie popełniając oczywiście błę-
dów, wykonać zadanie. Rywalizacja 
w każdej kategorii była bardzo zacięta. 
Każdy zespół dawał z siebie wszystko. 
Nikt się nie oszczędzał, a błędy, które 
popełniono komisja sędziowska skru-
pulatnie wyłapywała i niestety dolicza-
ne były punkty karne. I trzeba tu jasno 
powiedzieć, że za nieznajomość regu-
laminu, drużyny otrzymywały również 
niepotrzebne punkty karne, dlatego za-
chęcam drużyny do lektury. 
 Zgromadzona publiczność mogła 
być zadowolona z poziomu sportowe-
go imprezy. Szkoda tylko, że nasze za-
wody odwiedziło trochę mało kibiców 
i należy wyciągnąć wniosek, ze o ter-
minie zawodów strażackich trzeba po-
wiadamiać mieszkańców poprzez wy-
wieszenie plakatów. 
 Po zakończeniu rywalizacji i po pod-
liczeniu wyników wszystkie drużyny 
zostały ponownie wprowadzone na pły-
tę boiska na odczytanie wyników i za-
kończenie zawodów. Przewodniczący 
komisji sędziowskiej bryg. Janusz So-
kołowski odczytał protokół z zawo-
dów. I tak: w kategorii Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęła 
drużyna OSP Kłomnice, II miejsce
zajęła drużyna OSP Chorzenice. Bra-
wo młodziki!!! W klasyfikacji drużyn 
kobiecych najlepszy wynik i I miejsce
zajęły dziewczęta z OSP Kłomnice, 
na II miejscu drugim sklasyfikowano 
OSP Rzerzęczyce i III miejsce za-
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niorów tym roku zakończyła się inaczej 
niż jak to było przez ostatnie trzy lata, 
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drużyna z OSP Nieznanie, III miej-
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drużyny: IV miejsce- OSP Kłomnice, 
V miejsce – OSP Skrzydlów, VI miej-
sce- OSP Zawada, VII miejsce- OSP 
Konary, VIII miejsce- OSP Pacierzów, 
IX miejsce- OSP Rzerzęczyce, X miej-

sce- OSP Chorzenice.
 Nagrody, puchary i dyplomy wrę-
czali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes 
ZOG ZOSP RP – dh Adam Zając, Ko-
mendant Gminny ZOSP RP – st.kpt. dh 
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riach będą reprezentować naszą gminę 
w zawodach szczebla powiatowego.
Przygotowanie takiej imprezy wymaga 
bardzo dużego wysiłku organizacyj-
nego i najzwyklejszej pracy fizycznej. 
Dlatego kieruję słowa podziękowa-
nia do gospodarzy zawodów druhów 
z OSP Zawada, którzy przygotowali 
obiekt do zawodów oraz smaczny po-
częstunek. 

WOJEWÓD ZKIE ZAWODY 
SPORTOWO-POŻARNICZE

2 września 2006 roku na stadionie 
sportowym Centralnej Szkoły Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Często-
chowie odbyły się Wojewódzkie  Za-
wody Sportowo- Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych wo-
jewództwa śląskiego.
 W kraju rozgrywane są zawody 
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Straży Pożarnych województwa ślą-
skiego zostały poprzedzone cyklem za-
wodów powiatowych i miejskich , pod-
czas których drużyny walczyły o pra-
wo startu w zawodach wojewódzkich.  
Do zawodów zakwalifikowało się 
łącznie 42 drużyny (16 kobiecych i 26 
męskich). Łącznie w zawodach wo-
jewódzkich wzięło udział 420 kobiet 
i mężczyzn członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W tych zawodach 
brała udział nasza drużyna kobieca 
z OSP Rzerzęczyce, która w 2004r 
zdobyła I miejsce na zawodach powia-
towych i zakwalifikowała się do zawo-
dów szczebla wojewódzkiego. 
Klasyfikacja końcowa zawodów dla 
drużyn kobiecych przedstawia się na-
stępująco:
I miejsce  - OSP Częstochowa Błeszno
II miejsce - OSP Pawłowice /pow.
pszczyński/

III miejsce - OSP Zendek /pow.tarno-
górski/
V miejsce – OSP Rzerzęczyce
 Nasze dziewczyny z Rzerzęczyc 
przystąpiły do zawodów z ogrom-
ną tremą, ponieważ pierwszy raz bra-
ły udział w zawodach tego szczebla. 
Jednak pomimo ogromnego obciąże-
nia psychicznego zajęły bardzo dobre 
V miejsce, (na 16 drużyn startujących) 
nie ustępując wiele tym najlepszym. 
Widziałem w ich oczach przerażenie, 
ale i ogromną chęć do walki. Brawo 
dziewczyny!!!
 Na terenie województwa śląskiego 
działa:
1011 jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych zrzeszających 31 951 
członków zwyczajnych, 22 438 człon-
ków wspierających, 2604 członków 
honorowych .
25 Kobiecych Drużyn Pożarniczych  
zrzeszających  468 kobiet.

ZAWODY SPORTOWO POŻAR-
NICZE O PUCHAR STAROSTY 
CZĘSTOCHOWSKIEGO MIE-
CZYSŁAWA CHUDZIKA

9września w sobota na boisku sporto-
wym GLKS „LOT” w Konopiskach 

odbyły się zawody o Puchar Starosty. 
Rozgrywane były według regulaminu 
Młodzieżowych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych CTIF (w konkurencjach: 
bieg sztafetowy z przeszkodami na 400 
m i rozwinięcie bojowe) oraz regulami-
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nu Zawodów Sportowo - Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 11 
kwietnia 2006 r. (konkurencje: sztafe-
ta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami 
oraz ćwiczenie bojowe). Do tych za-
wodów z naszej gminy zakwalifiko-
wały po rozegranych zawodach gmin-
nych: seniorzy z OSP Zdrowa, dwie 
drużyny kobiece z OSP Kłomnice jako 
zwycięzcy zawodów gminnych i z OSP 
Rzerzęczyce jako zwycięzcy na zawo-
dach w 2004r o Puchar Starosty, a tak-
że MDP z OSP Kłomnice. 
 W klasyfikacji generalnej nasze 
cztery drużyny zajęły czołowe miejsca, 
i tak: seniorzy z OSP Zdrowa zajęli 

