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Spis treści

Drodzy czytelnicy!

Kiedy ten numer Gazety dotrze do Waszych rąk będzie już wrzesień, a więc 
miesiąc kończący lato i wakacje dla uczniów naszych szkół. Wkrótce za-
pełnią się klasy i korytarze szkolne, uczniami przed którymi, kolejne 10 

miesięcy nauki, a dla niektórych, ostatnie miesiące pobytu w szkołach w naszej 
gminie. Oczywiście mowa o gimnazjalistach z III klas gimnazjum, którzy powinni, 
szczególnie w tym roku, przyłożyć się do nauki aby za rok znaleźć się w wymarzo-
nych szkołach średnich. Trzeba pamiętać, o sprawdzianach i konkursie świadectw. 
Z naszej strony, czyli organu prowadzącego szkoły, robimy wszystko co możemy, 
aby warunki w jakich uczy się nasza młodzież były coraz lepsze. To zresztą widać 
gołym okiem. W tym roku 1 września oddaliśmy do użytku rozbudowany budynek 
Zespołu Szkół w Rzerzęczycach a w pozostałych szkołach przeprowadzano bieżą-
ce remonty. W Rzerzęczycach trwają prace nad budową „Orlika” co znakomicie 
poprawi bazę sportową, również dla uczniów, już od jesieni tego roku. Na malu-
chów z Witkowic, Chorzenic i Nieznanic czeka pięknie odnowiona sala oddziału 
przedszkolnego będąca zamiejscowym oddziałem Przedszkola w Rzerzęczycach. 
Przedszkole w Kłomnicach również doczekało się od dawna oczekiwanej windy 
towarowej do podawania posiłków na piętro co znakomicie poprawi system żywie-
nia dzieci w przedszkolu. Życzymy wszystkim naszym uczniom, tym dużym i tym 
małym, aby z ochotą i z zadowoleniem, codziennie udawali się do swoich szkół 
i przedszkoli gdzie czekać na nich będą, życzliwi im nauczyciele.
 Jednakże nie tylko oświatą żyje nasza gmina. Od kilku miesięcy trwa budowa 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków, która to inwestycja ma być zakończona w li-
stopadzie przyszłego roku. Prace posuwają się w przyzwoitym tempie, chociaż wa-
runki na budowie ze względu na wysoki poziom wód podziemnych, są trudne, ale 
właściciele firmy, panowie Stanisław i Łukasz Zaskórscy twierdzą, że dadzą sobie 
radę i w terminie zakończą inwestycję. Nie próżnujemy również na odcinku drogo-
wym. Trwa przebudowa drogi z Bartkowic do Konar, czyli ulicy Świerczewskiego 
i Częstochowskiej. Obie miejscowości, połączy piękny chodnik i jezdnia o nowej 
nawierzchni. Wracają na plac budowy, firmy realizujące przebudowę i remont drogi 
powiatowej od drogi krajowej DK 91 poprzez Zberezkę, Zawadę i Konary do Pa-
cierzowa. Chociaż głównym inwestorem jest tutaj powiat, to gmina Kłomnice do-
kłada 1015 tys. zł do tej inwestycji. Tyle samo daje powiat, a reszta to pieniądze 
unijne. Przymierzamy się również do dalszych remontów nawierzchni dróg gmin-
nych między innymi do remontu ul.Głównej w Wittkowicach, ul Mierniczej i Leśnej 
w Rzekach oraz Nowej w Garnku. Cały czas trwają prace projektowe nad przebu-
dową i remontem DK 91, a szczególnie jej odcinkiem przez Kłomnice. Wszystko 
wskazuje na to, że w 2011 roku rozpocznie się ten tak długo oczekiwany remont. 
Drodzy czytelnicy zbliża się koniec kolejnej kadencji samorządu i przychodzi pora 
na podsumowania tego co zostało zrobione w gminie i tego co nie dało się wykonać. 
Wzorem innych samorządów, przygotowujemy wydanie specjalne naszej Gazety, 
w którym zapoznamy państwa z 4 letnim bilansem naszych zysków i strat. «
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Informacje z kłomnickiego GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kłomnicach, 
Dział Świadczeń Rodzinnych 

informuje, że wnioski o przyzna-
nie świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy obowiązujący od 1 
listopada 2010 r. do 31 październi-
ka 2011 r. - będą przyjmowane od 1 
WRZEŚNIA 2010 r. w budynku Urzę-
du Gminy Kłomnice pokój nr 202.

W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z kompletem dokumentów do dnia 
30 WRZEŚNIA - ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad nastąpi do dnia 30 listopada 
2010r. Natomiast w przypadku gdy 
osoba ubiegająca się złoży wniosek 
o świadczenia rodzinne wraz z komple-
tem dokumentów w okresie od dnia 1 
PAŹDZIERNIKA do dnia 30 LISTO-
PADA - ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad 
nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 r.

Ponadto przypominamy, że warun-
kiem wypłaty świadczeń rodzinnych 
we wrześniu i październiku 2010r. 
(okres zasiłkowy 2009/2010) jest do-
starczenie aktualnego zaświadczenia 
ze szkoły ponadgimnazjalnej o kon-
tynuacji lub rozpoczęciu nauki przez 
dziecko w roku szkolnym 2010/2011 
w terminie do 10 września 2010r. 
Niedopełnienie warunku przez stro-
nę tj. niedostarczenie zaświadczenia 
we wskazanym terminie spowoduje 
wygaśnięcie prawa do świadczeń ro-

dzinnych w okresie od 01.09.2010 r. 
do 31.10.2010 r.

O zasiłek rodzinny można ubiegać 
się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza: 504,00zł lub 583,00zł 
(w przypadku, gdy członkiem rodzi-
ny jest dziecko legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści).

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcz-
nie:

• 68 zł na dziecko w wieku do ukoń-
czenia 5 roku życia;

• 91 zł na dziecko powyżej 5 roku ży-
cia do ukończenia 18 roku życia;

• 98 zł na dziecko w wieku powyżej 
18 roku życia do ukończenia 24 
roku życia;
Przyznanie dodatków do zasiłku 

uzależnione jest od indywidualnej sy-
tuacji rodzinnej Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty w celu uzy-
skania zasiłku rodzinnego  oraz dodat-
ków do zasiłku rodzinnego (oryginały 
dokumentów do wglądu pracownika 
ośrodka):
• zaświadczenie wszystkich pełnolet-

nich członków rodziny o przycho-
dach i dochodach z Urzędu Skarbo-
wego za 2009 r. (oryginał)

• nakaz płatniczy lub zaświadczenie 
z Urzędu Gminy (p. 105)

• zaświadczenie o uczęszczaniu dzie-
ci do szkół ponadgimnazjalnych 
(należy je dostarczyć do 10 wrze-
śnia 2010 r.)

• oświadczenie o wysokości sty-
pendium otrzymanego na dzieci 

Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół w gminie Kłomnice in-
formuje o możliwości ubiegania się 
o stypendium szkolne na rok szkolny 
2010/2011. O stypendium mogą ubie-
gać się między innymi uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz policealnych, 
zamieszkujący na terenie gminy Kłom-
nice, w rodzinach których miesięczny 
dochód na członka rodziny nie przekra-
cza 351,00zł netto. Wydawanie wnio-

STYPENDIUM NA ROK 2010/2011«

w 2009 r.
• kserokopia aktu urodzenia dziecka*
• kserokopia dowodu osobistego 

Wnioskodawcy*
• wyrok sądu o rozwodzie lub sepa-

racji oraz o kwocie zasądzonych 
alimentów*

• zaświadczenie od komornika wła-
ściwego rewiru o kwocie wyegze-
kwowanych alimentów za 2009 r.

• orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności*

• zaświadczenie z Urzędu Pracy 
w przypadku zarejestrowanych 
osób bezrobotnych

• numer konta bankowego
* dokument nie jest wymagany je-

śli został przedłożony w poprzednim 
okresie zasiłkowym i pozostaje aktual-
ny do 31.10.2011r. «

sków oraz szczegółowe informacje 
będą udzielane od 15 sierpnia 2010r. 
w Zespole Ekonomiczno-Administra-
cyjnym Szkół w gminie Kłomnice, 42-
270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, pokój 
nr 3. Przypominamy również o ko-
nieczności zbierania faktur za zakupio-
ne artykuły szkolne. Warunkiem ko-
niecznym do otrzymania stypendium 
szkolnego jest złożenie wniosku w ter-
minie od 1 do 15 września 2010r. «

W poprzednim numerze wkradł się 
błąd. Dotyczył on tabeli wyników za-
kończonych rozgrywek ligi strzelec-
kiej. Za bład przepraszamy i prezen-
tujemy poprawioną tabelę

Drużynowo łącznie (karabinek – pi-
stolet )
1.  Seniorzy - 1328 pkt.
2. Kłomnice - 1250 pkt 
3. Witkowice- 1151pkt.
4. Zdrowa - 1038pkt
5.  ULKS - 1026pkt
6. Adamów - 1023 pkt
7. Chorzenice - 989 pkt 
8. Michałów Kłom.-587 pkt
9. Konary - 244 pkt 

Indywidualnie łącznie (karabinek – 
pistolet )
1. Zdzisław Matusiak 504pkt 
        (239 – 265)
2. Przemysław Zając 499pkt
         (213 - 286 )
3. Anna Kubik 438pkt (227 - 211)
4. Janusz Sambor 421pkt (175- 246)
5. Adam Majer 405pkt (258 – 147)
6. Robert Owczarek 405pkt (179 - 226)
7. Agnieszka Franc 403pkt (233- 170)
8. Rafał Karczewski 365pkt (186 - 179)
9. Ryszard Brzozowski 362pkt (217 - 145)
10. Konrad Kempa 358pkt (186 – 172 )

Sprostowanie
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Dyrektor Ryszard Krok

Koniec sierpnia to w każdej 
szkole czas przygotowań 
do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego, ale w Zespole Szkół 
w Rzerzęczycach był to czas szcze-
gólny. Trwały bowiem intensywne 
przygotowania do oddania do użyt-
ku nowej części szkoły. Pierwszego 
września 2010r. o godz. 11.00 nastą-
piło poświęcenie nowego budynku 
oraz przecięcie wstęgi. Na uroczysto-
ści związane z przekazaniem szkoły 
społeczności uczniowskiej zaproszeni 
zostali przedstawiciele organu pro-
wadzącego szkołę na czele z Wójtem 
Gminy Kłomnice p. Adamem Zają-
cem, Rada Gminy Kłomnice wraz 
z Przewodniczącym p. Jarosławem 
Łapetą, przedstawiciel organu nadzo-
rującego szkołę Dyrektor Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Częstochowie 
p. Anna Gamalczyk, dyrektorzy szkół 
z terenu gminy Kłomnice oraz przed-
stawiciele lokalnych organizacji: OSP 
Rzerzęczyce, LKS „Orkan”, KGW 
„Grusza”, a także rodzice uczniów 
i mieszkańcy Rzerzęczyc, Niwek 
i Adamowa. Po uroczystości wszyscy 
zainteresowani mieli okazję zobaczyć, 
jakie zmiany nastąpiły w naszej szko-
le. Poza tym przewiduję zorganizowa-
nie w najbliższym czasie dnia otwar-
tego, który umożliwi poznanie nowej 
szkoły. Stworzy to również szansę 

na porównanie wyglądu szkoły sprzed 
lat z obecnym stanem. 

Był to ważny dzień dla wszyst-
kich mieszkańców Rzerzęczyc, Ni-
wek i Adamowa, którzy dostrzegając 
konieczność zapewnienia naszym 
uczniom komfortowych warunków 
nauki, na miarę XXI wieku, przez 
cały rok z uwagą śledzili prace po-
stępujące na placu budowy. Wyra-
zem poparcia wszelkich działań po-
dejmowanych przez dyrektora szkoły 
jest wystąpienie z inicjatywą, aby 
na szkole umieścić podświetlany ze-
gar. Zawiązany został spontanicznie 
komitet społeczny, pod przewodnic-
twem Dyrektora szkoły. Dzięki sta-
raniom Dyrektora p. Ryszarda Kroka, 
przewodniczącego Rady Rodziców p. 
Sławomira Tyrasa oraz sponsora p. Z. 
Tomaszewskiego, uzyskano znaczą-
cą bonifikatę ceny urządzenia, które-
go całkowity koszt wyniósł 6500zł. 
Zbiórkę pieniędzy zorganizował 
i przeprowadził Pan Z.Tomaszewski. 

Do grona sponsorów, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem włączyli się 
w realizację tego przedsięwzięcia nale-
żą: Skład Tarcicy „Drewbud”-  1000zł; 
Koło Gospodyń Wiejskich- 1000zł; 
O.S.P. Rzerzęczyce- 1000zł; Rada Ro-
dziców ZS w Rzerzęczycach – 1080zł; 
Rada Pedagogiczna ZS w Rzerzęczy-
cach – 420 zł; Dyrektor ZS w Rzerzę-

czycach Ry-
szard Krok 
– 200zł; Ks. 
Proboszcz Ire-
neusz Trzeb-
ski- 200zł; p. 
Banaszkiewicz 
Teresa- 300zł; 
p. Wołek Sta-
nisław – 200zł; 
p. Gajda Ja-
cek- 200zł; p. 
Banaszkiewicz 
Jakub- 200zł; 
p. Pałuszka 
W a l d e m a r - 

100zł; p. Tomaszewska Daniela- 100zł; 
p. Wiśniewski Leszek- 100zł; p. Klu-
ska Zbigniew-100zł; p. Antoniak Wła-
dysław- 100zł; p. Karczewski Witold- 
50zł, rodzice absolwentów gimnazjum 
150zł. 

Zebraną kwotę przekazano spo-
łecznemu zastępcy dyrektora szkoły 
A. Rataj, która zajmowała się sprawa-
mi finansowymi związanymi z zaku-
pem. Zegar, zamontowany na elewacji 
szkoły od strony ulicy Skrzydlowskiej 
30 czerwca 2010r., jest sterowany ra-
diowo z Niemiec, automatycznie prze-
łącza się przy zmianie strefy czasowej. 

Przez pierwszy miesiąc trwała re-
gulacja mechanizmu i obecnie urzą-
dzenie działa bez zarzutu, wskazując 
mieszkańcom i gościom czas.

W ostatnich tygodniach sierpnia 
wykonano wiele prac wykończenio-
wych: pomalowano ściany, położono 
wykładziny i płytki we wszystkich 
pomieszczeniach, zainstalowano urzą-
dzenia sanitarne, w tym także w infra-
strukturze sportowej przy sali gim-
nastycznej, połączono instalacje 
elektryczne, położono ozdobne tynki 
na korytarzach, zamocowano poręcze 
na schodach. W szkole zamontowane 
zostało specjalistyczne wyposażenie 
pracowni przedmiotowych i bibliote-
ki.

