Gazeta
Kłomnicka

ISSN 14260875

Nr 9 (99) Wrzesień 2007

Gminny Biuletyn Informacyjny

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

fot. Jan Milc

V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych

Spis treści

Drodzy czytelnicy

M

ija drugi miesiąc od tragedii jaka wydarzyła się na terenie naszej gminy.
Zdarzenia z 21 lipca uświadomiły nam wszystkim, jak kruche są budowle wznoszone przez człowieka, w konfrontacji z kilkuminutowym atakiem sił natury. Wszyscy posiadacze telewizorów od, lat oglądamy spustoszenia
jakie sieją huragany, tornada, fale tsunami, powodzie, trzęsienia ziemi i inne klęski
żywiołowe w innych częściach globu albo w innych państwach a nawet w innych
częściach naszego kraju. Nagle coś takiego dzieje się u nas – za tzw. ”miedzą”
i dotyka naszych krewnych, znajomych, czy po prostu członków naszej wspólnoty
samorządowej. Pełni niedowierzania patrzymy na zniszczenia, które są ich udziałem, ale jeszcze wówczas nie zawsze dociera do nas, że wystarczył jeden kaprys
żywiołu, a to my moglibyśmy być na ich miejscu. To przecież, nasze budowane
przez lata, budynki mieszkalne i budynki gospodarskie, mogły zostać w przeciągu
paru minut, zrównane z ziemią. Od tej tragedii dzieliło nas tylko kilkaset metrów
lub kilka kilometrów, co przy takiej sile żywiołu mogło nie mieć żadnego znaczenia. Dlatego dzisiaj trudno jest mi zrozumieć postawę niektórych osób, nie ukrywających swojej zawiści w stosunku do tych poszkodowanych, którzy z pomocą
rządu, gminy i innych samorządów z całej Polski mają szansę na odbudowę swoich
budynków. Dlaczego ci zazdrośni zapominają o chwilach śmiertelnej grozy, jaka
była udziałem kilkuset osób, ratujących nie swoje mienie, ale życie swoich dzieci
i swoje. Te wspomnienia pozostaną w ich świadomości do końca życia. Prawdą
jest, że wiele budynków nabiera nowego wyglądu, że stają się wyższe, nowocześniejsze ale takie są zasady odbudowy zniszczeń. Budynki mają wrócić do stanu
sprzed katastrofy ale z uwzględnieniem aktualnych materiałów budowlanych. Jeśli
ktoś chce rozbudować swój budynek ponad wcześniejszy stan, to musi to zrobić
za swoje pieniądze. Oczywiście wszystkich obowiązują zasady prawa budowlanego, kontrolowane przez ludzi z odpowiednimi uprawnieniami. Dlatego apeluję
do tych, których nieszczęściem jest to, że nie dotknęło ich nieszczęście, aby spróbowali wyobrazić sobie, to co spotkało mieszkańców Adamowa, Hubów i Skrzydlowa, a uczucie paskudnej zazdrości na pewno ich opuści. Wszystkich pozostałych mieszkańców naszej gminy informuję, że trwa odbudowa zniszczeń i należy
mieć nadzieję, że poszkodowani jeszcze przed zimą wrócą pod swój dach, chociaż
usuwanie szkód potrwa na pewno dużo dłużej. Kolejny raz dziękuję wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób pomogli poszkodowanym.
Uwaga!
Przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o wymianę dowodu osobistego, że ostatni termin złożenia takiego wniosku upływa z dniem
31 grudnia tego roku. Do tej pory jeszcze 2300 osób nie wystąpiło o zmianę
dowodu.
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Budżet po I półroczu

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:
				
plan
wykonanie
Dochody
26 076 571,02
13 618 299,97
Wydatki
28 627 314,02
11 153 228,44
Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
Plan					 wykonanie				
1. Dochody własne
8 641 482,00
4 491 763,10
w tym:
wpływ za wodę
550 000,wpływ z oczyszczalni ścieków
200 000,wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
40 000,podatek rolny
584 906,podatek leśny
37 000,podatek od nieruchomości
2 310 000,podatek od środków transportu
106 000,podatek od spadków i darowizn
30 000,karta podatkowa
18 000,podatek od posiadania psów
500,opłata targowa
42 000,opłata administracyjna
5 000,podatek od czynności cywilno – prawnych
110 000,opłata skarbowa
20 000,opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
185 000,czynsze z najmu składników majątkowych
90 000,odsetki
37 200,wpływy z opłaty eksploatacyjnej
200,udział ludności w budowie kanalizacji
		i wodociągów
200 000,wpływy z usług
52 000,udziały w podatkach stanowiących dochód
		budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego
		od osób fizycznych i prawnych
3 935 576,pozostałe dochody własne
88 100,2.		Subwencja ogólna
w tym:
podstawowa
oświatowa
3. Dotacje celowe 4 708 723,02
w tym:

2 099 699,85

środki z funduszy unijnych
dotacje z funduszy celowych
dotacje z budżetu państwa
Ogółem dochody
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%
52,0