IV miejsce (bojówka II i sztafeta V)
brawo!!! Nasze dziewczyny okazały 
się najlepsze na zawodach. Dziewczy-
ny z OSP Rzerzęczyce po trochę nie-
udanej sztafecie (biegnąca Olga Sty-
sińska poślizgnęła się na mokrej tra-
wie i przewróciła się oraz punkty kar-
ne za przekroczenie strefy zmian) były 
dość zniechęcone do dalszej rywaliza-
cji, ale do ćwiczenia bojowego przy-
łożyły się i … jest I miejsce- brawo!!!
To jeszcze nie wszystko! Dziewczyny 
z OSP Kłomnice pięknie wystartowały 
na sztafecie i miały I czas. Do bojówki 
przystąpiły skoncentrowane i gotowe 
na wszystko. Uzyskany wynik pozwolił 

im na zajęcie II miejsca- brawo!!! Na-
sza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z OSP Kłomnice zajęła również wy-
sokie IV miejsce, o krok od „pudła”. 
 Jak widać z przedstawionych wy-
ników sport pożarniczy jest w naszej 
gminie na wysokim poziomie. Zajęte 
miejsca przez nasze drużyny mówią 
same za siebie, nie potrzeba komenta-
rza. Ja jako Komendant Gminny jestem 
dumny z tych wyników, a drużynom, 
prezesom, naczelnikom i trenerom ser-
decznie gratuluję. Brawo, byle tak da-
lej!!!

Szerszenie, osy i … nowe pomysły
Jan Milc

Minionego lata dość często 
spotkać można było trochę 
dziwnie ubranych osobni-

ków taszczących z sobą opryskiwacz, 
drabiny, latarki, rozmaite miotełki, ło-
patki i wielką beczkę. Zainteresowa-
ny przechodzień chcący podejrzeć ja-
kie to czynności będą wykonywane 
był uprzejmie, ale stanowczo pro-
szony o oddalenie się na znaczną od-
ległość, gdyż w odpowiedzi usłyszał: 
„będziemy zbierać gniazdo os”. Po ta-
kiej informacji ciekawość natychmiast 
opuszczała zainteresowanych. Mowa 
tu oczywiście o pracy jaką wykonują 
od kilku sezonów druhowie z OSP Nie-
znanice. Jednostka ta jako jedyna w na-
szej gminie  i jedna z niewielu na te-
renie powiatu częstochowskiego wy-
specjalizowała się w usuwaniu gniazd 
owadów niebezpiecznych. W roku bie-
żącym zanotowano ponad 40 wyjaz-
dów ekipy „pszczelarzy”, jak nazywani 
są strażacy z Nieznanic, podczas któ-
rych zostało zdjętych ponad 140 gniazd 
os i szerszeni oraz kilka rojów pszczół. 
W roku bieżącym interweniujący stra-
żacy poruszają się fabrycznie nowym 
„Fordem – trasitem”, przesiedli się 
na niego ze starego ponad 20-letniego 
„Żuka”
- Jednostka nasza od dawna poszuki-
wała takiej specjalizacji, na którą  by-
łoby społeczne zapotrzebowanie. Jeste-
śmy jednostką niewielką, choć mamy 
ambicje posiadania porządnego, no-
woczesnego wyposażenia gaśnicze-

go, to zdajemy sobie sprawę, że nasze 
możliwości w tym względzie są bardzo 
ograniczone – mówi Prezes OSP Nie-
znanice dh Wojciech Milczarek. Dlate-
go uznaliśmy, że właśnie usuwanie za-
grożeń jakim są gnieżdżące się w ludz-
kich siedzibach owady niebezpieczne 
jest dla nas najodpowiedniejszą spe-
cjalizacją. Obecnie mamy przeszkolo-
nych i przebadanych (badania wyso-
kościowe i na odporność na ukąszenia 
owadów) sześciu druhów, którzy biorą 
udział w tych akcjach. Nie zaniedbu-
jemy oczywiście szkolenia w zakresie 
ochrony ppoż  Ostatnią dużą akcją było 
usuwanie gniazda szerszeni z poddasza 
Pałacu Nieznanice. Owady ulokowały 
się w tak trudnodostępnym miejscu, 
że trzeba było użyć podnośnika, aby 
się do nich dostać. Ponadto należało 
zdemontować kawałek dachu, który 
później przy 
naszej aseku-
racji dekarze 
przywróc i l i 
do pierwot-
nego stanu.. 
Nasza praca 
jest odbierana 
przez społe-
czeństwo z du-
żym uznaniem, 
co jest dla nas 
bardzo waż-
ne i utwier-
dza w po-
czuciu dobrze 

spełnionego obowiązku. Do niedawna 
– kontynuuje dh Prezes – jeździliśmy 
starym wyeksploatowanym „Żukiem” 
i przed każdym wyjazdem męczyło 
nas pytanie „ruszy, czy nie?”. Obec-
nie już nie mamy takiego dylematu. 
Od grudnia 2005 roku jesteśmy w po-
siadaniu nowiutkiego „Forda-trans-
ita” o wartości 130 tys.zł. z czego my 
jak też wszyscy mieszkańcy Nieznanic 
jesteśmy bardzo zadowolenii. Tu chcę 
podkreślić wielką przychylność dla 
tego zakupu Wójta Gminy p. Adama 
Zająca, a także radnych Rady Gminy, 
którzy uchwalili na ten cel kwotę 70 
tys.zł. natomiast pozostałą kwotę otrzy-
maliśmy z ZG ZOSP. Wielkie dzięki!
 Mimo wysokiego stopnia wyspecja-
lizowania się w usuwaniu niebezpiecz-
nych owadów OSP przygotowuje się 
do drugiej specjalizacji - ratownictwa 

›
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drogowego.
- Jednostka nasza liczy 31 człon-
ków czynnych. W większości są to lu-
dzie młodzi i wysportowani. Świadczy 
o tym m.in. zajęcie drugiego miejsca 
w Gminnych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych. Ponadto swój udział w ze-
spole ratowniczym zadeklarowały trzy 
koleżanki, które uczą się zawodu pie-

lęgniarki. Uważam, że są realne prze-
słanki, aby w najbliższej przyszłości po-
wstała sekcja ratownictwa drogowego 
w naszej OSP – snuje swoje plany dh 
Milczarek.
 Działalność OSP Nieznanice 
to nie tylko zwalczanie zagrożeń, 
to także praca dla swojej miejscowości 
i jej mieszkańców. Kiedy władze gmi-

ny uznały, że w Nieznanicach trzeba 
wybudować plac zabaw i zastanawiano 
się gdzie go zlokalizować, odzew jed-
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Pielgrzymka do Leśniowa
Stanisława Pałuszka

›››

,,Pomóżmy naszym dzieciom
w harmonijnym rozwoju”

v-ce wójt gminy mgr Wanda Kusztal

,,Pomóżmy naszym dzieciom w har-
monijnym rozwoju” to nazwa pro-
gramu realizowanego w szkołach 
na terenie gminy Kłomnice w ramach 
środków pozyskanych z zewnątrz.
 W dniu 28.04.2006 roku został zło-