W imieniu społeczności szkolnej 
i własnym kieruję słowa podziękowań 
dla p. Wójta Gminy Kłomnice i Rady 
Gminy za podjęcie decyzji tak ważnej 
dla środowiska Rzerzęczyc.« 

Finisz rozbudowy Zespołu 
Szkół w Rzerzęczycach
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Marlena Bąk

„Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji 
 sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”

Trwają roboty związane z budową oczyszczalni ścieków w Hubach oraz ka-
nalizacji sanitarnej w tej miejscowości. Zakres robót został przedstawiony w nu-
merze 4/5 Gazety Kłomnickiej.
Całkowita wartość projektu wynosi - 14 058 898,86 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą - 11 529 548,25 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
stanowi 84,53% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 

 9 745 927,13 PLN
Wkład własny beneficjenta stanowi 

15,47 % kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu, tj. 1 783 
621,12 zł.

Koszty niekwalifikowane projektu 
stanowi podatek Vat.

Przebudowa – remont ulicy 
Częstochowskiej w miejscowo-
ści Konary i ul. Świerczewskie-
go w miejscowości Bartkowice

Rozpoczęto roboty przy przebu-
dowie i remoncie dróg w Konarach 
i Bartkowicach. 

W ramach inwestycji zostaną wyre-
montowane drogi:
• ulica Częstochowska w Konarach 
o długości 1360 mb i szerokości 5,50 
m.
• ul. Świerczewskiego w Bartkowi-
cach o długości 685 mb i szerokości 
5,50 m.

Koszt inwestycji to ponad 2 mln 
złoty. Środki finansowe pochodzą 
z budżetu państwa w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 oraz ze środków 
własnych gminy.

Dobiega końca „Budowa świetli-
cy środowiskowej wraz z zapleczem 
i garażem dwustanowiskowym dla 
OSP w miejscowości Zdrowa” o kon-
strukcji murowej, parterowy, przykry-
ty dachem stalowym dwuspadowym, 
o pokryciu lekkim. Powierzchnia zabu-
dowy 355,84 m2, powierzchnia użyt-
kowa 179,98 m2, kubatura 1825,45m3.

Środki finansowe pochodzą z Unii 
Europejskiej w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, oraz ze środków własnych 
gminy. Koszt inwestycji to ponad 965 
tys. zł.
Rozpoczęto również:
• Budowę odcinka sieci wodociągo-
wej w Witkowicach: ul. Częstochow-
ska, na długości 364m, oraz w Adamo-
wie ul. Bociania, na długości 147m.
Koszt inwestycji to ponad 100 tys. zł. 

INWESTYCJE W GMINIE
 KŁOMNICE

W miesiącu lipcu br. rozpoczęto roboty 
budowlane związane z „Budową komplek-
su boisk sportowych w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkar-
skie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z za-
pleczem sanitarno – szatniowym) w Rze-
rzęczycach, przy ul. Skrzydlowskiej”

W ramach inwestycji zostanie wykonane boisko do piłki nożnej o wymiarach 
30,0m x 62,0m, powierzchni 1860 m2, nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna 
trawa”, oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m, pow. 613,11 
m2, nawierzchni poliuretanowej; zaplecze sanitarno – szatniowe; ciągi komuni-
kacyjne oraz oświetlenie terenu. 

Środki finansowe na ten cel pochodzą z:
- budżetu Województwa Śląskiego;
- budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- budżetu Gminy Kłomnice.
Całkowity koszt inwestycji to wartość 1.371.949,34 zł. «
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W gminie Rędziny powstała 
plantacja roślin energe-
tycznych. Rodzinne gospo-

darstwo Pana Piotra Nowaka zmieni-
ło kierunek i zamiast uprawy zbóż lub 
hodowli zwierząt zajął się uprawa ta-
kich roślin jak ślazowiec pensylwań-
ski czy miskant olbrzymi. Obecnie 
jest ona największą plantacją na terenie 
południowej Polski. W roku 2000 było 
głośno na temat wierzby energetycznej 
i wówczas wielu z rolników niemają-
cych wystarczającej wiedzy na temat 
produkcji, zbioru oraz zagrożeń wiążą-
cych się z uprawą tej rośliny wieloletniej 
zdecydowało się na jej posadzenie. Dziś 
okazało sie, że chodziło bardziej o sprze-
daż sadzonek niż pomoc w rozwoju pol-
skiej wsi. Uprawa wierzby ma rację bytu 
na terenach podmokłych jednak uciążli-
wość zbioru, choroby, duża wilgotność 
(70%-80%) wymagająca dosuszania, jak 
również trudna likwidacja plantacji po-
wodują, że jest ona mało atrakcyjna ro-
śliną. Pan Nowak również posadził nie-
wielką ilość wierzby na próbę, lecz kiedy 
nie spełniła jego oczekiwań poszukiwał 
innej alternatywy dla swojego gospodar-
stwa. I tak w 2001 roku nabył pierwsze 
sadzonki miskanta z ODR-u w Mikoło-
wie z plantacji doświadczalnej. Badania 
nad tą rośliną (wzrost, rozmnażanie, na-
wożenie) trwały aż do 2009 roku. Dziś 
twierdzi z całą stanowczością, że jest to 
doskonały wybór.

Rośliny tę można uprawiać na nie-
użytkach, których w naszych gminach 
jest pod dostatkiem. Gleba, na której 
mogą rosnąć miskant ślazowiec to IV 
I V klasa. Ponieważ są to rośliny z ro-
dziny wieloletnich (plonujące przez 15-
20 lat) nie ma konieczności corocznego 
uprawiania pola, nawożenia nawozami, 
których cena stale rosnie, stosowania 
drogich herbicydów(poza pierwszym 
rokiem gdzie od dobrego wyprawienia 
gleby zależy całe przedsięwzięcie) po-
woduje to, iż te rośliny stają się bardzo 
atrakcyjnymi. Plon z 1 ha może wynosić 
nawet do 30 ton suchej masy. Kolejny-
mi zaletami obu roślin może być to, że 
wytwarzają ogromną ilość tlenu, można 
nawozić je od drugiego roku uzdatnio-
nym osadem ściekowym z oczyszczalni 
ścieków, który ma dużo fosforu i pota-
su. Dodatkowo ślazowiec pensylwań-
ski błędnie nazywany malwą jest ro-
śliną wysoce miododajną. Kwitnie on 
na przełomie lipca i sierpnia. Koszt za-
łożenia plantacji miskanta w 2009 roku 
przedstawiany przez ARR kształtował 
się na poziomie 18000 zł, a ślazowca 
10000 zł. W latach 2007-2009 ARR 
zwracała część poniesionych kosztów 
na założenia planacji, było to nawet 
40% kwalifikowanych kosztów. Od 
2010 roku taka pomoc nie jest przyzna-
wana jak również dopłata z ARiMR jest 
tylko podstawowa JPO. Przy rosnących 
cenach opału, niestabilnej cenie zbóż 

oraz braku zbytu, uprawa tych roślin sta-
je się jeszcze bardziej atrakcyjna. Obec-
nie elektrociepłownie potrzebują około 
22 000 000 ton biomasy. Dziś próbuje 
się ją pozyskać ze słomy, która pozosta-
je po produkcji zbóż, lub sprowadza się 
Pelets z Ukrainy, który jest bardzo nie-
stabilnym rynkiem. Dla tego wszystkie 
elektrociepłownie najchętniej kupowa-
łyby polski towar. W tym celu powstała 
Polska Giełda Energetyki gdzie można 
bez pośredników sprzedać swój towar 
po dobrej cenie. W 2011 roku ma po-
wstać Krajowe Centrum Biomasy z sie-
dzibą w Częstochowie lub okolicy, któ-
re zajmować się będzie skupem słomy 
miskanta i ślazowca. Już został zbudo-
wany piec do spalania biomasy w Czę-
stochowie przez firmę ELSEN która ru-
sza ze skupem przetworzonej biomasy 
na Peleus lub brykiet pod koniec tego 
roku. To pierwszy taki artykuł na temat 
możliwości, jakie daje nowe spojrzenie 
na zmieniające się warunki gospodarstw 
rolnych i stosowanych w nich upraw. 
Jeżeli zainteresuje Was moi Czytelnicy 
ten temat to obiecuję, że w następnym 
numerze opiszę, jakie są prawdziwe 
koszty założenia plantacji, na co nale-
ży zwrócić szczególna uwagę przy jej 
zakładaniu, jakie mogą być zagroże-
nia, oraz w jaki sposób obniżyć cenę 
sadzonki. Więcej informacji na stronie:
www.migitao.eu. «

Nowe możliwości dla rolnictwa i ochrony 
środowiska

Piotr Nowak

Środki pochodzą ze środków własnych 
gminy.
• Remont mostu przez rzekę War-
tę w ciągu drogi gminnej nr 598106  

Skrzydlów – Trząska”
Zostanie odnowiona konstrukcja nośna 
mostu, oraz ułożona nowa nawierzch-
nia z dyliny podwójnej i zamontowane 

nowe poręcze drewniane. 
Koszt inwestycji to ponad 120 tys. zł. 
Środki pochodzą ze środków własnych 
gminy. «

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA!
Weronika Kluska

Pierwszy września to dzień 
rozpoczęcia nauki przez 
dzieci i młodzież, ale również 

rocznica wybuchu II wojny świa-
towej. Data ta skłania do refleksji 
nad losami ludzi, którzy dzielnie 
stawiali czoła agresji hitlerowskiej 

i po wojnie z pełnym zaangażowa-
niem tworzyli nową rzeczywistość.

Chciałabym przypomnieć postać 
wybitnej nauczycielki, Eugenii Ro-
bak, która jest związana z Kłomnica-
mi i Radomskiem, bo w Kłomnicach 
w czasie okupacji prowadziła taj-

ne nauczanie, a po wojnie w latach 
1950- 63 była dyrektorem Liceum 
dla Wychowawczyń Przedszkoli i Li-
ceum Pedagogicznego w Radomsku.

Niektóre gminy powiatu czę-
stochowskiego, w okresie okupacji 
wchodziły w skład powiatu radomsz-
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czańskiego. W wyniku podziału 
na Rzeszę i Generalną Gubernię, 
Kłomnice znalazły się w tzw. „kra-
ju nad Wartą” Warthegau, gdzie 
okupanci bezwzględnie niszczyli 
wszystko, co polskie. Jak podaje Ta-
deusz Jałmużna w książce „Tajne na-
uczanie na ziemi łódzkiej” na s.138 
„Wszystkie książki spalono z biblio-
teki w Kłomnicach”. Mimo terroru 
okupanta, Kłomnice były ważnym 
ośrodkiem tajnego nauczania w po-
wiecie radomszczańskim. Organi-
zatorem tego nauczania był referent 
gminny w Kłomnicach Jan Helbrych 
/na zdjęciu poniżej /. 

Tajne nauczanie w okresie okupa-
cji w Kłomnicach odbywało się naj-
pierw w obecnym domu przy ulicy 
Częstochowskiej nr 72 / na zdjęciu 
obok/, a następnie w salce kateche-
tycznej przy kościele. 

Widoczne na zdjęciu wejście 
boczne do domu prowadziło do sal-
ki lekcyjnej, w której Eugenia Robak 
w wielkiej tajemnicy i w strachu pro-
wadziła zajęcia. W grupie uczniów 
znalazła się moja informatorka, 
obecna mieszkanka Kłomnic Kry-
styna Stępień /na zdjęciu obok z ro-
dzicami i bratem/, która bardzo do-
brze zapamiętała pierwsze spotkanie 
z Eugenią Robak z powodu tornistra 
szkolnego.

Krystyna Stępień na pierwszą lek-
cję przyszła we wrześniu 1942 roku 
jako 6- letnia dziewczynka. Przybory 
szkolne przyniosła w nowym torni-
strze, którym chętnie się afiszowała, 
zadowolona, że tak starannie została 
wyposażona przez rodziców. Jakież 
było jej zdziwienie i zaskoczenie, że 
pani Robak tego zadowolenia nie po-
dzielała, a wprost przeciwnie, skarci-
ła małą uczennicę za jej lekkomyśl-
ność i niefrasobliwość. Dla 6-letniej 
uczennicy była to pierwsza i zarazem 
bardzo ważna lekcja, bo pozwoliła 
zrozumieć całą grozę sytuacji, której 
wcześniej nie pojmowała. i rodzica-
mi. Do domu wróciła bez tornistra, 
odebrał go ojciec wieczorem.

Dom przy ulicy Częstochowskiej 
nr 72 w Kłomnicach, w którym Eu-
genia Robak prowadziła tajne na-
uczanie w czasie okupacji, dalej stoi 
w tym samym miejscu, zapewne tyl-
ko zmienił właściciela.

W latach 1950 – 63 Eugenia Ro-
bak była dyrektorem Liceum dla 
Wychowawczyń Przedszkoli i Li-
ceum Pedagogicznego w Radomsku. 
Zmiana nazwy szkoły wiązała się ze 
zmianą ilości lat nauki z 3 do 4 i 5 
oraz z rozszerzeniem programu na-
uczania. Nie zmieniło się to, co było 
w tej szkole najważniejsze: troska 
nauczycieli o wszechstronny rozwój 

osobowości ucznia i atmosfera życz-
liwego zdyscyplinowania. 

Taki kierunek wyznaczała dyrek-
tor szkoły Eugenia Robak. 

Zmarła bezpotomnie 11.07.1973 
roku, w wieku 67 lat. 

Jest pochowana na cmentarzu 
w Kłomnicach, obok swego brata 
Mieczysława. 

Chrońmy od zapomnienia postać 
Wielkiego Pedagoga Eugenii Robak 
oraz Jej zasługi dla oświaty.

Wszelkie uzupełnienia tematu 
mile widziane przez autorkę artyku-
łu.

Kontakt: centrum.wkluska@inte-
ria.eu, tel. 44/682 19 06 «

Po lewej ręce Jana Helbrycha siedzi Eugenia Robak. Druga po pra-
wej – to Władysława Jackowska, po wojnie nauczycielka Liceum 
dla Wychowawczyń Przedszkoli w Radomsku. 

Na zdjęciu od lewej Krystyna Stępień 
w okresie wczesnoszkolnym z bratem
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Od wielu lat członkowie Związ-
ku korzystają z organizowa-
nych turnusów wypoczynkowo 

– zdrowotnych. W dniach od 20 do 27 
czerwca 93 osoby z terenu naszej Gmi-
ny i Kół w Pławnie i w Ciężkowicach 
odpoczywały w DW „Świerk” pod kie-
rownictwem Kol. Kazika Maklesa, Iren-
ki Bardziel i Ryśka Całusa, którzy przy-
gotowali plan wycieczek i wyjazdów do 
różnych atrakcyjnych miejsc na Podhalu. 