297 284,24
81 789,38
61 826,57
326 233,72
25 863,70
1 263 446,87
55 952,90
10 374,01
5 207,38
16,00
20 767,00
220,00
79 921,01
28 342,65
134 266,63
46 691,73
19 619,51
-

54,1
40,9
154,8
55,8
69,9
54,7
52,8
34,6
28,9
3,2
49,5
4,4
72,7
141,7
72,6
51,9
52,7
-

80 631,00
46 320,03

40,3
89,1

1 879 546,15
27 442,62

48,7
31,1

11 160 748,-

6 508 296,-

58,3

8 041 991,3 118 757,-

4 948 920,1 559 376,-

61,5
50,0

1 799 897,02
241 243,-

43,3
46,4

9 520,-

55,5

12 144,25

31,1

36 895,58

46,1

1 565 618,-

518 541,02

33,1

699 718,725 913,139 987,26 076 571,02

434 040,04
84 500,98
13 618 299,97

58,3
60,4
52,2

44,6

dotacje na zadania zlecone
4 052 414,02
dotacje na zadania własne
520 169,dotacje celowe na zadania realizowane na
		podstawie porozumień
17 140,dotacje z funduszy celowych na
		zadania bieżące
39 000,dotacje z PUR jako zwrot części wynagrodzeń
		pracowników interwencyjnych
		i społecznie użytecznych
80 000,4. Środki i dotacje pozyskane
na dofinansowanie inwestycji
w tym:

%
52,2
39,0

Analizując wykonanie poszczególnych
grup dochodów należy stwierdzić, iż
nie występują zagrożenia znacznego
niewykonania planu, a mianowicie:
dochody własne ogólne wykonanie
są w 52,0 %
Niższe wskaźniki występują przy dochodach o mniejszym znaczeniu dla

budżetu (podatek od posiadania psów,
karta podatkowa, pozostałe dochody)
subwencja ogólna 58,3 %
dotacje celowe 44,6 %
środki i dotacje na dofinansowanie
inwestycji 33,1 %
Niski wskaźnik wpływu dochodów
tej pozycji dotyczy dotacji z funduszy

celowych z których nie ma wpływu z
powodu nie rozpoczęcia w I półroczu
dotowanych inwestycji(dotyczy to modernizacji dróg dojazdowych do pól
oraz budowy boiska wielofunkcyjnego
w Skrzydlowie). Będą one realizowane
w II półroczu br.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki inwestycyjne
wydatki bieżące

Plan
28 627 314,02

wykonanie
11 153 228,44

%
39,0

7 236 938,00
21 390 376,02

1 363 852,15
9 789 376,29

18,8
45,8

Realizacja wydatków ogółem wg działów przedstawia się następująco:
Dział 010 –
Dział 500 –
Dział 600 –
Dział 700 –
Dział 710 –
Dział 750 –
Dział 751 –
Dział 754 –
Dział 756 –
Dział 757 –
Dział 801 –
Dział 851 –
Dział 852 –
Dział 854 –
Dział 900 –
Dział 921 –
Dział 926 –

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO..................................................................................516 087,53
HANDEL .........................................................................................................................2 993,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ......................................................................................730 208,66
GOSPODARKA MIESZKANIOWA . ..........................................................................31 671,41
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....................................................................................19 225,00
DMINISTRACJA PUBLICZNA...............................................................................1 124 916,57
RZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.............................................................878,78
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ........................................177 041,22
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM...................................................................................31 539,02
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..........................................................................63 760,61
OŚWIATA I WYCHOWANIE.................................................................................5 457 777,37
OCHRONA ZDROWIA.................................................................................................81 456,12
POMOC SPOŁECZNA ............................................................................................2 116 958,17
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA............................................................30 126,77
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA..............................389 708,77
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO..................................279 499,90
KULTURA FIZYCZNA I SPORT.................................................................................99 379,47

Realizowane w I półroczu 2007 roku
inwestycje to:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gwiezdna, Księżycowa,
i Poprzeczna w miejscowości Kłomnice.
Dokumentacja projektowo wykonawcza zadania została opracowana
w 2006 roku. W dniu 1 marca 2007
roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji
sanitarnej w ulicach jak wyżej (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 46,
pozycja 14907). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 marca 2007, wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła Budowlano – Wytwórcza
Spółdzielnia Pracy, Zakład Budownic-

twa w Kłobucku, cena brutto oferty :
420.446,59 zł. Przedmiotem zamówienia jest:
- kanał sanitarny PCV 200/5,9 mm
o długości 1008,00 m,
- przyłącza kanalizacyjne do pierwszej
studzienki PCV 160/4,7 mm – 73 szt.
o długości łącznej 705,50 m
- modernizacja istniejącej przepompowni ścieków.
Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 16 kwietnia . Od 25 kwietnia trwają roboty budowlane, a ich zakończenie zostało ustalone na dzień
20.08.07.
Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy, a także z kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) oraz
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ze środków European Investment Bank
(EIB). Wysokość zaciągniętego kredytu to kwota 353.600,00 zł.
Do dnia 30 czerwca poniesiono nakłady finansowe w wysokości 87.988,70
zł
2. Rozbudowa
nych.