żony wniosek do Kuratorium Oświa-
ty w Katowicach w ramach konkursu 
na regionalne i lokalne programy wy-
równywania szans edukacyjnych dzie-
ci i młodzieży w 2006 roku o dofinan-
sowanie LOKALNEGO PROGRAMU 

WYRÓWNYWANIA SZANS EDU-
KACYJNYCH DZIECI I MŁODZIE-
ŻY w ramach Rządowego programu 
wspierania powstawania i realizacji 
regionalnych lub lokalnych progra-
mów wyrównywania szans edukacyj-
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nych dzieci i młodzieży w 2006 roku 
„Aktywizacja i wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych w zakresie udzielania 
uczniom pomocy materialnej o charak-
terze edukacyjnym”.
 W maju okazało się, że wniosek 
został wysoko oceniony i program 
ten został zatwierdzony do realizacji, 
co więcej jesteśmy jedną z nielicznych 
gmin, której udało się pozyskać do-
datkowe środki na oświatę w ten spo-
sób. Program uzyskał tak wysoką oce-
nę głównie, dlatego że udział środków 
finansowych z budżetu naszej gmi-
ny na oświatę jest bardzo znaczący. 
Jesteśmy nieliczną gminą, która za-
trudnia w szkołach specjalistów takich 
jak: pedagodzy, logopedzi. Innowacją 
jest także tworzenie oddziałów przed-
szkolnych w naszej gminie. W bieżą-
cym roku szkolnym utworzono oddział 
przedszkolny w Szkole Podstawowej 

w Zdrowej oraz drugi już oddział przed-
szkolny w Szkole Podstawowej w Rze-
kach. Środki na w/w przedsięwzięcia 
pochodzą z budżetu gminy. 
 W dniu 9 sierpnia 2006 roku zo-
stała podpisana umowa pomiędzy Wo-
jewodą Śląskim, a Wójtem Gminy do-
tycząca przekazania środków w wy-
sokości 76 600 złotych na dodatkowe 
zajęcia dla uczniów naszych szkół. 
Program będzie realizowany w okresie 
od września do listopada, łącznie uzy-
skaliśmy środki finansowe na 220 go-
dzin tygodniowo na dodatkowe zajęcia 
w szkołach. Szczegółowe cele naszego 
programu obejmują:

 wyrównywanie deficytów i zabu-
rzeń rozwojowych uczniów,

 pobudzanie motywacji do pracy nad 
doskonaleniem własnej osobowości

 pomoc dzieciom z problemami 
w nauce

 pomoc dzieciom z opiniami z PPPP 









wg wskazań 
 usuwanie zaburzeń mowy
 usprawnianie techniki czytania i pi-

sania
 rozwijanie sprawności ruchowej.

Formami realizacji programu będą 
zajęcia:

 zajęcia psychoedukacyjne wspie-
rające rozwój uczniów

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

z wszystkich przedmiotów w szkołach 
podstawowych

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z przedmiotów obejmujących blok hu-
manistyczny i przyrodniczo-matema-
tyczny w gimnazjach 

 indywidualna praca z dzieckiem 
z upośledzeniem umysłowym.

 zajęcia preorientacji zawodowej
 zajęcia sportowe
 zajęcia rozwijające zainteresowania 

ucznia – koła zainteresowań























›

„Oczarowani błękitnym morzem i promieniami 
greckiego słońca oraz czeskimi knedlikami”

Justyna Chrząstek – Kowalik, Leszek Janik

Grecja marzenie niejednego 
Polaka o przepięknych ku-
rortach palmach i plażach. 

Co do jednego się zgodzę plaże są cu-
downe. Począwszy od piaszczystej peł-
nej muszli plaży w Korinos (Morze 
Egejskie zatoka Thermaikos Kolpos 
czyli w języku polskim zatoka Ter-
majska ) Przez pełne gorących kamieni 
i plaże urozmaicone skałami na wyspie 
Lefkada. Natomiast tak zaśmieconych 
poboczy to jak żyje nie widziałam.
 Ale może zacznę od początku Ze-
spół „Kłomnickie Płomyczki” jako je-
dyny z Polski został zaproszony na spo-
tkania folklorystyczne do miasta Agri-
nio w Grecji. Zupełnie przypadkiem zo-
stałam jednym z opiekunów tych bar-
dzo utalentowanych, szalonych mło-
dych ludzi. Za co szczerze dziękuję.
 Wyjechaliśmy ok. południa spod 
GOK w Kłomnicach kapitalnym auto-
karem(sprawdził się w 100%) podróż 
nasza była koszmarnie długa, ale bar-
dzo ciekawa. Przejeżdżaliśmy przez 
takie państwa jak: Czechy, Słowację, 
Węgry, Macedonię oraz Serbię.
 I po 22 godzinach jazdy musie-

liśmy, a raczej nasi kierowcy mie-
li ośmiogodzinny zasłużony odpo-
czynek. Przybiliśmy w okolice mia-
steczka turystycznego Korinos. Całe 
popołudnie spędziliśmy na plaży bło-
go rozmarzeni kąpiąc się w lazurowej 
ciepłej wodzie Morza Egejskiego. Nie-
którzy z nas zbierali kolorowe mu-
szelki, które jest dość trudno znaleźć 
na innych greckich plażach. Po takiej 
przyjemnej przerwie dalsze 10 godzin 
drogi minęło bardzo szybko. Rankiem 
dnia 22.08.2006r dotarliśmy do Agri-
nio, gdzie przewodnik zaprowadził nas 
do miejsca zakwaterowania. Nie były 
to luksusy, bo mieszkaliśmy w szko-
le, ale mieliśmy oddzielne klasy i nowe 
bardo wygodne łóżka polowe. Był tyl-
ko jeden problem z wodą i prysznica-
mi, ale nasi dzielni kierowcy ubrani jak 
bracia Mario naprawili wszystkie man-
kamenty hydrauliczne, których greccy 
specjaliści naprawić nie umieli. Wszy-
scy wiemy, że „Polak wie, Polak po-
trafi”.
 Każdego dnia dojeżdżaliśmy au-
tokarem na posiłki. Były one bardzo 
skromne za wyjątkiem niektórych ko-