Mimo deszczowej pogody wiele osób 
pieszo zwiedziło góry i różne budowle 
zabytkowe oraz świątynie w tym Sanktu-
arium matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach. Świątynia powstała jako votum 
wdzięczności za ocalenie życia Ojca Św. 
Jana Pawła II w czasie zamachu 13 maja 
1981 r. w kolejnym dniu gdy poprawiła 
się pogoda bardzo liczna grupa wyru-
szyła do położonej na wys. 947m n.p.m. 
Bachledówki, korzystając z możliwości 
patrzenia i podziwiania Tatr i Beskidów. 
Celem naszym było również zwiedzenie 
Świątyni Matki Bożej Częstochowskiej, 
zbudowanej i pięknie ozdobionej w la-
tach 1985 – 91. Jest to również ośrodek 
duszpastersko – rekolekcyjny. Następnie 
krętymi drogami wśród malowniczych 
wsi góralskich, łąk ze stadami owiec 
dotarliśmy do znanego ośrodka kultu 
Podhalu w Ludźmierzu. Sanktuarium to 
istnieje już ponad 700 lat. Warto przypo-
mnieć o zdarzeniu w czasie uroczystości 
koronacji Matki Bożej Ludźmierskiej w 
dniu 13 sierpnia 1963 r. W czasie pro-
cesji z ręki Matki Bożej wypadło berło, 
które pochwycił ówczesny biskup Ka-
rol Wojtyła. Obecny tam Prymas Polski 
Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: 
„Karolu, Matka Boża przekazuje ci wła-
dze”. W niedługim czasie tj. 3 czerwca 
1977 r. podczas modlitwy różańcowej 
przekazano odwiedzającemu Ojczyznę 
Ojcu Św. Janowi Pawłowi II replikę berła 
Królowej Podhala. W każdą uroczystość 
śpieszą tłumnie wierni do swej Królo-
wej- Gaździny Podhala. W czasie pobytu 
można było korzystać z leczniczych wód 
termalnych w Szaflarach, które organi-
zowała Irena Bardzel. Korzystaliśmy z 
hydromasażu, jaccuzi, zjeżdżalni, biczy 

wodnych i wielu innych atrakcji. Zor-
ganizowana była również dla chętnych 
i wytrwałych piechurów podróż w Doli-
nę Chochołowską. Wędrowaliśmy tzw, 
„drogą papieską” również kolejką lino-
wą, często w strugach deszczu. W sobot-
ni dzień zrealizowano wyprawę poprzez 
Wierch Poroniec na Rusinową Polanę i 
dalej do Wiktorówki. Z tej polany zwa-
nej też Jaworzyną leśna zeszliśmy do ka-
plicy m. Bożej Jaworzyńskiej- Królowej 
Tatr na Wiktorówce. Legenda głosi, że w 
1861 roku w miejscu gdzie zbudowano 
kaplicę 14- letniej pasterce Marysi, któ-
ra zgubiła owce ukazała się na skwerku 
„Jaśniejąca Pani ”. Do dziś Królową Tatr 
odwiedzają licznie i modlą się górale 
oraz turyści, choć droga bardzo trudna i 
daleka. Organizatorom wycieczek i wę-
drówek po górach tj. Kaziowi i Rysio-
wi składamy serdeczne podziękowania. 
Nadmienia się również, że posiłki były 
bardzo smaczne i obfite, a obsługa miła. 
Należy stwierdzić, że turnus ten był uda-
ny i fajny. Będziemy długo wspominać 
pobyt w D.W. „Świerk” mimo nienajlep-
szej pogody.

„Tam, gdzie warta toczy wody swe, 
Góra Przemysława wznosi się gdzie ko-
lebkę swoją sławił Piasta ród, leży stary 
Poznań – nadwarciański gród ”i tam wła-
śnie w dniu 17 sierpnia 2010 r. udała się 
grupa emerytów z Odz. Rej. PZERi I w 
Kłomnicach. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 

od najstarszej części Poznania- Ostra-
wia Tumskiego i jego najcenniejszego 
zabytku – Katedry z 968 roku. Znajduje 
się w niej słynna Złota Kaplica – Mau-
zoleum Mieszka I i Bolesława Chro-
brego a obok Katedry z wykopaliskami 
z okresu początków państwa polskiego, 
np. misa chrzcielna. Z Ostrowa Tumskie-
go udaliśmy się na stare miasto, którego 
centralnym punktem jest Ratusz gdzie 
na specjalnej platformie pod zegarem 
codziennie o godzinie 1200 ukazują się 
dwa trykające się koziołki. Byliśmy tez 
świadkami patriotycznego widowiska w 
wykonaniu roty ułańskiej, a odtwarzają-
cego scenę z okresu powstania wielko-
polskiego. Na rynku obejrzeliśmy mię-
dzy innymi pręgierz, fontanny pomnik 
Bamberski, ciekawe domki budnicze i 
Bazar, w którym zatrzymywały się tak 
zwane postacie jak I. Paderewski, Jan 
Kiepura czy H. Sienkiewicz. Po krótkim 
odpoczynku ruszyliśmy w kierunku Kór-
nika, gdzie znajduje się pałac Działyń-
skich. Posiada on nietypową architekturę 
i rewelacyjne wnętrza. Duże wrażenia 
robią bogato zdobione podłogi, drzwi, 
sufity oraz meble. Rezydencja słynnie z 
bogatej biblioteki, której księgozbiór li-
czy około 40 tys. wolumenów. O zamku 
krążą liczne legendy, z których najsłyn-
niejsza jest ta o Białej Damie. Uroku po-
siadłości dodaje arboretum czyli, park o 
pow. 33 ha. Rośnie w nim około 3 tys. 

Danuta Wilk, Halina Zielińska, Zenona Tomaszewska

Emeryci z PZER i J Oddz. Rejonowy w Kłomnicach 
na szlaku Poznań – Kórników- Rogalin
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› gatunków krzewów i drzew z całego 
świata i gdzie można zobaczyć gruszki 
na wierzbie. 

Następny etap naszej wycieczki to 
pałac w Rogalinie. Mieści się tam słynna 
galeria malarstwa. Wnętrza pałacu nie-

stety nie mogliśmy zobaczyć gdyż trwają 
tam prace remontowe. Podziwialiśmy 
natomiast słynne dęby rogalińskie. Naj-
słynniejsze z nich to Lech, Czech i Pius 
mające po około 700 lat. I tak spacerem 
po Rogalińskim Parku Krajobrazowym 

zakończyliśmy nasza wycieczkę. Pozo-
staną nam w pamięci historyczne miejsca 
i legendy o miejscach gdzie przed tysią-
cem lat była kolebka naszej państwowo-
ści. « 

W planie działalności Oddzia-
łu Rejonowego PZER i J 
na 2010r. Prezydium Za-

rządu uwzględniło wyjazd do War-
szawy na zwiedzanie Sejmu i Senatu 
RP. Wyjazd pierwotnie był planowany 
na 23 kwietnia. Katastrofa lotnicza pod 
Smoleńskiem i żałoba narodowa spo-
wodowała zmianę terminu na 8 lipca. 
Nadmieniam, że wyjazd ten miał rów-
nież cel promocji naszej gminy Kłom-
nice. Po uzgodnieniu z P. Adamem 
Zającem- Wójtem Gminy do wyjazdu 
zaprosiłem Śpiewaczy Zespół Folklo-
rystyczny „Klepisko” z Kłomnic.W or-
ganizowaniu zwiedzania i możliwości 
występu w pomieszczeniach budynku 
sejmowego pomagała mi P. Halina Roz-
pondek- Poseł RP.

W dniu 8 lipca dojechaliśmy dwoma 
autobusami przed gmach Sejmu w licz-
bie 80 osób. Na placu oczekiwała na nas 
Pani Halina Rozpondek. Po załatwieniu 
formalności w Biurze Przepustek gru-
pa podzieliła się i członkowie zespołu 
wraz z Panią Poseł poszli do pomiesz-
czeń aby przebrać się w stroje nasze-
go regionu i przygotować do występu. 
Pozostała grupa, w której byli głównie 
członkowie Związków Emerytów, ale 
również przedstawiciele Rady Gminy 
w Kłomnicach zostali skierowani przez 
Straż Marszałkowską do budynku sej-
mowego, w którym oczekiwała na nas 
miła pani przewodnik. Pani po krót-
kiej informacji o zakresie zwiedzania 
oświadczyła, że w pierwszej kolejności 
zajmiemy miejsca na Galerii i będziemy 
obserwować i przysłuchiwać się prowa-
dzonym obradom Sejmowym. Człon-
kowie „ Klepiska” ustawili się w hallu 
głównym, udaliśmy się również i my 
by móc wspólnie prezentować gminę 
Kłomnice. Dla wielu osób było wielkim 
przeżyciem gdy grupy osób zwiedzają-
cych i posłowie oraz liczni kamerzyści 

i fotoreporterzy oklaskiwali Kłomnicki 
zespół, przy którym uczestniczyła gru-
pa naszych posłów PO. Śpiewane pieśni 
patriotyczne i ludowe były przez wi-
dzów przyjmowane z aplauzem. Miałem 
możliwość przedstawienia naszej grypy 
zwiedzającej i złożenia podziękowań 
za pomoc wraz z kwiatami Pani mgr 
Halinie Rozpondek. Występy Zespołu 
bardzo się podobały, a jedna z opieku-
nów innej grupy zwiedzającej poprosiła 
mnie o podanie telefonu by móc nawią-
zać kontakt celem zaproszenia „Klepi-
ska” na występy dla podopiecznych Za-
kładu dziennego pobytu osób starszych. 
Mieszkańcy całej Polski mogli usłyszeć 
i zobaczyć Zespół Śpiewaczy z Kłom-
nic w różnych telewizjach oraz czaso-
pismach. Sądzę, że wszyscy możemy 
mieć wspólną satysfakcję z tej promocji 
gminy i jej siedziby tj. Kłomnic. Skła-
dam podziękowania za udzieloną po-
moc przez nasze władze samorządowe 
a w szczególności Panu Wójtowi. Panie 
przewodniczki z Wszechnicy Sejmo-
wej poprowadziły grypy do zwiedza-
nia pomieszczeń sejmowych a następ-
nie zaprezentowały wykład o historii 
i współczesności polskiego parlamentu, 
przekazując informację na temat:

 ¾ organizacji i zasadach funkcjonowa-
nia współczesnego Sejmu,

 ¾ przebiegu procesu ustawodawczego,
 ¾ pracy parlamentarnej posłów,
 ¾ zapleczu organizacyjno- technicz-

nym Sejmu,
Zamierzenie zwiedzania Pałacu Wi-

lanowskiego stało się niemożliwe ze 
względu na prowadzone prace remonto-
we i w związku z tym skrócony czas dla 
zwiedzających. Udało się nam zwiedzić 
park i ogrody oraz wystawę obrazów 
i innych dzieł sztuki. 

Jeszcze przed wyjazdem do Kłom-
nic autobusy podjechały pod plac jesz-
cze nie ukończonej budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej. Zwiedzać można 

Zwiedzanie Sejmu RP
Henryk Przech

Klepisko 
w Sejmie

Halina Zając

tylko w soboty w godzinach od 17:00 
i w niedzielę. Okazuje się, że zwiedza-
nie obiektów w Warszawie jest bardzo 
utrudnione gdyż prowadzi się duży za-
kres prac remontowo- budowlanych 
i drogowych, brak parkingów w pobli-
żu obiektów zwiedzanych, co koliduje 
z przepisami ustalonymi dla kierowców 
autobusów. Powyższe utrudnienia i bar-
dzo wysoka temperatura w tym dniu nie 
sprzyjała dogodności dla zwiedzania. 

Dziękuję tym uczestnikom, którzy 
starali się przezwyciężyć zmęczenie 
i przyczyniali się do utrzymywania 
miłej atmosfery. Każdy turysta wie, że 
mogą być różne przeszkody a stare po-
wiedzenie mówi, że „Kto furmani ten 
furmanki nie do goni”. «

8 lipca b.r. Zespół Folklorystyczny 
„KLEPISKO” promował gminę Kłom-
nice w Sejmie R.P.  W krótkiej prezen-
tacji znalazły się fragmenty „wesela 
częstochowskiego”, jako przykład udo-
kumentowanej, lokalnej twórczości lu-
dowej, oraz kilka pieśni patriotycznych 
także z ludowym rodowodem. Występ 
kończyła „Jędrusiowa dola” popularna 
w całej Polsce piosenka, którą skom-
ponował związany z Kłomnicami pan 
Henryk Fajt.  Zarówno dobór repertuaru 
jak i krótkie słowo wiążące zostały opra-
cowane z wykorzystaniem zasad współ-
czesnego marketingu, stąd przywołanie 
światowej sławy śpiewaków operowych 
- rodzeństwa Reszków, wspomnianego 
wyżej kompozytora, pana Henryka Fajta 
i aktualnego, wybitnego Kłomniczanina 
pana profesora Tomasza Bugaja. Pomi-
mo ogromnej tremy, spotęgowanej rangą 
miejsca i obecnością znakomitej publicz-
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ności  prezentację można uznać za udaną, 
skoro doczekała się wzmianki w ogólno-
polskich programach TVP i TVN. Trze-
ba przy tym zaznaczyć, że dzień 8 lipca 
w sejmie obfitował w nadzwyczajne wy-
darzenia, był to dzień  wyboru nowego 
marszałka i władzy trzech prezydentów.

 Pomysłodawcą i organizatorem ca-
łego przedsięwzięcia był pan Henryk 
Przech w porozumieniu z panią poseł 
Platformy Obywatelskiej Haliną Roz-
pondek, która opiekowała się zespołem 
na terenie Sejmu. Udanego występu 
gratulowali też inni posłowie Platformy 

Obywatelskiej, reprezentujący ziemię 
częstochowską, a także poseł Tadeusz 
Ross, oraz szef komisji finansów, poseł 
Tadeusz Arkit. Wszyscy Oni z radością 
stanęli do pamiątkowego zdjęcia. «

Od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. 
w Przedszkolu w Rzerzęczy-
cach realizowany był projekt 

współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego „NIEZWY-
KŁE PRZYGODY PRZEDSZKO-
LAKÓW -program edukacyjny dla 
dzieci z terenów wiejskich”.

Program rozpoczęto uroczystą in-
auguracją projektu podczas balu kar-
nawałowego przedszkolaków, który 
odbył się w Przedszkolu w Rzerzęczy-
cach w dniu 27.01.2010r.
Odbiorcami projektu byli: dzieci, ro-
dzice i nauczyciele. Głównym celem 
było wsparcie edukacji przedszkolnej 
40 dzieci w wieku 3,4,5,6 lat z terenu 
gminy Kłomnice w zakresie umiejęt-
ności ułatwiających dalszą eduka-
cję i egzystencję w społeczeństwie 
z uwzględnieniem równych szans dla 
chłopców i dziewcząt. Przeprowa-
dzono 180 zajęć z dziećmi - 60 zajęć 
z każdą grupą w ciągu 6 miesięcy re-
alizacji projektu. Każde dziecko otrzy-
mywało sukcesywnie podczas trwania 
projektu: kolorowe książeczki, z któ-
rych dzieci uczyły się czytać, formula-
rze, które wspomagały naukę czytania 
i pisania oraz kartonowe formularze 
z grami (memo, bingo, Czarny Piotruś) 
do gry z rodzicami w domu. Każdy 
nauczyciel otrzymał komplet tablic 
z wyrazami, tablic obrazujących oma-
wiane zjawiska, plastrony do zabawy 
z wyrazami oraz tablice z literkami. 
W ramach projektu przedszkole wzbo-
gaciło się o materiały szkoleniowe dla 
nauczycieli (scenariusze i programy 
„Mały odkrywca” oraz materiały edu-
kacyjne dotyczące psychologii rozwo-
jowej dziecka): zestaw laboratoryjny 
z odczynnikami, trzy atlasy przyrod-

niczo – geograficzne, materiały dla 
przedszkola dla każdej z grup, telewi-
zor LCD, laptop z oprogramowaniem, 
materiały biurowe, piśmiennicze i pla-
styczne.