lacji. Zresztą musieliśmy się przy-
zwyczaić do życia codziennego Gre-
ków. Oni z reguły nie jedzą śniadań 
tylko rano piją kawę. Dlatego też, rano 
dostawaliśmy ok. 120 kcal. na oso-
bę. Lunch też nie powiem był dobry, 
ale to za mało na nasze puste brzusz-
ki. Natomiast kolacje były dość obfite, 
ale o porach szalenie późnych. Wszyst-
kimi siłami próbowaliśmy dokarmiać 
głodnych chłopaków.
 Najprzyjemniejsze z całego pobytu 
dla mnie były występy „ Płomyczków 
”. W porównaniu do występów grup 
z innych krajów tj.: Turcja, Czechy, 
Mołdawia, Rosja, Ukraina Serbia, Wło-
chy, polski zespół reprezentował się 
kolorowo i miał bardzo urozmaicony 
program. Żadna inna grupa nie zaska-
kiwała publiczności tak częstą zmianą 
strojów jak i różnorodnością tańców.
 Wieczorem dnia 22.08.06r po-
jechaliśmy wraz z naszą grecką opie-
kunką bardzo sympatyczną 17-letnią 
dziewczyna o imieniu Zoi na koncert 
do Thermo. Była to bardzo malowni-
cza miejscowość położona w górach 
a dojazd do niej upiększają ogromne 
jeziora.Polscy artyści zostali tam przy-
jęci gromkimi brawami. Kolejny kon-
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cert był zorganizowany w miejsco-
wości Paravola, gdzie nasze gwiazdy 
wystąpiły wraz z zespołami z Włoch 
i Turcji. W połowie pobytu w Agrinio 
odbył się pierwszy korowód przez całe 
miasto, w którym zaprezentowały się 
wszystkie zespoły i każdy przedstawił 
swój 15 min. program artystyczny.
 Dnia 25.08.06r pojechaliśmy 
na wycieczkę na wyspę Lefkada. Wi-
doki przepiękne, cała droga linią brze-
gową zaraz przy morzu. I wreszcie ką-
piel w bajecznych falach Morza Joń-
skiego. Następnego dnia wieczorem 
pojechaliśmy do przemiłej małej miej-
scowości Messolongi. Po koncercie 
poszliśmy na kolację, gdzie właściciele 
restauracji ugościli nas różnymi sma-
kołykami greckiej kuchni. Osobiście 
uwielbiam oliwki i sos tzatziki.
 Ostatniego wieczora w Agrinio od-
był się koncert finałowy i bal na świe-
żym powietrzu wraz z pozostałymi ze-
społami. Było bardzo sympatycznie 
bawiliśmy się do późnych godzin wie-
czornych. 
 Przez cały pobyt między koncer-
tami czas uprzyjemniały nam wypady 
na baseny lub dalsze wycieczki na nad-
morskie plaże.
 29 sierpnia wyjechaliśmy z Grecji 
do Serbii, po drodze zatrzymując się 
w mieście Zrenjanin na nocleg, gdzie 
w zeszłym roku „nasz” zespół kon-
certował. Pani Małgosia Gojevic za-
łatwiła dla wszystkich wreszcie peł-
ne pyszne wyżywienie i nocleg(dzięki 
jej za to). Mieszkaliśmy w ładnych po-
kojach gdzie były łazienki z prysznica-
mi z gorącą wodą. Dla nas to była no-
wość a jaka przyjemność.
 Rankiem dnia następnego już zapa-
kowani udaliśmy się w drogę do Czech 
Czechy to następny przystanek na to-
urnee artystycznym „Kłomnickich Pło-
myczków”. Tak się złożyło że od dnia 
31 sierpnia rozpoczynał się w miejsco-
wości Velka Bystrica Festiwal Folk-
lorystyczny na który został zaproszony 
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jest zainteresowany wymianą kultural-
ną z naszym zespołem, przekazując wi-
zytówkę do dalszego kontaktu.
 Piąty dzień to gorączkowe pakowa-
nie się gdyż w tym dniu wyjeżdżamy 
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W roku bieżącym reprezenta-
cja Gimnazjum w Kłomni-
cach odniosła kolejny suk-

ces w zawodach strzeleckich z broni 
pneumatycznej o puchar Wójta Gmi-
ny Kłomnice. Startując wśród 19 dru-
żyn, nasi zawodnicy zajęli pierwsze 
miejsce, co dla samych zawodników 
jak też opiekunów było i jest wielką sa-
tysfakcją. Muszę tu wspomnieć, że ini-
cjatywa utworzenia sekcji strzeleckiej 
pojawiła się w 2003 roku i nie została 
przyjęta zbyt przychylnie w środowi-
sku szkolnym. Trzeba było sporo czasu 

żeby oponentów przekonać do tej dys-
cypliny sportowej. Jednak dzięki przy-
chylności dyrekcji Zespołu Szkół 
w Kłomnicach doprowadzono w 2004 
roku do utworzenia pierwszej w gmi-
nie sekcji strzeleckiej. Sekcja wchodzi 
w skład wielosekcyjnego ULKS „Mil-
lennium”. Szefem sekcji jest p. dr Ro-
bert Owczarek.
 Na przestrzeni minionych trzech 
lat zainteresowanie strzelectwem było 
bardzo duże. Tak jest również obec-
nie. W treningach prowadzonych 
pod nadzorem p. dr Roberta Owczar-

ka zawsze jest bardzo wielu chętnych, 
bywa, że uczestniczy w nich ponad 25 
dziewcząt i chłopców. Uczestnicy za-
jęć to osoby o bardzo różnych charak-
terach, nie zawsze pokorni i zdyscypli-
nowani, jednak w trakcie zajęć w pełni 
podporządkowani są poleceniom pro-
wadzącego. Jest to niewątpliwie za-
sługa szefa sekcji, który w sobie zna-
ny sposób potrafi zdyscyplinować tych 
młodych, energicznych ludzi. 
 Fakt, że sekcja powstała, może ist-
nieć, brać udział w zawodach i rozwi-
jać się jest zasługą wielu osób. Przede 
wszystkim należy wskazać na życzli-
wość i pomoc organizacyjną dyrektora 
Zespołu Szkół w Kłomnicach p. Bar-
bary Kanoniak i Wójta Gminy Kłom-
nice - p. Adama Zająca, radnych Rady 
Gminy pp. Jana Milca i Zbigniewa Mo-
dlasińskiego.  Niezastąpione są rusz-
nikarskie umiejętności p. Tomasza Śli-
wakowskiego,  który poświęca wiele 

do Polski, po drodze dając jeszcze je-
den występ w miejscowości Bystrova-
ny, u jednego ze sponsorów festiwalu. 
Występ ma miejsce w przepięknym 
ogrodzie botanicznym. Występ ten da-
jemy wspólnie z bardzo dobrze pre-
zentującym się zespołem z Bułgarii 
I tak o godzinie 23 w dniu 04 września 
2006r. meldujemy się przed Ośrodkiem 
Kultury w Kłomnicach po europejskim 

tournee festiwalowym.
 Reasumując, wyjazd ten mimo 
że był długi oraz kosztowny, przy-
niósł zespołowi niezapomniane wra-
żenia, jednocześnie zespół mógł po-
kazać piękno kultury Polskiej, ucząc 
się przy tym co to jest tożsamość na-
rodowa oraz patriotyzm. Na kanwie 
obecnej dyskusji dotyczącej wycho-
wania patriotycznego w szkołach, my-

ślę że dobrze by było aby oprócz lek-
cji, Ministerstwo dofinansowywało 
wyjazdy takich zespołów jak „Kłom-
nickie Płomyczki”, gdyż na takich 
wyjazdach młodzież w największym 
stopniu może docenić te walory wy-
chowawcze. Głównym wszak źródłem 
wiedzy są osobiste doświadczenia zdo-
bywane w trakcie poznawczej i twór-
czej aktywności dziecka.

Gminny Ośrodek Kultury 
jako współorganizator za-
prasza w imieniu Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie na V 
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżo-
wych Wokalistów – „Złoty Mikro-
fon 2006” oraz Zespołów Artystycz-
nych – „Złota Lilia 2006” który od-
będzie się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kłomnicach. Przegląd składa 
się z dwóch części. Swoje umiejętności 
wokaliści będą mogli zaprezentować 
w dniach 2-3 października, a zespoły 
artystyczne 5-6 października. Mło-
dych artystów oceniać będzie Komi-
sja Konkursowa, która wyłoni spośród 
wszystkich uczestników, laureatów 
Przeglądu. Trzymać będziemy kciuki 
za powodzenie wszystkich naszych dzieci!

W dniach 20 do 22 października 
w Kłobucku odbędzie się VIII 

Jurajski Festiwal Folklorystyczny. 
Jest on swego rodzaju promowaniem 
i przybliżeniem wartości kultury lu-
dowej regionu poprzez prezentację 
tego, co najcenniejsze w muzyce, śpie-
wie i tańcu ludowym. Udział wezmą 
dwa nasze zespoły: Śpiewaczy Folk-
lorystyczny Zespół „Klepisko”(część 
męska zespołu „Chłopoki z Klepi-
ska”) oraz Zespół Obrzędowy „Gru-
sza” z Rzerzęczyc. „Chłopoki z Kle-
piska” prezentować będą Śpiewy Bo-
żonarodzeniowe. Wystąpią ponadto 
soliści: P. Irena Janus, P. Mirosława 
Urbanik-Wolska i P. Marian Ga-
jowczyk (we dwoje debiutują, jako so-
liści). Zespól Obrzędowy występować 
będzie w kategorii zespołów a capella 

z repertuarem – Pieśni Przygodne. Ży-
czymy wszystkim sukcesów, zwłasz-
cza tego, by znaleźli się w gronie lau-
reatów i wystąpili w Koncercie Lau-
reatów w Filharmonii Częstochowskiej 
16 grudnia 2006 roku. 

Wszystkich zainteresowanych 
sztuką recytacji uprzejmie in-

formujemy o organizowanym w na-
szej instytucji k-o, w dniu 24 listopada 
kolejnej edycji Gminnego Otwartego 
Konkursu Sztuki Recytatorskiej dla 
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu na-
szej gminy.

Renata Krawiec

Informacje kulturalne

W dniu 2 października o godz. 17 
w sali sesyjnej Urzędu Gmi-

ny w Kłomnicach odbędzie się nabór 
dzieci do Klubu Tańca Towarzyskie-
go „Styl”!!!

Uwaga!!!

Zdzisław Matusiak

CELNE OKO, LEKKA RĘKA.

SEKCJA STRZELECKA 
ULKS „MILLENNIUM”

›
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czasu na konserwacje i naprawy sprzę-
tu. W skład naszej sekcji wchodzą tak-
że osoby posiadające uprawnienia in-
struktorskie i sędziowskie. Jest to pod-
stawowy warunek jaki należy spełnić, 
aby sekcja mogła działać oficjalnie. 
Osoby posiadające te uprawnienia pra-
gną zachować anonimowość, dlatego 
nie wymieniam ich nazwisk, niemniej 
chcę bardzo serdecznie podziękować 
im za wielki wkład pracy w szkolenie 
młodzieży.
 Głównym celem naszej działalno-
ści jest jak najszersze zainteresowanie 
młodzieży gimnazjów z terenu naszej 
gminy sportem strzeleckim. Nie wszy-
scy młodzi ludzie mogą być (choć 
z pewnością chcą!) wybitnymi pił-
karzami, siatkarzami czy kolarzami. 
Dlatego głównie do młodych, którzy 
nie mają predyspozycji do tych spor-
tów skierowaliśmy naszą propozy-
cję. Sport strzelecki tylko z pozoru 
jest mało atrakcyjny i nie wymagający 
wiedzy. Jest to sport dla osób o dużym 

poczuciu odpowiedzialności i woli 
walki. W czasie treningów i zawodów 
kształtują się nowe cechy, takie jak 
umiejętność koncentracji, wewnętrz-
nego wyciszenia i podejmowania wła-
ściwych decyzji. Postawę taką pre-
zentował na ostatnich zawodach Darek 
Woszczyński. Maksymalnie skupiony, 
wypracowywał każdy strzał do naj-
drobniejszego elementu wykorzystując 
w pełni przewidziany czas. Taka po-
stawa zapewniła Darkowi zwycięstwo 
tak w turnieju drużynowym jak też in-
dywidualnym. 
 Na samym początku, jeszcze przed 
oficjalnym utworzeniem sekcji, tre-
nowaliśmy na terenie mojej posesji 
na sprzęcie pożyczonym z Zarządu 
Powiatowego LOK w Częstochowie. 
Obecnie treningi odbywają się w Hali 
Sportowej w Kłomnicach (tu chcę po-
dziękować p. Annie Dylczyk i pozo-
stały paniom z obsługi za współpracę 
i okazywaną życzliwość dla członków 
naszej sekcji) mamy też już sporo wła-

snego sprzętu. Są to przede wszystkim 
zakupy dokonane ze środków przy-
znanych przez Radę Gminy, a tak-
że nagrody jakie zdobywali nasi za-
wodnicy. Przypomnę, że dwukrotnie 
(2004 i 2006 r) nasze zespoły zwy-
ciężały w zawodach o puchar Wój-
ta Gminy otrzymując obok pucharów 
i dyplomów również karabinki spor-
towe fundowane przez firmę „Kolter” 
z Częstochowy. Wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego rozpoczął się 
także nowy cykl szkoleniowy. Wszyst-
kich chętnych, zarówno dziewczęta jak 
i chłopców zapraszam do podjęcia tre-
ningów w naszej sekcji. 

Zdzisław Matusiak - pomysłodawca, 
współtwórca i jeden z opiekunów sek-
cji strzeleckiej w Uczniowskim Lu-
dowym Klubie Sportowym „Millen-
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Red.