W ciągu 6 miesięcy, podczas któ-
rych realizowany był projekt dzieci 
realizowały szereg eksperymentów 
fizycznych i chemicznych. Program 
był również bardzo ciekawą przygo-
dą poznawczą. Dzieci młodsze były 
inspirowane do poznawania zjawisk 
i do rozwiązywania problemów przez 
tajemniczego Zaczarowanego Zającz-
ka. Między innymi nauczyły się zmie-
niać napięcie powierzchniowe wody, 
gdy puściły na nią kroplę płynu; pozna-
ły proces fotosyntezy, działanie termo-
metru; siłę nacisku – siłę tarcia (sanki 
suną ponieważ podczas tarcia topi się 
lód i jest ślisko); pompowały balon 
bez dmuchania – wytworzyły dwutle-
nek węgla w reakcji sody oczyszczonej 
z octem; dowiedziały się, że samolot 
nie spada, ponieważ powstaje siła no-
śna, a także o tym, że okręt podwod-
ny się wynurza, gdyż ma zbiorniki 
z powietrzem, a zanurza się, ponieważ 
zbiorniki napełniają się wodą. Wiedzą 
także, że płetwonurek musi mieć kom-
binezon – ciepła woda unosi się wyżej, 
im niżej tym zimniej, a nurek Karte-
zjusza pokazał dlaczego ryba nie tonie, 
może się zanurzać i wynurzać; poznały 
proces parowania i skraplania. W wy-
niku fermentacji drożdży w butelce 
– korek wystrzelił, a efektem ekspery-
mentu z drożdżami była pyszna pizza. 
Dzieci wykonały także wiele innych 
ciekawych eksperymentów i doświad-
czeń.

Dzieci starsze odbywały podróż 
w czasie i przestrzeni. Będąc rozbit-
kami na wyspie wykonały solne sta-

„Morskie opowieści”
Sylwia Janusiak

laktyty, uwolniły księżniczkę z wie-
ży, wykonały odlew miecza ze srebra. 
W Afryce wykonały maski i wzięły 
udział w Balu Masek Plemiennych; 
poznały hieroglify i stroje egipskie; 
w Chinach jadły pałeczkami i wyko-
nały papier czerpany dla cesarza; wy-
konały tubę i telefon; odpaliły lont, by 
wypalić ukrytą informację wypisaną 
saletrą; pokonały indyjskiego demona 
Marha; wywołały ducha Ifryta z bu-
telki, by spełnił życzenia dzieci oraz 
wykonały wiele ciekawych ekspery-
mentów.

 Na zakończenie realizacji progra-
mu „Mały odkrywca w przedszkolu” 
w dniu 24.06.20101r dzieci zapre-
zentowały rodzicom i zaproszonym 
gościom przedstawienie pt. „Morskie 
opowieści”. Dzieci podzielone zostały 
na: grupę marynarzy – podróżników 
płynących morzami i oceanami, dzie-
ci mieszkających na różnych wyspach: 
piratów, wyspiarki afrykańskie oraz 
dzieci z Chin. Każda z grup miała przy-
gotowane przepiękne, kolorowe, szyte 
na miarę stroje. Cała sala Przedszkola 
w Rzerzęczycach udekorowana została 
w tym dniu w morskie dekoracje i mo-
tywy przewodnie z przedstawienia. 
Dzieci recytowały swoje wierszyki, 
śpiewały szanty i wcielając się w ko-
lejne role oprowadzały przybyłych go-
ści po krajach, które poznały podczas 
realizacji programu. Po przedstawieniu 
goście mieli możliwość obejrzenia po-
kazu multimedialnego, który także był 
swoistym sprawozdaniem z realizacji 
projektu unijnego. Rodzice obejrzeli 
mnóstwo zdjęć wykonywanych pod-
czas zajęć, na których dzieci bawiły się, 
badały zjawiska oraz eksperymentowa-
ły. Następnie dzieci otrzymały certyfi-
katy uczestnictwa w projekcie i razem 
z rodzicami udały się na przygotowany 
z tej okazji poczęstunek. W przedszko-
lu zorganizowana była również wysta-
wa prac plastycznych i technicznych 
oraz wyników eksperymentów, jakie 
dzieci wykonały w trakcie trwania 
projektu. Przedstawienie jak również 

›››
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wyniki pracy dzieci bardzo podobały 
się przybyłym gościom. Słowa uzna-
nia i szczególne podziękowania przed-
szkolaki oraz nauczyciele usłyszeli od 

radnego Gminy Kłomnice pana Leszka 
Wiśniewskiego. Uśmiechy na twarzach 
dzieci, uznanie rodziców oraz przyby-
łych gości sprawiły nam - pracowni-

kom przedszkola wielką radość i dały 
motywację do dalszej pracy. «

Wraz z początkiem roku 
szkolnego 2010/2011 Gmi-
na Kłomnice przystąpiła 

do realizacji projektu Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ra-
mach Priorytetu IX - Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działania 9.1. Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie 
nierówności w stopniu upowszech-
nienia edukacji przedszkolnej, pod 
nazwą: „Przyjazne przedszkole – 
lepszy start w szkole”. Realizatorem 
projektu w okresie od 01.09.2010r. 
do 30.06.2011r. jest Przedszkole 
w Rzerzęczycach.

Głównym celem projektu jest po-
prawa dostępu do edukacji przedszkol-
nej dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy 
Kłomnice. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez:

 ¾ utworzenie dodatkowego Oddziału 
Zamiejscowego w Witkowicach; 
w którym dzieci będą objęte opieką 
od godz. 7.00 do 17.00;

 ¾ wydłużenie czasu funkcjonowa-
nia Przedszkola w Rzerzęczycach 
do godz. 17.00;

 ¾ stworzenie warunków do wszech-

stronnego rozwoju dzieci poprzez 
realizację podstawy programowej 
i udział w zajęciach dodatkowych: 
umuzykalniających, z j. angielskie-
go oraz zajęciach z logopedą, za-
równo dla dzieci uczęszczających 
do Przedszkola w Rzerzęczycach, 
jak i Oddziału Zamiejscowego 
w Witkowicach;

 ¾ zaangażowanie rodziców w tworze-
nie, organizowanie i funkcjonowa-
nie przedszkola.
Projektem zostaną objęte dzie-

ci w wieku 3-5 lat (25 dzieci w nowo 
utworzonym Oddziale Zamiejsco-
wym w Witkowicach oraz 35 dzieci 
w Przedszkolu w Rzerzęczycach) oraz 
rodzice dzieci objętych projektem (60 
osób). Oddział w Witkowicach otrzy-
mał środki finansowe z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na zakup wy-
posażenia: mebli, pomocy dydaktycz-
nych, zabawek, książeczek, niezbęd-
nego sprzętu elektronicznego, placu 
zabaw oraz na zatrudnienie personelu 
pedagogicznego. Dzieci będą uczest-
niczyły w zajęciach edukacyjnych 
zgodnych z podstawą programową, 
która będzie wzbogacona o ciekawe 
zajęcia dodatkowe, imprezy, wyciecz-
ki i wiele innych atrakcji. Dzieci będą 
miały możliwość rozwijania talentów 

muzycznych, będą mogły uczestni-
czyć w zajęciach z języka angielskiego 
i zostaną objęte opieką logopedyczną. 
Natomiast dla rodziców zorganizowa-
ne zostaną bezpłatne warsztaty umie-
jętności społeczno – wychowawczych. 

Wniosek o dofinansowanie pro-
jektu „Przyjazne przedszkole – lepszy 
start w szkole” został bardzo wysoko 
oceniony, uzyskał 101,5 pkt i na liście 
rankingowej w województwie ślą-
skim uzyskał 8 pozycję na 127 wnio-
sków, które przeszły pozytywną oce-
nę formalną. Projekt niemal w całości 
(98,5%) jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, całkowita wartość projektu to 
359 948,00 zł, a kwota dofinansowania 
wynosi 354 450,28 zł.

Edukacja przedszkolna jest jed-
nym z najważniejszych etapów ży-
cia małego dziecka i ma pozytywny 
wpływ na jego rozwój. Dzieci, które 
nie uczęszczały wcześniej do przed-
szkola, mają trudności w odnalezieniu 
się w szkole, nie są świadome posiada-
nia talentów i zdolności. Uczestnictwo 
tych dzieci w projekcie z pewnością 
rozbudzi ich ciekawość, rozwinie zdol-
ności i wpłynie na wszechstronny roz-
wój, a tym samym zwiększy ich szanse 
w dalszej edukacji. «

 „Przyjazne przedszkole – lepszy start w szkole”
Sylwia Kuban

Kiedy w kwietniu 2009 roku 
podczas obchodów 90 lecia 
harcerstwa w Kłomnicach 

dowiedzieliśmy się, że będzie z nami 
gość z dalekiej Australii wiele osób 
pytało się, kto to taki. Później zo-
baczyliśmy i usłyszeliśmy starszego 
pana, który ze swoistym humorem 
przedstawił się jako rodowity Kłom-

niczanin. Dla obecnych gości- tych 
z metryką urodzin sprzed II wojny 
światowej, osoba Pana Ryszarda Strze-
leckiego nie była nieznana, ale i oni 
również nie znali dziejów jego życia. 
2 sierpnia tego roku pochowaliśmy 
Ś.p. Ryszarda na cmentarzu w Kłom-
nicach i dopiero w czasie pogrzebu, ze 
słów wygłoszonych nad trumną zmar-

łego mogliśmy się dowiedzieć jakim 
był człowiekiem. Aby pamięć o nim 
i jego życiu nie zaginęła, pozwoliłem 
sobie na umieszczenie w naszej Gaze-
cie całego słowa pożegnalnego jakie 
wygłosił pan Wojciech Owsianowski z 
Poznania (za zgodą autora). «

Wspomnienie o Ryszardzie Strzeleckim
 Adam Zając

› 
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Szanowni Państwo! Pogrąże-
ni w smutku i zadumie nad 
przemijaniem wszystkiego co 

doczesne, spotkaliśmy się na Cmen-
tarzu w Kłomnicach w cieniu Klasz-
toru Jasnogórskiego, aby pożegnać 
Ryszarda Strzeleckiego. Dla osób 
bliskich to pożegnanie nieodżałowa-
nej pamięci męża, ojca, teścia i dziad-
ka, dla grona przyjaciół to pożegnanie 
człowieka o wielkiej dobroci serca, 
pogodzie ducha i radości życia. Dla 
towarzyszy broni, z których większość 
od dawna już pełni wieczną wartę i dla 
nas wszystkich, to pożegnanie żołnie-
rza września 1939 r. oraz bohaterskie-
go żołnierza Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, w których szeregach 
walczył Ryszard do 1945 r. Dla wielu 
osób nieznanych lecz bliskich zmar-
łemu, to pożegnanie niestrudzonego 
działacza społecznego oraz filantropa.
Ryszard Strzelecki urodził się dnia 5 
maja 1922 r. w Aurelowie, w powie-
cie radomskim, w woj. łódzkim, jako 
syn Michała oraz Cecylii Radłowskiej 
w rodzinie wielodzietnej, miał 5 sióstr 
i 3 braci. W 1939 r. jako ochotnik 
wstąpił do Wojska Polskiego do 21 
Pułku Dzieci Warszawy, stacjonujące-
go w Cytadeli Warszawskiej. Po roz-
poczęciu działań wojennych kolumna 
wojsk gen. Waleriana Czumy, w któ-
rej uczestniczył została rozbita pod 
Garwolinem, a on wrócił do oblężonej 
stolicy, gdzie wzięty do niewoli nie-
mieckiej został przekazany jako jeniec 
do obozu w Pruszkowie, skąd uciekł 
w okolice Puszczy Białowieskiej. 
Stamtąd przedostał się do Francji, 
a później do Anglii. Po krótkiej służ-
bie w oddziałach polskich został jako 
skoczek-cichociemny zrzucony w pół-
nocnej Francji w okolicach Calais. Po 
dwóch latach pobytu na ziemi francu-
skiej wrócił ponownie do Anglii, gdzie 
rozpoczął służbę jako żołnierz od-
działów specjalnych wywiadu brytyj-
skiego. Służył w oddziałach łączności 
u gen. Stanisława Mączka, uczestni-
czył w walkach na Froncie Normandz-
kim. Za zasługi wojenne otrzymał łącz-
nie 26 odznaczeń w tym 6 polskich, 

pozostałe to odznaczenia francuskie 
i angielskie. Po wojnie został skiero-
wany do obozu przejściowego, a póź-
niej do cywila. W 1947 r. zawarł zwią-
zek małżeński z Ireną z którą doczekał 
się dwóch synów Leszka i Janusza. Jak 
wynika z wojennego życiorysu Ryszar-
da, jego młodość to walka w obronie 
umęczonej ojczyzny, do której nie 
było mu dane wrócić. Z konieczności 
zamieszkał w Anglii, a w 1957 r. wy-
jechał z rodziną na stałe do Australii, 
gdzie poznał gorzki smak emigracyj-
nego chleba i gdzie po latach otrzymał 
obywatelstwo tego kraju, tam pracował 
w czterech zawodach: taksówkarza, 
pracownika ubezpieczeniowego, tech-
nika dentysty oraz tłumacza przysię-
głego. W 1964 r. otrzymał w Australii 
zaszczytną godność Sędziego Pokoju, 
która to funkcja pełniona jest dożywot-
nio. W latach 1957 — 2008 uczestni-
czył w działalności społecznej wielu 
organizacji australijskich i polskich 
o charakterze kulturalnym, sportowym 
i kombatanckim.   Jego dom w Sydney 
był domem otwartym dla setek Pola-
ków odwiedzających Australię, gościli 
w nim marynarze, żeglarze, artyści, ak-
torzy, sportowcy, studenci, itp.. Wielu 
z nich korzystało z jego bezinteresow-
nej pomocy. Nie można się dziwić, że 
mieszkając w Sydney i nosząc nazwi-
sko Strzelecki - Ryszard został człon-
kiem powstałego w Sydney Społeczne-
go Komitetu Budowy Pomnika Pawła 
Edmunda Strzeleckiego w Jindabyne, 
w pobliżu Góry Kościuszki w Au-
stralii, którą słynny podróżnik odkrył, 
zmierzył i nazwał w 1840 r., sławiąc 
tym samym imię Polski, która była wy-
mazana z mapy Europy przez trzech 
zaborców. Ryszard Strzelecki owład-
nięty podziwem dla dokonań wiel-
kiego podróżnika i odkrywcy położył 
duże zasługi w popularyzacji dokonań 
P.E. Strzeleckiego w Australii i Polsce. 
Z tej racji przyjeżdżał do kraju, czynnie 
uczestnicząc w imprezach związanych 
z wielkim odkrywcą i podróżnikiem. 
Monumentalny pomnik, będący wyra-
zem tęsknoty Polonii Australijskiej za 
Ojczyzną został odsłonięty 14 listo-