Zawody wędkarskie w Pacierzowie
Piotr Łągiewka- Prezes OSP Pacierzów, Krzysztof Kaczmarek –sekcja wędkarska
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zenty.
 W dniu 03.09.2006 roku z ini-
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I miejsca okazał się Przemysław Jur-
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później wędkarstwem pasjonuje się 
od kilku lat. Przemek zajął nie tylko 
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leżeńską lekcję wędkowania pozosta-
łym uczestnikom. Za zajęcie I miejsca 
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się także inicjatywa powstania sekcji 
wędkarskiej  przy OSP w Pacierzowie. 
Pomysł był trafiony. Obecnie sekcja 
wędkarska liczy ponad 30 członków. 
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w Pacierzowie jest miejsce, gdzie miło 
można spędzić czas nad wodą i roz-
wijać zainteresowanie wędkarstwem 
zwłaszcza wśród dzieci młodzieży. 
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Witam serdecznie !
Nazywam się Przemysław 
Jurczyk mam 18 lat, uczęsz-

czam do technikum hotelarskiego im. 
Stefana Żeromskiego w Częstochowie. 
Swoją przygodę z wędkarstwem wy-
czynowym zacząłem gdy miałem 10 
lat. Przez te 8 długich lat udało mi się 
zdobyć wiele nagród oraz wygrać wie-
le bardzo ważnych zawodów: 16 miej-
sce na Mistrzostwach Polski we Wro-
cławiu, 14 miejsce na Mistrzostwach 
Polski w Gdańsku, 8 miejsce na Mi-
strzostwach Polski w Opolu,3-krotny 
Mistrz Okręgu Częstochowskiego, 8-
krotny Mistrz Koła „Północ”, 2-krotny 
Mistrz Klubu „ Północ - Sensas Czę-
stochowa”, 3-krotny zwycięzca pucha-
ru Dyrektora Poczty Polskiej w Często-
chowie, 2 miejsce w Ogólnopolskich 
zawodach w kat junior w Tarnowskich 

Górach, 1 miejsce w zawodach 
wędkarskich o Puchar Wójta Gmi-
ny Kłomnice
 Jednym z moich sukcesów 
jest także zdobycie odznaki „Wzo-
rowego Wędkarza” oraz „Me-
dal za zasługi w rozwoju węd-
karstwa”.
 Nie jest to łatwy sport, po-
nieważ wymaga on wiele wyrze-
czeń: muszę wstawać bardzo wcześnie, 
w niedzielne poranki nawet np. o 3 
rano. Także treningi na nowych łowi-
skach zajmują mi bardzo dużo cennego 
czasu, a muszę go połączyć z wieloma 
obowiązkami w szkole. Ale dla chcą-
cego nic trudnego !
 Teraz prawie w każdą niedzielę wy-
jeżdżam na GP Okręgu Częstochow-
skiego na których zajmuje zawsze bar-
dzo wysokie miejsca.

 Dzięki takim imprezom jak te za-
wody mogłem zwiedzić praktycznie 
całą Polskę, ponieważ jestem zapra-
szany na zawody na terenie całego kra-
ju. Wbrew pozorom wędkarstwo wy-
czynowe jest bardzo drogim sportem, 
ale czego się nie robi dla swojego hob-
by. Moim marzeniem jest zdobycie 
Mistrzostwa Polski, być może uda 
mi się to w przyszłym sezonie. Pozdra-
wiam...

Moje hobby
Przemysław Jurczyk-mieszkaniec Pacierzowa

W dniu 18.08.2006 w go-
dzinach wieczornych zo-
stał złowiony na wędkę 

amur o wadze 7,2 kg i długości 85 
cm, na zbiorniku wodnym w Zawa-
dzie należącym do Koła Wędkarskiego 
Kłomnice. W godzinę po wyciągnięciu 
z wody tej okazałej ryby miałem okazję 
oglądać ją i rozmawiać z wędkarzem, 
który tego dokonał - Jarosławem Gra-
barczykiem z Zawady.
- Jakie wrażenia po złowieniu tak du-
żej ryby?
- Jest to moja największa złowiona ryba 
i jestem zaskoczony, że dałem radę wy-
ciągnąć ją z wody.
- Amur to ryba bardzo trudna do zło-
wienia. Ile trwały zmagania z nią?
- Około godziny ryba walczyła w wo-
dzie. Kilka minut przed wyciągnięciem 
jej z wody stanęła w miejscu nierucho-
mo i myślałem, że owinęła żyłkę wo-
kół gałęzi w dnie. Jednak był to od-
poczynek dla niej nazywany w żargonie 
wędkarskim ,,murowaniem’’. Z pomo-
cą kolegów wędkarzy wyciągnęliśmy 
ją z wody na brzeg. Nie mogłem uwie-

rzyć, że jest tak duża i że mój sprzęt 
wędkarski wytrzymał wszystkie tar-
gnięcia, nawroty i nagłe zrywy ryby.
- Na co wziął amur ?
- Założyłem na haczyk kilka pinek (ro-
baki), a sprężynę oblepiłem zanętą, któ-
rą sam sporządzam.
- Jaki sprzęt dał radę wyciągnąć z wody 
tego amura?
- Żyłka o grubości 0,22 mm zakończona 
krętlikiem z przyponem o grubości 0,1 
mm (plecionka), oraz haczyk nr 8 firmy 
Gamakatsu. Wędzisko elastyczne fir-
my Kormoran. Jedynym man-
kamentem mojego zestawu 
okazał się kołowrotek, któ-
ry nie wytrzymał tak dużego 
obciążenia i praktycznie był 
nie do wyregulowania pod-
czas holu ryby, co w dużym 
stopniu utrudniło mi płynne 
ciągnięcie ryby.
- Na koniec, co by pan ży-
czył każdemu wędkarzowi 
naszej Gminy i nie tylko?
- Oczywiście złowienia ta-
kiej i większej ryby, ponie-
waż wrażenia w trakcie holu 
ryby są nieprawdopodobne. 
Widok tak dużej ryby w wo-
dzie zapiętej na haczyk wy-
zwala dużą ilość adrenaliny, 

a przecież o to chodzi w tym sporcie.

 No cóż, ryba którą złowił pan Ja-
rek budzi duży szacunek i mogę tylko 
potwierdzić, że jest to ryba uznawana 
przez wędkarzy za jedną z trudniej-
szych ryb do złowienia. Ja ze swojego 
doświadczenia wędkarskiego, a jestem 
Sędzią Klasy Okręgowej mogę tylko 
pogratulować tak dużej ryby i życzyć 
na przyszłość jeszcze większych oka-
zów być może medalowych.

Taka ryba!!!
Sławomir Kowalik

Jarosław Grabarczyk  i piękna zdobycz
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W dniach 5 i 6 sierpnia 2006 
roku Zarząd Klubu Spor-
towego „Pogoń” organizo-

wał Festyn Rekreacyjno – Sportowy. 
Głównym celem tej imprezy było pro-
pagowanie sportu i rekreacji w środo-
wisku oraz pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych niezbędnych 
w działalności statutowej klubu. 
 W pierwszym dniu (5.08.2006r.) 
prowadzone były gry i zabawy dla dzie-
ci. O godzinie 17.00 odbył się mecz 
piłki nożnej pomiędzy drużynami ju-
niorów  i seniorów, który zakończył się 
wygraną seniorów 4:2.
 W niedzielę (06.08.2006r.) jednym 
z ważniejszych punktów sportowych 
był mecz najmłodszych naszych za-
wodników (trampkarzy) ze swoimi oj-
cami. Mecz zakończył się wynikiem 
remisowym 8:8. O rozstrzygnięciu za-
decydowały rzuty karne, w których 
zwycięsko wyszli najmłodsi.
 Najważniejszym jednak punktem 
programu sportowego niedzieli był tur-
niej piłki nożnej 6-cio osobowej zakła-
dów pracy i organizacji społecznych 
naszej gminy o puchar Wójta Gminy 

Kłomnice. W turnieju wystąpiły dru-
żyny:
1. „Bajpax” – Burzyńskich z Nieznanic
2. Piekarze – Henryka Krysiaka
3. Drużyna OSP Kłomnice
4. Drużyna OSP Kłomnice – młodzie-
żowa
 I miejsce i puchar Wójta Gminy 
zdobyła drużyna „Bajpaxu”, II miejsce 
i puchar Wójta Gminy – drużyna pana 
Krysiaka, III miejsce – drużyna OSP 
Kłomnice.
 W programie festynu oprócz pro-
gramu sportowego były występy kape-
li Ludowej z Myszkowa, Zespołu Mu-
zycznego i pokazy sztucznych ogni. 
Zadbano również o najmłodszych, dla 
których zorganizowano wesołe mia-
steczko (zjeżdżalnie, karuzele i wiele 
innych). Przez cały czas czynne były 
bufety, w których można było się po-
silić i napić. Zarówno sobota jak i nie-
dziela kończyła się dyskoteką dla mło-
dzieży.
 Nasz program festynowy mógł 
być zrealizowany dzięki poświęceniu 
i olbrzymiemu zaangażowaniu działaczy 
sportowych.
 Pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wanie za wkład pracy dla: Stanisława 

Chmielarza, Stanisława Pindycha, Jan 
Strychalskiego, Andrzeja Urbania-
ka, Eugeniusza Kotasa, Bogdana Wo-
lańskiego, Leszka Kamińskiego, Sta-
nisława Zatonia, Mariusza Michonia, 
Zbigniewa Młyńskiego, Pawła Wo-
lańskiego, Janusza Krysiaka.  Rów-
nież chciałem podziękować trenerom 
„Pogoni”: Arturowi Raźniakowi, Sła-
womirowi Bekusowi i Pawłowi Urba-
niakowi za opracowanie i przeprowa-
dzenie programu sportowego.
 Szczególne podziękowania Zarząd 
Klubu składa panu Janowi Milcowi, 
który przez 2 dni festynu był naszym 
konferansjerem. Podziękowanie skła-
damy również Dyrektorowi GOK -u 
za opiekę techniczną i udostępnienie 
sprzętu nagłaśniającego.

Z życia Pogoni

09.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Jedenastka Częstochowa – Pogoń Kłomnice, 
Olimpijczyk Częstochowa – Orkan Rze-
rzęczyce
10.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice- Płomień Kuźnica Ma-
rianowa
Warta Zawada- Świt Borowno
10.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Pogoń Kłomnice – Naprzód Ostrowy
Warta Zawada- Orkan Gnaszyn
Orkan Rzerzęczyce – Częstochówka Cz-wa
Olimp - Gol Rybna – Metal Rzeki Wielkie

16.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice-Jurajskie Wilki Cz-wa
Orkan Rzerzęczyce – Unia Redziny
17.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Polonia – Unia Widzów -Pogoń Kłomnice
Płomień Kuźnica Marianowa-Warta Zawada
16.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Piast Lubojna -Pogoń Kłomnice 
17.09.2006r. (seniorzy) godz.16:30
Czarni Starcz-Warta Zawada 
Olimpia Huta Stara- Orkan Rzerzęczyce

Metal Rzeki Wielkie-Płomień II Kuźnica 
Marianowa

23.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Olimpijczyk Częstochowa – Pogoń Kłomnice
K.S. Czstochowa – Orkan Rzerzęczyce
24.09.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice- Warta Zawada
24.09.2006r. (seniorzy) godz.16:00
Pogoń Kłomnice – Błękitni Aniołów
Warta Zawada- Orzeł Kiedrzyn
Orkan Rzerzęczyce- Sokół Olsztyn
Amator Golce- Metal Rzeki Wielkie

30.09.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice – Unia Rędziny
Orkan Rzerzęczyce- Ajaks I Częstochowa
01.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Lotnik Kościelec -Pogoń Kłomnice
Warta Zawada- Piast Lubojna
01.10.2006r. (seniorzy) godz.16:00
Pogoń Kłomnice – Raków II Częstochowa
Alkas Aleksandria -Warta Zawada 
Orkan Gnaszyn -Orkan Rzerzęczyce 
Metal Rzeki Wielkie-Orły Kusięta

07. 10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
K.S. Czestochowa -Pogoń Kłomnice 
Orkan Rzerzęczyce- Raków II Czę-
stochowa
08.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice- Piast Lubojna
Sokół Olsztyn -Warta Zawada
08.10.2006r. (seniorzy) godz.15:30
Błękitni Libidza- Pogoń Kłomnice 
Warta Zawada- Pogoń Blachownia 
Orkan Rzerzęczyce- Czarni Starcza
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Terminarz rozgrywek rundy jesiennej 2006/2007 drużyn naszej gminy

›››

Korekta do poprzedniego art. z ży-
cia Pogoni:

W podziękowaniu za włożoną pra-
cę na rzecz klubu  został pominięty 
pan Marek Ligocki. Za wynikły błąd 
przepraszamy.