pada 1988 r. Ryszard kilkakrotnie go-
ścił w Szkole Podstawowej im. Pawła 
Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu-
Głuszynie, którą wspierał materialnie 
i finansowo. Pragnę nadmienić, że 
w bieżącym roku w październiku szko-
ła będzie obchodziła jubileusz 50-le-
cia nadania imienia P.E.Strzeleckiego, 
w których to uroczystościach Ryszard 
pragnął uczestniczyć. Za działalność 
społeczną otrzymał wiele odznaczeń, 
wyróżnień i dyplomów, z których 
wymieniam tylko najważniejsze. Za 
całokształt działalności na rzecz spor-
tu wśród młodzieży, Polski Komitet 
Olimpijski przyznał jemu Złotą Od-
znakę z Diamentem. Był jedyną osobą 
w Australii, posiadającą to zaszczytne 
odznaczenie. W 2005 r. otrzymał Od-
znakę Honorową Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, a także 
Srebrny Medal Labor Omnia Vincit 
za krzewienie pracy organicznej, przy-
znany jemu przez Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Za 
zasługi wojenne został awansowany 
do stopnia pułkownika. Po transforma-
cji politycznej jaka dokonała się w kra-
ju Ryszard mógł powrócić do Polski 
na stałe, co uczynił i zamieszkał w Ło-
dzi, gdzie w 2008 r. zawarł związek 
małżeński z Kazimierą Jędrychowicz, 
która zasłużonego kombatanta i męża 
otoczyła troskliwą opieką.
Ryszardzie! Ty przebywasz już w in-
nym lepszym świecie wolnym od pro-
blemów doczesnych, pozostawiwszy 
nas w żalu i smutku. Wiemy jednak, 
że swoim pracowitym, pełnym po-
święcenia życiem, zarówno w Polsce 
jak i w Australii, dałeś dowody umi-
łowania wartości najważniejszych dla 
każdego Człowieka i Polaka, którymi 
są Bóg, Honor i Ojczyzna. Będziesz 
żył w naszych myślach, słowach i pa-
mięci. Spoczywaj w spokoju, w umiło-
wanej ojczystej ziemi, za którą zawsze 
tęskniłeś i do której w końcu dotarłeś, 
a Matka Boska Częstochowska niechaj 
będzie dla Ciebie osłoną po latach wo-
jennej i ziemskiej tułaczki. «

Pro Memoria Na Pogrzeb Ryszarda Strzeleckiego

Wojciech Owsianowski
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ZDROWIE

To już dziesięć lat!
Jan Milc

Mija dziesięć lat od momentu, 
w którym w naszej gminie 
uległ przekształceniu system 

podstawowej opieki zdrowotnej. Było 
to możliwe dzięki - chyba jedynej uda-
nej - reformie służby zdrowia w 1998 
roku. W zdecydowanej większości 
mieszkańcy naszej gminy te przemiany 
uznali za bardzo dobre. Pojawiły się bo-
wiem nowe usługi, a dotychczasowe zo-
stały rozbudowane. 

O skalę i zakres wykonywanych za-
dań zapytaliśmy twórcę pierwszego Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kłomnicach pana doktora Krzysztofa 
Nadaja:
- Sądzę, że zmiany jakie dokonały się 
w służbie zdrowia na terenie naszej 
gminy,  przyniosły znakomity pożytek 
jej mieszkańcom. Zwiększył się bowiem 
dostęp do lekarzy różnych specjalności, 
diagnostyki i leczenia. Tuż po utworze-
niu NZOZ przy ul. Strażackiej w Kłom-
nicach zacząłem organizować opiekę 
zdrowotną wg nowych standardów. Już 
na samym początku, w 2000 roku uru-
chomiłem cztery nowe poradnie: okuli-
styczną, neurologiczną, dermatologicz-
ną i laryngologiczną. W następnych 
latach zaczęły funkcjonować kolejne 
nowe poradnie i gabinety, które świad-
czą usługi w zakresie pulmonologii, 
psychiatrii, leczenia nerwic, urologii, 
kardiologii, leczenia bólu, cukrzycy, tar-
czycy, reumatologii oraz ortopedii. Po-
nadto pracują gabinety ginekologiczny 
i chirurgiczny. Niewątpliwym sukcesem 
jest  ciesząca się bardzo dużym „obło-
żeniem”  poradnia rehabilitacyjna. Ko-
lejnym osiągnięciem było utworzenie 
długoterminowej opieki pielęgniarskiej. 
Jest to domowa opieka nad obłożnie 
chorymi. Ten rodzaj usługi prowadzimy 
jako jedyni, poza miastem Częstochową. 
Także jako jedyni w gminie zajmujemy 
się higieną szkolną. Wszystkie te działa-
nia   (za wyjątkiem poradni ortopedycz-
nej) objęte są kontraktami NFZ i nasi 
pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów 
w związku z korzystaniem z usług zdro-
wotnych. Jednak przydzielane środki ( 
w ostatnich dwóch latach NFZ obniżył 

wartość kontraktów o 10% w poradniach 
specjalistycznych i 30% w rehabilita-
cji) nie pozwalają na pełne unowocze-
śnienie zakładu. Wiele środków trzeba 
było przeznaczyć na bieżące remonty, 
aby sprostać wymogom sanitarnym. 
Dotychczasowy właściciel wynajmowa-
nego przeze mnie budynku przychod-
ni nie kwapił się zbytnio z naprawami. 
Obecnie budynek jest własnością gminy 
i jestem pewien, że Wójt Gminy – pan 
Adam Zając, znany powszechnie jako 
dobry gospodarz, podejmie konieczne 
działania, aby przywrócić temu obiekto-
wi wymagane walory techniczne. Mam 
przy tym świadomość, że nie wszystkie 
wymagania stawiane przez przepisy 
będą możliwe do spełnienia w krótkim 
czasie. Z pewnością na niektóre zmia-
ny trzeba będzie poczekać nieco dłużej. 
Póki co, staramy się pracować najle-
piej jak potrafimy. Warto tu wskazać 
na wielkość świadczonych usług. Jako 
przykład przytoczę niektóre dane: pod-
stawowa opieka zdrowotna (lekarz 
pierwszego kontaktu) – średnio 130 
osób dziennie, a w okresie przeziębień 
do 180 osób (łatwo wyliczyć, że w cią-
gu minionych 10 lat każdy statystyczny 
mieszkaniec naszej gminy przynajmniej 
dwa razy korzystał z usług naszej przy-
chodni), chirurgia – 75 osób w ciągu 
tygodnia, poradnia diabetologiczna – 25 
osób tygodniowo, dermatologiczna – 60 
osób na tydzień, neurologiczna – także 
60 osób tygodniowo, poradnia leczenia 
bólu – 25 osób tygodniowo, reumatolo-
giczna – 50 osób w miesiącu, ginekolo-
gia i położnictwo – 50 osób w tygodniu, 
laryngologia – 50 osób na tydzień, uro-
logia – 50 osób w miesiącu, psychia-
tria – 60 osób na miesiąc, rehabilita-
cja: diagnostyka – 30 osób na tydzień, 
zabiegi – 50 osób dziennie, kardiolo-
gia – 50 osób na tydzień, okulista – 50 
osób w tygodniu, pulmonolog – 50 osób 
w miesiącu. Ponadto w przychodni swo-
je usługi świadczą stomatolodzy, wyko-
nywane są  zastrzyki, pomiary ciśnienia 
krwi i cukru, działa także laboratorium 
analityczne. Wszystkie te dane świadczą 
o wielkości zadań jakie realizują leka-

rze, pielęgniarki, rehabilitanci i tech-
nicy w naszej przychodni. Warto także 
wiedzieć, że nasza przychodnia udziela 
wiele świadczeń ponad limity wyznaczo-
ne przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
a co za tym idzie świadczenia te nie są 
refundowane. Jako przykład podam 
dane za ostatnie trzy lata, w których mie-
liśmy wykonanie wyższe o 10 – 40% od 
przydzielonych kontraktów! To tyle co 
do działalności merytorycznej. Jednak 
człowiek nie tylko pracą żyje, dlatego 
z racji tego skromnego Jubileuszu chcę 
złożyć najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim moim współpracownikom, 
za wielki wkład jaki wnieśli w poprawę 
opieki zdrowotnej wśród mieszkańców 
gminy. Dziękuję także władzom samo-
rządowym gminy za odważne decyzje 
pozwalające na przekształcenie służby 
zdrowia w niepubliczną, a także za po-
moc materialną świadczoną na prze-
strzeni tych lat. Po latach okazało się jak 
ważne i korzystne dla mieszkańców były 
to decyzje. Jestem pewien, że najbliższe 
lata przyniosą dalszą poprawę jakości 
naszych usług zdrowotnych.
O swoje spostrzeżenia poprosiliśmy tak-
że Wójta Gminy Kłomnice pana Adama 
Zająca:
- Reforma służby zdrowia z 1998 roku 
była jak dotąd jedyną udaną, choć nie 
w pełni.  W momencie realizacji prze-
kształceń, także w naszej gminie poja-
wiały się głosy wyrażające obawę o do-
stępność do świadczeń i ich koszt dla 
pacjentów. Wyobrażano sobie bowiem, 
że po przekształceniu trzeba będzie za 
świadczenia płacić. Teraz po latach, 
kiedy już wszystko funkcjonuje po no-
wemu, zgodnie z zasadami gospodarki 
rynkowej i nikt nie musi wnosić żad-
nych opłat, także najwięksi przeciwni-
cy przekształceń przekonali się do tych 
zmian. Uważam, że na terenie gminy 
mamy bardzo dobrze zorganizowa-
ną służbę zdrowia. Mamy bowiem trzy 
NZOZ-y, przy czym wiodącą rolę w tym 
systemie ma NZOZ przy ulicy Strażac-
kiej w Kłomnicach. Jest to największa 
placówka, pod względem liczby pacjen-
tów i zakresu świadczonych usług zdro-
wotnych. Gmina, po wielu zabiegach 
ponownie stała się właścicielem budyn-
ku przychodni. Dokonaliśmy już kilku 
niezbędnych napraw. Jednak obiekt nie 
był właściwie konserwowany przez wiele 
lat i trzeba ponieść znaczne koszty, aby 
przywrócić mu poprawność technicz-
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W dniu 19 czerwca 2010 roku 
w Zawadzie nad rzeką 
Wartą, odbyła się II Edy-

cja Nocy Świętojańskiej, obchodzonej 
z 23 na 24 czerwca, zwana wcześniej 
Nocą Kupały. To święto sięgające nie 
tylko głęboko w obyczaje słowiańskie, 
ale zawierające też pierwiastki cel-
tyckie, germańskie i indoeuropejskie.
  Podczas imprezy, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Jedność w dzia-
łaniu” z/s w Zawadzie, przy współudzia-
le ZMW, OSP, KS „WARTA” w Zawa-
dzie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Począwszy od wesołego miasteczka, 
przejażdżek kucykiem, konkursów 
z nagrodami oraz barem, polecającym 
świetne menu, skończywszy na różno-
rodnych występach artystycznych. 

Wśród wykonawców, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością, prze-
kazując piękno swojego artystycznego 
kunsztu, znalazła się Kapela Podwórko-
wa „U Andrzeja”. W niemal kabareto-
wy sposób przekazywali swoją muzykę 
publiczności, która świetnie na nią re-
agowała. Wszystko za sprawą repertu-
aru, który składał się z klasyki muzyki 
podwórkowej, starych warszawskich 
i lwowskich utworów. Nic dziwnego, że 
publiczność nie mogła rozstać się z ze-
społem. 

Następnym punktem programu był 
występ solistów z terenu naszej Gminy 
Kłomnice. Przed licznie zgromadzo-
ną publicznością zaprezentowali się 
uczniowie z Zespołów Szkół: w Rzerzę-
czycach, Zawadzie i Konarach. Wszyst-
kich wykonawców przygotowała pani 
Małgorzata Gojević, prowadząca ich 
muzycznie od wielu lat. Dzięki czemu 
mogą się pochwalić wieloma sukcesami 
nie tylko na terenie naszej Gminy. Pu-
bliczność była oczarowana występem 
Justyny Borowik, uczennicy z Zespołu 

Szkół w Zawadzie, która osiąga sukcesy 
w kraju, jak i za granicą. Uczestniczyła 
w Festiwalu w Odessie, zajmując tam 
pierwsze miejsce. Gratulujemy i życzy-
my dalszych muzycznych sukcesów! 
Podczas Nocy Świętojańskiej zaśpie-
wała z repertuaru Violetty Villas –„List 
do Matki”, „Uśmiechy” oraz „Musimy 
Wierzyć”.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Za-
wadzie, przygotowani pod kierunkiem 
pani Ewy Flaszki, zaprezentowali „Ob-
rzęd Nocy Świętojańskiej”, pokazując, 
że jest to święto jedności, połączenia 
ognia i wody, słońca i księżyca, męż-
czyzny i kobiety, urodzaju i płodności, 
miłości i radości, pełnym magii i wróżb. 

Nie można zapomnieć także o nowo 
powstałym, debiutującym podczas tej 
imprezy zespole rockowym „Fabry-
ka”, działającym zaledwie rok. Tworzą 
go młodzi, utalentowani ludzie, którzy 
chcą osiągnąć sukces w przyszłości 
i muzyka jest dla nich wszystkim. 

Pomimo chłodnej nocy, nad rzeką 
Wartą impreza trwała dalej, bawili się 
wszyscy, integrując się z mieszkańcami 
wielu miejscowości, nie tylko z terenu 
naszej gminy Kłomnice, ale też sąsied-
nich gmin. Dzięki wspaniałej publicz-
ności, świat staje się piękniejszy i rado-
śniejszy, a podczas Nocy Świętojańskiej 
w Zawadzie wszyscy byli wspaniali, 
można więc mówić o ogromnym sukce-
sie tej imprezy. 

Ostatnim finałowym punktem pro-
gramu był fire show, przygotowany 
przez Grupę „Locomotora” z Krakowa. 
Zaprezentowała ona spektakl „Arabe-
ska”, podczas którego mieliśmy okazję 
obejrzeć taniec z ogniem zakończony 
pokazem fajerwerków.

Noc Świętojańska jeszcze przez 
długi czas pozostanie w naszej pamię-
ci. Wszystko za sprawą doborowego 

towarzystwa, ludzi, którzy potrafią się 
bawić, nie wstydzą się głośno krzyk-
nąć, zawołać w kierunku sceny, dając 
jeszcze lepszą możliwość kontaktu 
i współpracy z publicznością, która jest 
najważniejsza. Wielkie misterium ognia 
i wody, magiczna noc czaru i jedności, 
harmonii i równowagi, zakończyła się 
w późnych godzinach nocnych. 

Do zobaczenia za rok, podczas ko-
lejnej edycji Nocy Świętojańskiej nad 
rzeką Wartą w Zawadzie.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
sponsorom:

Władzom samorządowym Gminy 
Kłomnice, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Kłomnicach, Firmie STEMAK 
-E. i S. Makowscy, Skład opału Konary 
-W. Śliwakowski, Firmie DOMMAR 
-M. i J. Wąsikowscy, Piekarni w Kłom-
nicach - H. Krysiak, Polsat Cyfrowy - 
Tomasz Musiał, Firmie Mała Elektrow-
nia Wodna MEGAWAT - Piechurski, 
Kramarski, Zakłady Mięsne GAWRON 
- M. Gawron, Firmie COSINUS - B. 
Dobrzańska, Firmie DOMEX - T. Ma-
tyjaszczyk, Kopalnia Piachu Ruda - R. 
Śliwakowski, Gospodarstwo Agrotury-
styczne NIEZAPOMINAJKA -E. i M. 
Ślęzak, Sklep EVITA - T. Drab, Tartak 
w Zawadzie - E. i R. Musiał, Sklep spo-
żywczy - A. Pachulski, Sklep spożyw-
czy - A. i M. Widulińscy, Sklep spo-
żywczy - A. Myślińska, Panu Adamowi 
Zającowi - Wójtowi Gminy Kłomnice, 
Panu Janowi Miarzyńskiemu - człon-
kowi Zarządu Powiatu, Panu Adamowi 
Śliwakowskiemu - radnemu Powiatu, 
Panu Janowi Milcowi - radnemu Po-
wiatu

Dziękujemy wszystkim pozostałym, 
którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia tej wspaniałej imprezy, bez Waszej 
ogromnej pomocy Noc Świętojańska 
nie byłaby tak wspaniała. «

Noc Świętojańska 2010
Nie znano kiedyś imienia Boga.

Nikt darów nie niósł Mu do ołtarza. 
Mimo to Pan Bóg nawet dla pogan 

Piękno tej nocy już w Raju stwarzał.
 

Franciszek Kobryńczuk - „Noc Świętojańska”Dawid Chybalski

ną, nie mówiąc już o jego modernizacji. 
Wiem jak znaczny jest zakres niezbęd-
nych zmian. Jednak ich  realizację, ze 
względu na koszty trzeba będzie rozłożyć 
na dłuższy czas. W najbliższych tygo-
dniach zwrócę się w tej sprawie do Rady 

Gminy. Natomiast z racji 10-lecia 
NZOZ chcę podziękować kierownictwu 
i wszystkim pracownikom przychodni za 
ofiarną i dobrą pracę w minionych la-
tach. Życzę dalszych sukcesów w pracy 
na rzecz mieszkańców gminy.

Do życzeń przyłącza się także re-
dakcja „GK”: wszystkiego dobrego, 
wielu sukcesów i „tłustych” kontraktów 
z NFZ! «  
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Wakacje są udane wtedy, gdy 
spędza się je z najlepszymi 
przyjaciółmi i w dobrym 

gronie. Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował już po raz dwudziesty 
Akcje: „Wakacje” dla dzieci i mło-
dzieży z terenu naszej Gminy Kłom-
nice. Wszystko było świetne. Wakacje 
spędzone w GOK, różnią się od tych 
odbytych w szkole lub na koloniach. 
Tutaj wszyscy się lubią, jest dużo śmie-
chu i zabawy, każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Podczas wycieczek rowero-

wych, na których mogliśmy przeżyć 
niesamowitą przygodę, poszukiwaliśmy 
też nowego talentu. Warto było z nami 
jeździć, w Rzekach Małych na urokli-
wej plaży, odkryliśmy według trady-
cji Akcji „Wakacje” - Talent, prosty 
skromny chłopczyk, który z iskrą w oku 
opowiada... Ma hobby - modele lata-
jące, samoloty, uczestniczył w Rudni-
kach na Międzynarodowym konkursie 
modeli latających. Cieszy go przyroda, 
środowisko naturalne, o którym tyle wie 
i cieszy się. Niepowtarzalna radość go 

przejmuje mówiąc o tym, co lubi naj-
bardziej. Wiecie kto to taki - Kamil Ter-
ka - Kłomnice.

Tegoroczne wakacje dały nam 
możliwość wyjechać na trzy wyciecz-
ki autokarowe, odwiedziliśmy „ stare” 
miejsca, w których mieliśmy okazje 
już przebywać. Byliśmy kolejny raz 
na Górze Kamieńsk w Gminie Klesz-
czów. Poznaliśmy też magiczne miej-
sce – „Solpark” w Kleszczowie. Pięknie 
położony, świetnie urządzony. Sprawia 
wrażenie kameralnego, widać wszyst-

Najlepsze wakacje tylko w GOK
Dawid Chybalski, Karolina Gonera, Renata Krawiec

Nareszcie WAKACJE, upra-
gniony czas na wypoczynek 
i zabawę. Koniec z nauką i ze 

wszystkimi szkolnymi obowiązkami. 
Już 29 czerwca, we wtorek po zakoń-
czeniu roku szkolnego, wyjechaliśmy 
we wczesnych godzinach porannych 
z Zespołu Szkół w Zawadzie na Kolo-
nie Letnie do Zakopanego, a dokładnie 
do Bustryka. 

Na miejscu przywitała nas słoneczna 
pogoda i piękny widok na góry, które 
otaczały nas ze wszystkich stron. Za-
kwaterowaliśmy się w Ośrodku Wy-
poczynkowym „Harnaś” i przez 8 dni 
świetnie się bawiliśmy. 

Opiekunowie zabierali nas na gór-
skie wycieczki. Już pierwszego dnia 
wybraliśmy się na Gubałówkę, wędru-
jąc kilka kilometrów w górę, obserwo-
waliśmy krajobraz, poznając nowych 
przyjaciół. Następne dni mijały nam 
szybko. Kilkanaście razy odbywaliśmy 
piesze wycieczki, które w świetny spo-
sób pomagały nam odreagować stres, 
związany ze szkołą. Na Krupówkach 
wydawaliśmy wszystkie nasze oszczęd-
ności, nie mogliśmy się oprzeć tym 
wszystkim smakołykom i pamiątkom, 
które się tam znajdowały. Podczas po-
bytu na Krupówkach zwiedziliśmy 
drewniany Kościółek oraz cmentarz 
na Pęksowym Brzysku, gdzie pochowa-
ne są znane osoby z dziedziny literatury 

polskiej i nie tylko, m.in. Kornel Ma-
kuszyński, twórca słynnej „Awantury 
o Basię” i „Koziołka Matołka”. 

Podczas tegorocznych kolonii, atrak-
cji nie brakowało. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Byliśmy w Aqua Parku 
w Zakopanem (ogromny budynek i wie-
le niespodzianek w środku). Następnie 
odwiedziliśmy Kąpielisko przy Hotelu 
„Mercure”, z którego wyszliśmy bar-
dzo zadowoleni i … opaleni, bo słońce 
mocno przygrzewało. Kolejnym wod-
nym szaleństwem był wyjazd na baseny 
termalne. Tam również atrakcji nie bra-
kowało. Dużą frajdą był dla nas wjazd 
wyciągiem krzesełkowym na Butorowy 
Wierch i wspinanie się po górach, za-
glądanie do ciemnych jaskiń, w których 
żyją nietoperze i słuchanie z zacieka-
wieniem opowiadań naszego przewod-
nika, który oprowadzał nas po górach. 

Kolonie w Zakopanem w świetny 
sposób wpłynęły na nasze kontakty 
z ludźmi. Poznaliśmy nowych przyja-
ciół, zapoznaliśmy się też z prawdziwy-
mi Góralami, którzy ucieszyli się z na-
szej wizyty w pięknym Zakopanem. 

 Pewnego dnia do naszego Ośrod-
ka przybył Gawędziarz Góralski, który 
zaproponował nam udział w konkur-
sach. Miały one na celu zapoznanie 
nas z dawnymi zwyczajami i pracami, 
które w dzisiejszych czasach powoli 
zostają zapomniane. Mianowicie do-

iliśmy krowę (nie taką prawdziwą, był 
to tylko manekin, ale wyglądał bardzo 
realistycznie), a później dowiedzie-
liśmy się, w jaki sposób wyrabiano 
dawniej masło. Większości z nas, ko-
lonistów, pomysł na przeprowadzenie 
takich konkursów bardzo się spodobał. 
Oprócz tych dwóch konkurencji, mieli-
śmy możliwość obejrzeć dawne stroje 
góralskie i zrobić sobie w nich zdjęcia. 
Wysłuchaliśmy także krótkiej historii, 
opowiadającej o osadzeniu się ludności 
na dzisiejszych terenach Zakopanego 
i okolic. 

Mile będziemy wspominać także 
dyskoteki i konkursy, które zorganizo-
wali dla nas nasi opiekunowie. Codzien-
nie śpiewaliśmy przy akompaniamencie 
gitary, poznając nowe zabawy i piosenki. 

Choć nasz kolonijny czas dobiegł 
końca, nadal chętnie wracamy do tych 
ośmiu dni, które spędziliśmy grupą 48 
osób w Zakopanem. Trudno było nam 
się rozstać, ale cieszymy się że nasze 
kontakty nie skończyły się wraz z ko-
loniami, nadal spotykamy się, piszemy 
i dzwonimy. To świetne, że nadal mamy 
o czym rozmawiać i co wspominać. Na-
stępny wyjazd za rok, w kolejne waka-
cje. Zobaczymy, gdzie tym razem się 
spotkamy… 

W szczególny sposób dziękujemy 
organizatorom, za to, że niezmiennie od 
wielu lat, organizują letni wypoczynek 
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej 
Gminy Kłomnice. 

Dzięki Wam jesteśmy bogatsi 
o nowe przyjaźnie i doświadczenia. 
Dziękujemy!!! «

Kolonie w Zakopanem…
Martyna Juszczyk, Dawid Chybalski 
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Wakacje to czas, kiedy 
wszystkie dzieci odpoczy-
wają po dziesięciomiesięcz-

nej nauce. Jedni wyjeżdżają z rodzi-
cami na wczasy, drudzy na obozy, 
a jeszcze inni na kolonie. 

Jak co roku Organ Prowadzący 
w naszej gminie zorganizował wypo-
czynek w Chorzenicach dla 42 dzie-
ci. Pełną  parą kolonie ruszyły 7 lipca. 
W czasie całego pobytu koloniści mieli 
zapewnionych mnóstwo atrakcji. Zwie-
dzili ogród zoologiczny w Opolu, cieka-
we miejsca na Jurze Krakowsko- Czę-
stochowskiej  (zamek w Bobolicach, 
Mirowie, Jaskinię Głęboką). Podczas 
dwóch upalnych dni miały okazję zaży-
wać kąpieli wodnych w Parku Wodnym 
„ Nemo” w Dąbrowie Górniczej oraz 
„Solparku” w Kleszczowie. Miło spę-
dziły czas w Centrum Rozrywki  „Hula- 
Kula” w Rudnikach. Bardzo ciekawą 

wycieczką okazał się wyjazd do Zabrza 
i zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Wę-
gla Kamiennego Guido. Dużym przeży-
ciem dla dzieci był zjazd windą górni-
czą na 170 i 320m pod ziemię. Wszyscy 
mieli możliwość zobaczyć i poczuć jak 
ciężka jest praca górnika. Zaprzyjaźnio-
na drużyna harcerska  „Płomień” zorga-
nizowała i przeprowadziła grę terenową 
„ Bajkowy świat”. Grupa „ Elementa-
ris” przeprowadziła warsztaty kuglar-
skie: żonglerkę, jazdę na monocyklu, 
itp. Prawidłowe odczytanie mapy topo-
graficznej przydatne okazało się pod-
czas „ Marszów na orientację” w lesie 
w Michałowie Rudnickim. Dzieci bar-
dzo chętnie brały udział we wszystkich 
zaproponowanych przez wychowaw-
ców zabawach, grach, konkursach. 
Hitem okazały się pląsy: „Osiołek”, 
„Obama”, „Biegany polonez” itp.. Fe-
stiwal Piosenki Kolonijnej, wspólne 

śpiewanie karaoke, piżama party i dys-
koteki zintegrowały całą grupę. Wszy-
scy świetnie się bawili. Były również 
konkursy: na najczystszy pokój koloni-
sty, plastyczny, lepienie z masy solnej. 
Każdego wieczoru wszyscy uczestnicy 
turnusu zbierali się w kręgu na podsu-
mowanie dnia. Każdy miał okazję wy-
razić swoje zdanie na temat minionego 
dnia.  W przedostatni dzień kolonii od-
było się pożegnalne ognisko.

Chcemy serdecznie podziękować 
tym wszystkim, którzy bezinteresow-
nie poświęcili swój czas, aby uatrak-
cyjnić i urozmaicić pobyt na koloniach. 
Dziękujemy p. Krzysztofowi Wójci-
kowi, harcerzom 35 CDH „ Płomień”, 
grupie „ Elementaris”. Panie kucharki 
z Z.S. w Kłomnicach serwowały dla nas 
przepyszne jedzenie natomiast p. Lidia 
Danielewska- pielęgniarka z Ośrodka 
Zdrowia w Kłomnicach objęła wszyst-