Prezes Klubu „Pogoń” Kłomnice

Wiesław Cieślak
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Pragniemy państwa poinfor-
mować, że Gminne Towarzy-
stwo Samorządowe z siedzibą 

w Kłomnicach jest stowarzyszeniem, 
które jest wpisane do krajowego re-
jestru sądowego – nr 0000108113 
i posiada REGON nr 152144333.
 Towarzystwo realizując swe cele 
statutowe pragnie obecnie zająć się 
umocnieniem w gminie samorządu 
wiejskiego a w tym pozycji sołtysa, 
rady sołeckiej i sołectwa.
 W tym celu zorganizujemy spo-
tkanie, na które zaprosimy sołtysów, 
członków rad sołeckich i inne osoby 
zainteresowane tym tematem.
 Pragniemy, aby w przyszłości czy-
nić starania o większe niż dotychczas 
umocowanie prawne samorządu so-
łeckiego i zwiększenie jego samodziel-
ności. Chcemy wypracować wspól-
ne propozycje do nowej Rady Gminy 
w Kłomnicach, do określenia zakresu 
zadań przekazywanych sołectwu oraz 
sposób ich wykonania jak również za-
sad przekazywania środków budżeto-
wych na realizację zadań przez te jed-
nostki, co wynika z art. 18, ust. 2, pkt. 
7, ustawy o samorządzie gminnym.
 Zgodnie z założonymi celami To-
warzystwo samorządowe chce w peł-
ni włączyć się w kampanię wyborczą 
do samorządu gminy. Na naszej liście 
chcemy zamieścić kandydatów, którzy 
mają doświadczenie i wiedzę z zakresu 
samorządu oraz cechuje ich zaangażo-
wanie i nienaganna postawa obywatel-
ska. Naszą listę pragniemy udostępnić 
kandydatom rekrutującym się z mło-
dzieży.
 Ponadto pragniemy poinformo-
wać, że Zarząd postanowił zwrócić 
się z pismem do Ministra Sprawiedli-
wości o zajęcie stanowiska w sprawie 

zgłaszania i rejestrowania kandydatów 
na radnych. Powszechnie wiadomo, 
że aby zostać kandydatem należy po-
siadać bierne prawo wyborcze i na sta-
łe zamieszkiwać na terenie danej rady.
 Naczelny Sąd Administracyj-
ny i Trybunał Konstytucyjny orzekł 
nie pozostawiając żadnych wątpliwo-
ści, że zameldowanie na pobyt stały 
nie można utożsamiać ze stałym za-
mieszkaniem. w przeszłości dwie oso-
by w naszej gminie przed październi-
kowymi wyborami samorządowymi 
w 2002 roku jedynie przemeldowały się 
t.j. jeden do Garnku a drugi do Kłom-
nic i był to zameldowanie na pobyt sta-
ły.
 Dziś mieszkańcy Garnka i Kłomnic, 
którzy są ludźmi rzetelnymi i praw-
domównymi mogą wypowiedzieć się 
czy te osoby faktycznie w październiku 
2002 roku i po tym miesiącu mieszkały 
na stałe w miejscach tego zameldowa-
nia, czy też po zakończeniu pracy wra-
cały do swego prawdziwego stałego 
miejsca zamieszkania wraz ze swoimi 
rodzinami t.j. w Częstochowie i Kło-
bucku.

Zgodnie z prawem wyborczym, 
aby mogli kandydować do rady po-
wiatu podpisywali oświadczenie 
a w tym, że stale zamieszkują na te-
renie działania rady powiatu.
 Tak Częstochowa jak i Kłobuck leży 
poza terenem powiatu częstochowskiego.
 Zatem rodzi się pytanie, czy pa-
nowie sprawujący zawód publicznego 
zaufania oświadczyli prawdę czy też 
skłamali?
 Sądzimy, że głównie mieszkańcy 
tak Garnka jak i Kłomnic znają praw-
dę i mogą sobie odpowiedzieć na wy-
żej wymienione pytanie.
 Okazało się również, że podpisane 

przez nich oświadczenie nie było wy-
starczające, aby Powiatowa Komisja 
Wyborcza zarejestrowała ich jako kan-
dydatów na radnych, bo musieli być 
jeszcze wpisani do rejestru wyborców 
tej gminy. O wpisaniu ich do rejestru 
wyborców mógł tylko zadecydować 
Wójt Gminy Kłomnice.
 Sądzimy, że ówczesny Wójt znał 
prawdę o ich stałym zamieszkiwaniu, 
ale podjął decyzję o wpisaniu ich do re-
jestru. Pytanie: dlaczego to zrobił?
Chcielibyśmy, aby mieszkańcy naszej 
gminy wyrobili sobie własne zdanie 
w sprawie, czy było popełnione nad-
użycie prawa wyborczego, które moż-
na nazwać oszustwem wyborczym, 
czy też osoby te jak i były Wójt są bez 
skazy i w tym przypadku postąpili jako 
rzetelni, prawdomówni i prawni oby-
watele?
 Ale to już drodzy Państwo każdy 
w swym sumieniu odpowie sobie sam 
a może i Pan Minister Sprawiedliwości.
 Chcemy, aby nadchodzące wybory 
samorządowe w naszej gminie odbyły 
się z poszanowaniem prawa wyborcze-
go a w szczególności w zachowaniu 
rzetelności i prawdomówności wobec 
wyborców.
 Jak wiadomo jeden z panów został 
radnym powiatu a w wyborach zaufało 
mu najwięcej wyborców? A jak utrzy-
mywał więź z wyborcami pełniąc swój 
mandat to wiadomo np. w zebraniu 
wiejskim do tej pory nie uczestniczył 
ani raz. Można było również na sesji 
rady Gminy w Kłomnicach usłyszeć 
ocenę formułowaną przez niektórych 
radnych

Z życia organizacji pozarządowej
Henryk Przech

Raków II Częstochowa -Pogoń Kłomnice
Orkan Rzerzęczyce – Warta Mstów
22.10.2006r.(juniorzy) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice- Sokół Olsztyn
Polonia - Unia Widzów-Warta Zawada 
22.10.2006r. (seniorzy) godz.14:30
Liswarta Krzepice -Pogoń Kłomnice 
Kamienica Polska- Warta Zawada 
Orkan Rzerzęczyce- Alkas Aleksandria
Metal Rzeki Wielkie- Kmicic Kruszyna

28.10.2006r. (trampkarze) godz. 11:00
Pogoń Kłomnice – Ajaks I Częstochowa
Jedenastka Częstochowa-Orkan Rze-
rzęczyce 
29.10.2006r. (juniorzy) godz. 11:00
Świt Borowno - Pogoń Kłomnice
Warta Zawada –Lotnik Kościelec
29.10.2006r. (seniorzy) godz.14:00
Pogoń Kłomnice - Polonia -Unia  Widzów
Warta Zawada- Orkan Rzerzęczyce

Salos Częstochowa- Metal Rzeki Wielkie

05.11.2006r. (seniorzy) godz.13:30
Lotnik Kościelec -Pogoń Kłomnice 
Pająk Wąsosz-Warta Zawada
Orkan Rzerzęczyce – Skra Częstochowa
Metal Rzeki Wielkie-Pająk II Wąsosz

›
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