Zróbmy koło, będzie nam wesoło…
Aneta Łapeta, Agnieszka Borowiecka, Monika Jurczyk,  Magdalena Szymczak 

kie urządzenia. Porządek i ład. Wanny 
SPA, rura zielona, rzeka, basen spor-
towy, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią 
i wiele innych intrygujących spraw. Na 
zakończenie Cinema City w Często-
chowie i film „Shrek forever” w nowej 
technologii 3D, pozostawił nam miłe 
wrażenia. Kiedy pogoda nie pozwalała 
na wyjazdy rowerowe, obieraliśmy w te 
dni formę teatralną zajęć. Metodą sto-
likową - czytaliśmy przepiękne, proste 
i dziecięce (choć każdemu dorosłemu 
te teksty zapewne przypadłyby do gu-
stu) teksty Jana Brzechwy. Podzieleni 
na kilka grup staraliśmy się wybrać inną 
interpretację, inny charakter postaci. 
Ćwiczyliśmy pilnie kulturę żywego sło-
wa, aż niektórym wydało się to nieco... 
sztuczne. Tak bawić się słowem? Moż-
na i trzeba, rzeczywiście, to wzbogaca, 
czyni nas doskonalszymi i piękniejszy-
mi. I już w następnym dniu, odbył się 
pokaz teatralny. Wszyscy przygotowy-
wali się solidnie. Próby, charakteryza-
cja, kostiumy. A przede wszystkim gra. 
Niektórzy zrobili ze zwykłego tekstu 
niesamowite show. Tyle śmiechu, ra-
dości i pełnego podziwu dla młodych 
aktorów, reżyserów i wszystkich. Trze-
ba mieć taką Akcję, jak ta nasza kłom-

nicka, by wszystko się udało, zwłaszcza 
teatr. W innym dniu przygotowaliśmy 
prezentację kulinarną, była w sam raz 
na aurę, panującą za oknem. Sezonowo, 
bo jest urodzaj na cukinie, zrobiliśmy 
placuszki cukiniowe. I jeszcze z cuki-
ni w panierce pyszne talarki. Ci, którzy 
wybrali grupę teatralną i taneczną mo-
gli wziąć udział w etiudzie teatralnej pt. 
„Wyjazd na wakacje”, inni przygotowy-
wali swoje prace plastyczne na konkurs. 
Zawody sprawnościowe, sesja zdjęcio-
wa i karaoke, to tylko jedne z licznych 
atrakcji, które czekały na uczestników 
zajęć. Za każdy konkurs otrzymywali 
symboliczne nagrody. Aż trudno jest 
się rozstać, po tylu wspólnych wakacyj-
nych dniach, spędzonych na rowerach, 
w GOK-u i wycieczkach autokarowych. 
Pożegnanie, rozdanie dyplomów, słów 
kilka celem podsumowania kolejnej XX 
Edycji Akcji „Wakacje”. Gratulacje, 
podziękowania. Pośród licznie zacho-
wujących się dobrze dzieci i młodzie-
ży na szczególną uwagę i wyróżnienie 
zasługuje postawa Julii Pudy z Bart-
kowic. Jest uczynna i opiekuńcza, 
zwłaszcza w kontaktach z młodszymi 
od siebie. Nagradzamy Cię pochwa-
łą! Serdeczne podziękowania za to, że 

mogliśmy jeździć na sprawnych rowe-
rach, czuć komfort jazdy - dziękujemy 
P. Janowi Milcowi z Kłomnic (jest 
radnym Powiatu Częstochowskiego). 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za wspar-
cie finansowe dwóch wycieczek auto-
karowych do Kleszczowa do „Solpar-
ku” i Cinema City. Dyrektorowi GOK 
w Kłomnicach za akceptację kosztów 
organizacyjnych Akcji Wakacje 2010. 
W sposób szczególny pragnę podzię-
kować za lata wspaniałej współpracy 
mojemu asystentowi Dawidowi Chy-
balskiemu, który kontynuując pracę ar-
tystyczną, pragnie ożywić osobowość 
uczęszczając do szkoły artystycznej. 
Wiele sukcesów, radości z poznania 
i szukania nowych rozwiązań w dzie-
dzinach najbardziej satysfakcjonują-
cych Ciebie. W okresie wakacji udo-
wodniła ogromną odpowiedzialność, 
zaangażowanie, wyobraźnię i nieby-
wałą sympatię w stosunku do wszyst-
kich uczestników Akcji - asystentka, 
pracująca sezonowo - P. Karolina Go-
nera. Pięknie dziękujemy i do zoba-
czenia w Ferie zimowe, ale już 2011. 
Ahoj!!! Fotorelacja jest dostępna 
na stronie www.gokklomnice.pl «
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Wakacje w Olsztynie dla 
dzieci z dekanatu Kłomni-
ce i nie tylko stały się już 

tradycją. W tym roku po raz kolej-
ny odbyły się „Warsztaty Kultural-
ne – Olsztyn 2010”. Organizatorzy 
tego przedsięwzięcia: „Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Częstochowskiej”, Fundacja Edukacji 
i Integracji Społecznej „Szerokie Ho-
ryzonty” i Fundacja „Pomóżmy Dzie-
ciom Poznać Świat” - stworzyli szan-
se spędzenia niezapomnianych chwil 

dzieciom dla których w większości była 
to jedyna możliwość wyjazdu i wypo-
czynku w czasie wakacji. Przez pięć dni 
w Ośrodku Rekolekcyjnym: „Święta 
Puszcza” czterdziestu młodych ludzi 
bardzo aktywnie spędzało wakacyjny 
czas. W warsztatach brały udział dzieci 
z Garnka, Widzowa, Skrzydlowa, Rę-
dzin i Kodrębu. 

W tym miejscu pragnę podzięko-
wać wychowawcom: pani Aleksandrze 
Kołaczkowskiej, pani Anecie Woch, 
pani Martynie Plucie, animatorom mu-
zycznym Małgorzacie Januszewskiej
 i Kamili Kowalskiej za dobrą współ-
pracę i odpowiedzialność.

Cały nasz pobyt w Olsztynie wypeł-
niony był ciekawymi zajęciami. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie zarówno dla 
ciała jak i dla ducha. Dzień rozpoczyna-
liśmy Mszą Świętą. Dziękuję Wszyst-
kim za wspólna modlitwę, szczególnie 

księżom za posługę. Po 
śniadaniu odbywał się 
pierwszy blok zajęć, po 
obiedzie kolejny, a wie-
czorem wszyscy świetnie 
się bawili podczas „Po-
godnych Wieczorów”. We 
wspólnym kręgu kończyli-
śmy każdy bardzo owoc-
nie spędzony dzień. Zanim 
do naszych serc trafiła 
„iskierka przyjaźni” pod-
sumowywaliśmy kolejny 
bardzo pracowity dzień 

i śpiewaliśmy Apel Jasnogórski.
Zajęcia aktorskie w teatrze „Stodoła” 

prowadził pan Stanisław Brzezina Kau-
kus. Dzieci na scenie teatru czuły się 
jak prawdziwi aktorzy. Pan Stanisław 
reżyserował scenki, podpowiadał jak 
zachować się na deskach teatru i bardzo 
ciekawie opowiadał o sztuce teatralnej. 
Inne zdolności artystyczne dzieci mogły 

„Proste Bogu się podoba...”

Warsztaty Kulturalne Olsztyn 2010
Agnieszka Borowiecka – kierownik warsztatów

rozwijać podczas zajęć plastycznych
 i muzycznych.

Mieszkaliśmy w malowniczym miej-
scu na Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej dlatego podczas naszego pobytu 
w Olsztynie nie mogło zabraknąć pie-
szych wycieczek krajoznawczych. Po 
okolicy oprowadzał nas i bardzo ciekawie 
opowiadał pan Krzysztof Wójcik. Dziel-
nie wędrowaliśmy po Górach Sokolich. 
W upalny dzień przyjemnym chłodem 
przywitała nas Jaskinia Olsztyńska. 

W ramach warsztatów odbyło się 
także spotkanie i wykład z terapeutą 
panią Lilianną Kaźmierczak w ramach 
działań profilaktyki przeciw uzależ-
nieniom i otwarty miting z grupą AA 
”Omega”.

Wieczorem podczas podsumowa-
nia dnia każdy był zmęczony i bardzo 
szczęśliwy. Z dnia na dzień stawaliśmy 
się bardziej zgraną grupą. Wielu z nas po 
raz kolejny uczestniczyło w warsztatach 
co jest dowodem na to, że takie przed-
sięwzięcia są potrzebne i dają poczucie 
dobrze spędzonych wakacji. Po pięciu 
dniach wspólnie spędzonego czasu z ża-
lem się rozstaliśmy. Dla większości z nas 
oczywiste jest to, że za rok znów się spo-
tkamy w „Świętej Puszczy”.

Dla mnie był to po raz kolejny bardzo 
owocny i niezapomniany czas. Dziękuję 
organizatorom za zaufanie i cieszę się, 
że mogłam tam być. 

W imieniu wszystkich uczestników 
warsztatów i swoim własnym dziękuję 
organizatorom za wspaniałą przygodę. 
Dzięki Wam dzieci mogły odpocząć, 
rozwinąć swoje zdolności, poznać no-
wych ludzi, cieszyć się i śmiać.

Dziękujemy, że czynicie dobro – 
mimo wszystko. «

kich kolonistów opieką przedlekarską.
Kierownikiem kolonii była p. 

Barbara Kanoniak- dyrektor  z Z.S. 
w Kłomnicach. Wychowawcami były 
nauczycielki: Aneta Łapeta i Agniesz-
ka Borowiecka z Z.S. w Kłomnicach, 
Monika Jurczyk z Z.S. im. B. Prusa 
w Garnku- filia w Rzekach Wielkich 
oraz Magdalena Szymczak z Z.S. im. K. 
Makuszyńskiego w Skrzydlowie.

Na zakończenie kolonii dzieci otrzy-
mały nagrody za udział w konkursach.

P.S. A tak dzieci wspominają kolo-
nie w swoich wierszach:

Kolorowe kolonie 2010
Na koloniach wciąż wycieczki
Nie zdarzały się ucieczki.
Co dzień było supernowo
Bardzo fajnie odjazdowo.
I zabawy i kawały
Tak nam minął tydzień cały.
Potem były małe spięcia
Nawet doszło do przegięcia.
Ale panie się nie dały
I dzieciaki pokonały.
Smutno było stąd wyjeżdżać
I będziemy tu przyjeżdżać.

Zuzanna Eliasz, Kasia Nalewajka, Ewa 
Wieczorek.

Na koloniach…
Na koloniach czas płynie jak sen.
I jest tu czysty tlen.
Są tu fajne zabawy i nocne wyprawy.
Wycieczki fantastyczne
Super, ekstra gimnastyczne.
Nasze panie są wspaniałe
No i w nocy wytrzymałe.
Dania były bardzo zdrowe
Super, ekstra wyborowe.
Ani smutku, ani łez
Te kolonie są the best.

Paweł Wiewióra, Daniel Jurczyk, Michał 
Wasiak, Dawid Gagała, Bartek Boral.
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W niedzielę (13 czerwca) 
w Hali Sportowej w Kłom-
nicach odbył się Festiwal 

Sportu 2010. Pierwsza edycja impre-
zy zorganizowanej przez Młodzie-
żowy Klub Sportowy Zryw Garnek 
poświęcona była siatkówce. 

W turnieju wystąpiły jedne 
z bardziej doświadczonych ekip siat-
karskich powiatu częstochowskiego. 

Mowa o reprezentacjach gmin Myka-
nów oraz Kłomnice. To właśnie mię-
dzy tymi drużynami rozstrzygnęła się 
walka o zwycięstwo. Ostatecznie, lepsi 
okazali się siatkarze z Kłomnic i to oni 
zgarnęli puchar za pierwsze miejsce 
ufundowany przez wójta gminy Kłom-
nice. 

Trzecią drużyną biorącą udział 
w turnieju była ekipa MKS Zryw Gar-

Festiwal sportu po raz pierwszy
Mateusz Magdziarz

Jak co rok w Naszej Gminie 22 
sierpnia odbyły się Zawody Spor-
towo- Pożarnicze jednostek OSP. 

Podobnie jak rok temu zawody odby-
ły się na obiektach Klubu Sportowego 
„Pogoń” w Kłomnicach, za co bardzo 
dziękujemy Prezesowi Panu Arturo-
wi Raźniak.

W zawodach udział wzięło łącznie 
15 drużyn strażackich w tym: 8 mę-
skich, 2 kobiece i 5 młodzieżowych. 
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.

Zawody rozpoczęły się wprowadze-
niem wszystkich drużyn na płytę boiska 
i meldunkiem Komendanta Gminnego 
dh Przemysława Zielińskiego składa-
nym Przewodniczącemu Komisji Sę-
dziowskiej. Następnie Wójt Gminy 
Adam Zając, powitał wszystkie druży-
ny życząc sportowej rywalizacji po czy 
dokonał oficjalnego otwarcia zawodów. 

Pięcioosobowej komisji sędziow-
skiej powołanej przez komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Częstochowie przewodniczył 
st. bryg. Roman Soluch. Po otwarciu 
odbyła się odprawa dowódców drużyn 
z komisja sędziowską. Wylosowano 
kolejność startów i omówione zostały 

szczegóły sędziowania poszczególnych 
konkurencji. Po odprawie drużyn roz-
poczęła się rywalizacja. Najpierw odby-
ła się konkurencja: sztafeta pożarnicza 
w każdej kategorii, a następnie druga 
część zawodów czyli ćwiczenie bojo-
we popularnie nazywane „bojówką”. 
W sztafecie pożarniczej drużyny miały 
za zadanie pokonać dystans 7x50 m, 
z ustawionymi w każdej strefie prze-
szkodami w jak najkrótszym czasie, nie 
popełniając błędów technicznych. Nie-
stety nie wszystkim udało się zadanie 
to wykonać bezbłędnie. Jako pierwsze 
wystartowały Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze, potem drużyny kobiece,  
a następnie seniorzy.

W ćwiczeniu bojowym drużyny mu-
siały zbudować: dwie linie gaśnicze, 
linie ssawną, uruchomić motopompę, 
zassać wodę ze zbiornika i w jak naj-
krótszym czasie, nie 
popełniając oczy-
wiście błędów, wy-
konać zadanie. Ry-
walizacja w każdej 
kategorii była bardzo 
zacięta. Każdy ze-
spół dawał z siebie 
wszystko. Startują-
cy dawali z siebie 
wszystko a błędy, 
które popełniano 
komisja sędziowska 
skrupulatnie wyła-
pywała i doliczano 
punkty karne. 

Zgromadzona pu-

bliczność mogła być zadowolona z po-
ziomu sportowego imprezy, a wspaniała 
pogoda zachęcała do oglądania całości 
zawodów i oczekiwaniu na wyniki koń-
cowe 

Po zakończeniu rywalizacji i po pod-
liczeniu wyników wszystkie drużyny 
zostały ponownie wprowadzone na pły-
tę boiska celem odczytania wyników 
i zakończenia zawodów. Przewodniczą-
cy komisji sędziowskiej st. bryg. Ro-
man Soluch odczytał protokół z zawo-
dów. I tak: w kategorii Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęła 
drużyna OSP Chorzenice, II miejsce 
zajęła drużyna OSP Konary, III miej-
sce OSP Garnek, IV miejsce OSP 
Kłomnice, V miejsce OSP Pacierzów.  
W klasyfikacji drużyn kobiecych naj-
lepszy wynik osiągnęła OSP Kłomnice 
i II miejsce zajęły dziewczęta z OSP 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP
Przemysław Zieliński

nek – organizatorzy turnieju. Niedziel-
ny turniej, powinni potraktować jako 
lekcję gry – a uczniami są pojętnymi, 
co udowodnili chociażby w rywalizacji 
z reprezentacją gminy Mykanów, prze-
grywając 3, ostatniego seta w meczu 
na przewagi, 27:25. 

Organizator imprezy - Stowarzy-
szenie MKS Zryw Garnek dziękuje 
Gminie Kłomnice oraz administracji 
Hali Sportowej w Kłomnicach za po-
moc w przygotowaniu turnieju.

Relacja video z zawodów na stronie 
internetowej www.mkszryw.pl «

›››
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Polska Federacja Uechi-ryu 
Karate-Do Okinawa repre-
zentowana przez Zbigniewa 

Rychlewskiego w dniach 27.06.-
09.07.2010r. w Ośrodku Wczasowym 
„Gród Piastów’’ w Dźwirzynie po 
raz drugi zorganizowała letni obóz 
sportowo-wypoczynkowy. W obozie 
wzięły udział dzieci i młodzież z róż-
nych sekcji Karate Uechi-ryu, rów-
nież z sekcji w Kłomnicach. Wszyst-
ko było zaplanowane i nie było czasu 
na nudę. Jedną z atrakcji była wyciecz-
ka do Kołobrzegu, rejs statkiem i wej-
ście na Latarnię Morską. Wiele emocji 
przyniosły wybory Miss którą została- 

Obóz Karate – Dźwirzyno
Barbara Musiał

Aleksandra Frymus z Kłomnic i Miste-
ra - Krzysztof z Częstochowy. Swoją 
obecnością na obozie zaszczycił nas 
reprezentant Uechi-ryu w Europie Sen-
sei Yukonobu Shimabukuro- 9 Dan. 
Gość aktywnie uczestniczył w wyj-
ściach na plażę, kąpielach wodnych 
i słonecznych, grze w piłkę z dziećmi. 
Codziennie po śniadaniu Sensei pro-
wadził treningi dla wszystkich, nato-
miast wieczorem tylko dla osób doro-
słych. Po treningach, które odbywały 
się na plaży Yukinobu Shimabukuro 
pokazywał różne gry i zabawy, które 
podobały się uczestnikom obozu. Od-
była się również nauka języka japoń-

skiego, którą zaproponował i osobiście 
poprowadził sam Mistrz. Na koniec 
obozu odbył się egzamin na wyższy 
stopień KYU. Niestety nie wszystkim 
udało się go zdać. Gratulujemy adep-
tom z Kłomnic, którzy pomyślnie prze-
szli na wyższy stopień KYU. Pomimo 
intensywnych treningów był to tak-
że czas wyśmienitej i dobrej zabawy. 
Dziękujemy Sensei Yukinobu za udział 
w naszym obozie oraz wszystkim 
uczestnikom za mile spędzone chwi-
le. Zapraszamy na stronę internetową
www.uechi.pl oraz wszystkich chęt-
nych na kolejny obóz- do zobaczenia 
za rok. ZAPROSZENIE - Polska Fe-
deracja Uechi-ryu Karate-Do Okinawa 
będzie we wrześniu 2010r. organizo-
wać bezpłatny „Kurs Samoobrony dla 
Kobiet’’ Wszystkie panie serdecznie 
zapraszamy! Informacja pod numerem 
telefonu 664 082 336. «

Dzisiejszy artykuł będzie po-
święcony naszym sukcesom 
oraz nowym „fotoraporte-

rom, których najlepsze zdjęcia za-
prezentujemy.

W ciągu minionego roku szkolnego, 
prawie całkowicie wymienił się skład 
Clubu, z pierwszych członków zostały 
trzy osoby zainteresowane i współpra-
cujące: Karina Muras, Norbert Kowa-
lik, Emilia Woldan. Do naszego grona 
dołączyli uczniowie klas III i II Gim-
nazjum. W prezentacji pokażemy zdję-
cia czterech osób: Patrycja Juszczyk, 
Katarzyny Jurczyk, Justyny Dzionek, 

Magdaleny Łukasik.
Teraz parę słów o naszych sukce-

sach. W Gminnym Konkursie Fotogra-
ficznym organizowanym przez Zespół 
Szkół w Witkowicach, Patrycja Deszcz 
zajęła II miejsce a Piotr Centkowski 
dostał wyróżnienie. Tematyka zdjęć 
dotyczyła zimy, niestety jeszcze nie tej 
atrakcyjnej fotograficznie bo grudnio-
wej.

Członkowie Clubu  brali również 
udział w Konkursie Organizowanym 
przez  Telewizję NTL Radomsko, rów-
nież zimowym. W tym Konkursie  Pa-
trycja Juszczyk z klasy II gimnazjum 

zajęła I miejsce. Może niektórzy czy-
telnicy mieli okazję oglądać w telewi-
zji wręczenie nagród i wywiad z lau-
reatami.

Naszym wspólnym dużym sukce-
sem jest również to, że zdjęcia Henryka 
Bystrzanowskiego i Kariny Muras zna-
lazły się w Folderze „ Ziemia Kłom-
nicka” wydanym przez  Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Częstochowskiej.

Mam nadzieję, że ten rok będzie 
jeszcze bardziej obfity w sukcesy Clu-
bu ponieważ plany mamy wielkie...  «

Fotoraport Club” - Podsumowanie
Marta Ojrzyńska

Rzerzęczyce. Rywalizacja wśród senio-
rów tym roku zakończyła się inaczej niż 
jak to było przez ostatnie dwa lata, gdzie 
zwycięzcami była drużyna z OSP Gar-
nek. W tym roku I miejsce zajęła druży-
na z OSP Zdrowa, II miejsce drużyna 
z OSP Rzerzęczyce, III miejsce druży-
na z OSP Garnek. Pozostałe drużyny: 
IV miejsce- OSP Kłomnice, V miejsce 
– OSP Chorzenice, VI miejsce- OSP Pa-
cierzów, VII miejsce- OSP Nieznanice, 
VIII miejsce- OSP Zawada.

Puchary i dyplomy wręczali: Wójt 

Gminy Kłomnice i zarazem Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
– dh Adam Zając i przewodniczący 
komisji sędziowskiej st. bryg. Roman 
Soluch. Czołowe drużyny nagrodzone 
zostały także nagrodami pieniężnymi, 
za które będą mogły zakupić sprzęt lub 
umundurowanie pożarnicze.

Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach będą reprezentować naszą 
gminę w zawodach o Puchar Starosty 
częstochowskiego już 18 września, które 
odbędą się w Borownie. Zapraszamy 

kibiców tych drużyn do oglądania 
zawodów i gorącego dopingu drużyn 
reprezentujących naszą gminę.

Przygotowanie takiej imprezy wy-
maga bardzo dużego wysiłku orga-
nizacyjnego i najzwyklejszej pracy 
fizycznej. Dlatego kieruję słowa po-
dziękowania dla druhów z OSP Rze-
rzęczyce za przygotowanie wyżywienia 
dla startujących drużyn oraz dla druhów 
z OSP Garnek i OSP Konary za przygo-
towanie torów do poszczególnych kon-
kurencji.  «
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Kłomnice zaistniały na kolar-
skiej mapie naszego kraju 
dzięki wyścigowi Wielkanoc-

nemu. Nikt co do tego nie ma wąt-
pliwości. Rozmach z jakim organizo-
wano pierwszą edycję imprezy, budził 
uznanie nie tylko wśród uczestników 
i zaproszonych gości, ale także sporej 
grupy przedstawicieli mediów. Dla-
tego w tym miejscu muszę sprosto-
wać niektóre fakty dotyczące samego 
zamysłu organizacji imprezy przyto-
czone w Gazecie Kłomnickiej nr 4/5 
(kwiecień – maj 2010). Ich autorem 
jest Wiesław Bąk.

Pomysł organizacji wyścigu wy-
szedł nie ze strony ówczesnego staro-
sty częstochowskiego, wspomnianego 
na wstępie Wiesława Bąka i prezesa 
Polskiego Związku Kolarskiego Woj-
ciecha Walkiewicza, lecz ze strony 
władz gminy na czele z moją skromną 
osobą oraz działaczy kolarskich zwią-

zanych z częstochowskim Kolejarzem 
i Śląskim Związkiem Kolarskim. By 
nie być gołosłownym zacytuję tutaj 
informację uzyskaną z ust jednego 
z najbardziej cenionych działaczy tego 
sportu w regionie, Zygmunta Różań-
skiego.
- Spotkaliśmy się wspólnie - ja, jeden 
z twórców grupy zawodowej Zibi Ca-
sio Kolejarz Częstochowa Mirosław 
Barczyk, trener i działacz Kolejarza 
Dariusz Kuroń i wójt Andrzej Perliń-
ski – wspomina Zygmunt Różański. – 
Rozmowy były niesłychanie rzeczowe. 
To w ich trakcie zapadła decyzja, że 
robimy taki wyścig, że gmina w przy-
gotowanie tych zawodów mocno się 
angażuje. Wójt Perliński był motorem 
napędowym wszystkich działań. 

Nic dodać nic ująć. Starosta Bąk, 
podobnie jak ksiądz proboszcz Zdzi-
sław Bednarz, owszem wsparli po-
mysł, ale to na naszych barkach spo-

W sprawie Wielkanocnego Wyścigu Kolarskiego

Kto tu kręci?!... 
 Andrzej Perliński

częły wszystkie sprawy organizacyjne 
związane z wyścigiem. 

Inicjatywa organizacji kolarskiego 
klasyku w Kłomnicach w przededniu 
świąt Wielkanocnych spodobał się 
włodarzom Polskiego Związku Kolar-
skiego. Impreza wpisana została nie-
mal natychmiast do oficjalnego kalen-
darza PZKol.

Dziś ze swej strony cieszę się, że 
nasza wspólna idea, moja i działaczy 
kolarskich, jest kontynuowana, co tyl-
ko potwierdza jej trafność.  «

W dniu 13.06.2010 r na 
strzelnicy Zespołu Szkół 
w Kłomnicach odbył się 

pierwszy rodzinny turniej strzelecki 
z broni pneumatycznej długiej. Or-
ganizatorem tej imprezy było Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kłomnice. W zawodach wzięło udział 
8 drużyn. Każda drużyna składała się 
z trzech zawodników (bez względu na 
płeć). Strzelano do tarczy na odległość 
10 m. Każdy zawodnik miał do odda-
nia po 3 strzały próbne, a następnie 10 
ocenianych. Ponieważ na strzelnicy 
równocześnie może przebywać okre-
ślona ilość osób, to pozostali zawodni-
cy oczekujący na swoją kolejność mieli 
okazję zapoznać się z pasją modelarską 
pana Ryszarda Brzozowskiego z Mi-
chałowa, który prezentował wybrane 
modele samolotów. W wyniku rywali-

zacji kolejność drużyn przedstawia się 
następująco:
• Rodzina Brzozowskich 142 pkt
• Rodzina Samborów  133 pkt
• Rodzina Zająców    126 pkt
• Rodzina Franców    109 pkt
• Rodzina Królików    106 pkt
• Rodzina Matuszczaków  95 pkt
• Rodzina Drabów    88 pkt
• Rodzina Kanoniaków   62 pkt

Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy a 6 pierwszych również pucha-
ry ufundowane przez panów Adama 
Zająca, Tomasza Draba i Jarosława 
Łapetę, ponadto nagrody książkowe 
ufundowane przez Okręgowy Związek 
Łowiecki w Cz-wie, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice i 
p. Agnieszkę Franc otrzymali: najlep-
sza zawodniczka turnieju p Agnieszka 
Franc, najlepszy zawodnik p. Janusz 

Sambor i najmłodsza zawodniczka 
turnieju z rodziny Franców – Sylwia 
Rogulska. Puchary i nagrody wręcza-
li: Prezes Stowarzyszenia p. Barbara 
Kanoniak oraz członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia p. Ewa Drab, Stani-
sław Matuszczak, Zdzisław Matusiak 
i Przewodniczący Rady Gminy p. Ja-
rosław Łapeta oraz p. Robert Detka w 
imieniu Prezesa Okręgowego Związku 
Łowieckiego w Cz-wie pana Ireneusza 
Chłąda, na którego ręce kierujemy po-
dziękowania za ufundowanie nagrody 
,a także za wspieranie sekcji strzelec-
kiej działającej przy Stowarzyszeniu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej wy-
jątkowej w swoim rodzaju imprezy, a 
która- mamy taką nadzieję- wejdzie na 
stałe do programu zawodów strzelec-
kich. «

Strzelecki Turniej Rodzinny
Stanisław Matuszczak
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Schronisko 
dla Bezdomnych 
Zwierząt „As”

Serdeczne podziękowania dla czy-
telników „Gazety Kłomnickiej” za 
zainteresowanie losem zwierząt prze-
bywających w schronisku. Pokazani 
w poprzednim numerze nasi podopiecz-
ni w większości znaleźli prawdziwe 
domy i kochających opiekunów. 

W tym wydaniu pokazujemy pieski 
miniaturki - to znaczy pieski do 5-7 ki-
logramów wagi 

i równie małe szczeniaczki:

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

Fenek (samiec) wiek ok. 6 m-cy, 
w schronisku od 25.06.2010r. - trochę 
przestraszony, ale nasze wolontariusz-
ki Paulina i Monika pracują nad tym, 
aby zaufał człowiekowi i całkiem do-
brze im to wychodzi. Fenek z każdym 
dniem staje się coraz bardziej ufny. 

Finka (suczka) wiek ok. 6 m-cy, 

w schronisku od 14.07.2010r. - ta mała 
młoda suczka potrzebuje kogoś, aby ją 
przytulił i pogłaskał.

 

Pusia (suczka) wiek ok. 1,5 roku, 
w schronisku od 26.07.2010r. – bardzo 
miła i szukająca kontaktu z człowie-
kiem, można się w niej dopatrzeć cech 
jamnika szorstkowłosego. 

Mizia (kotka) wiek ok. 3 m-cy mło-
da kicia, uwielbia się wspinać po siatce 
w boksie oraz być głaskana i pieszczo-
na, załatwia się w kuwecie.

Skrawek nieba
Powodzianom 
wiersz ten poświęcam
    Janina Chrząstek

   
Jestem człowiekiem zdanym na cierpienie,
A moja wytrwałość – w niebie odkupienie.
Tak mi życie daje - raz dobrze, raz źle
I często od nowa zaczynać się chce.

A kiedy ułożę sobie po swojemu,
To mi każe zmieniać, nie wiadomo czemu!
Miesza mi się wszędzie, czasem gdzie 
nie trzeba,
Ale przecież życie to wskazówka z Nieba.

I chociaż z rozpaczy nie raz serce boli,
To muszę się trzymać, właśnie z Nieba woli.
W Nim cała nadzieja, muszę to szanować,
To mi dopomoże siły odbudować.

Życie tylko jedno na tym świecie mam
I jeszcze mam miłość, którą Tobie dam,
A jeśli ją przyjmiesz, nic mi już nie trzeba,
To już będzie wszystko – taki skrawek nie-
ba.«

Adres strony internetowej:
www.schronisko.klomnice.pl
Kontakt: e-mail schronisko@klomni-
ce.pl, tel. adopcyjny 34 3215987. 

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

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



„Morskie opowieści”

Noc Świętojańska 2010

Gminne zawody OSP

Emeryci na szlaku... Obóz Karate - Dżwirzyno



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

Fabian Dziadak
Urodził się 22.06.2010r.
Ważył 3700g, mierzył 57cm. 
Mieszka z rodzicami Martą i 
Mariuszem oraz siostrzyczką 
Oliwią w Rzerzęczycach.

Anna Maria Wochal
Urodziła się 12 maja 2010 
roku. Ważyła 3800 g. Wraz 
z rodzicami Eweliną i Rafa-
łem mieszka w Kłomnicach.

Hubert Góra
Urodził się 8.03.2010r. Ważył 
3800g i miał 55 cm. Miesz-
ka z rodzicami Agnieszką i 
Markiem oraz bratem Kon-
radem w Witkowicach.

Laura Zasępa
Urodziła się 12.01.2010r. 
Ważyła: 3670 g. Mierzyła: 
57 cm. Mieszka z bratem 
Fabiankiem i rodzicami w 
Zdrowej.

Justyna Dzionek

Magdalena Łukasik

Patrycja Juszczyk 

Katarzyna Jurczyk Katarzyna Jurczyk