wodociągów

gmin-

Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowo – wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul Zastawie w msc. Zdrowa. Planuje się ogłosić
przetarg we wrześniu i do końca roku
wykonać roboty budowlane.
3. Modernizacja ujęcia wody Witkowice.
W celu poprawy jakości wody pitnej

›››
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› ujmowanej w Witkowicach dokonuje (BZP nr 26, pozycja 11143). Otwarcie roku. W dniu 10 maja został ogłoszony
się pogłębienia jednej z dwóch istniejących studni na podstawie dokumentacji opracowanej w 2006 roku przez
Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska „GEOBIOS”
w Częstochowie. W dniu 25 kwietnia
ogłoszono na stronie internetowej
Gminy Kłomnice przetarg nieograniczony. Niestety, w dniu 07.05.2007
unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
W dniu 8 maja ponownie zamieszczono na stronie internetowej Gminy
Kłomnice ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Wpłynęły dwie oferty.
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład
Usług Studziennych, Marian Wójcik,
Kielce, cena brutto oferty 161.406,00
zł. Umowa z wykonawca została podpisana w dniu 06.06.2007 r., termin
zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.09.2007 r.
Obecnie trwają prace wiertnicze.
4. Poprawa środowiska naturalnego
mieszkańców aglomeracji Huby, gmina Kłomnice.
W bieżącym roku Gmina po raz drugi
ubiegała się o pozyskanie dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Do wniosku niezbędne były określone w instrukcji dokumenty. Niektóre
z nich wymagały poniesienia nakładów finansowych, jak chociażby aktualizacja kosztorysów inwestorskich,
aktualizacja studium wykonalności
– poniesiono wydatki w wysokości
7.600,00 zł.
Niestety, nie udało się Gminie pozyskać wnioskowanej dotacji. Gmina
nadal będzie szukała pomocy w środkach finansowych UE przewidzianych
dla Polski na lata 2007 – 2013.
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru
miejscowości Lipicze – ul. Stawowa
w miejscowości Lipicze
Pełna dokumentacja projektowo
– wykonawcza została przygotowana
w 2005 roku. Bieżący rok to czas realizacji zamierzenia. W dniu 1 lutego
ogłoszono w Biuletynie Zamówień
publicznych przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót
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dziewięciu złożonych ofert nastąpiło
w dniu 5 marca. Najkorzystniejsza była
oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp.
z o.o., ul. Myszkowska 59, Żarki, cena
brutto oferty 1.495.042.97 zł. W dniu
26 marca została podpisana umowa
z wykonawcą, termin zakończenia robót planuje się na dzień 25 września.
Zakres robót do wykonania:
- kanalizacja deszczowa, długość 751
m,
- nawierzchnia z asfaltobetonu na długości 1683 m, szerokość 5,0 5,5 m
- chodnik z kostki brukowej wraz
z wjazdami na posesje o długości 1352
m
- modernizacja dwóch skrzyżowań.
Do 30 czerwca wartość wykonanych
robót stanowiła kwotę 372.822,25 zł
Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy, a także z kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) oraz
ze środków European Investment Bank
(EIB). Wysokość zaciągniętego kredytu to kwota 1.400.000,00 zł.
6. Przebudowa i modernizacja drogi
gminnej – ul. Strażackiej i Targowej
w miejscowości Kłomnice
W minionym roku została opracowana
dokumentacja projektowo – wykonawcza. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale pomocowych
środków finansowych UE na lata 2007
– 2013. W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano kwotę 69,00 zł na uzgodnienia związane z decyzją środowiskową.
  
7. Przebudowa i modernizacja ulicy
Głównej i Bartkowskiej w Konarach
– opracowanie dokumentacji.
Zlecono opracowanie dokumentacjo
projektowo – wykonawczej. Dokonano
aktualizacji map sytuacyjno – wysokościowych terenu – koszt 5.600,02 zł
8. Przebudowa i modernizacja ul.
Wolności w Pacierzowie – opracowanie dokumentacji

przetarg nieograniczony na wykonanie
robót (Biuletyn Zamówień Publicznych
nr 92, pozycja 26415). Otwarcie ofert
odbyło się w dniu 11 czerwca. Wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejsza była
oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp.
z o.o., ul. Myszkowska 59, Żarki, cena
brutto oferty 245.706,19 zł. W dniu
26 czerwca została podpisana umowa
z wykonawcą, termin zakończenia robót planuje się na dzień 25 września.
Zakres robót do wykonania:
- podbudowa z kruszywa łamanego
- nawierzchnia z mieszanki mineralno
bitumicznej
- pobocza utwardzone z kruszywa
- odwodnienie powierzchniowe
do wpustów ulicznych i poprzez pzrykanaliki do rowu przydrożnego
- przepusty pod zjazdami
Inwestycja realizowana wspólnie
z Firmą Usługowo – Handlową „STEMAK”, Zawada, ul. Ogrodowa 17. Firma zakupi 50 % tłucznia kamiennego
przewidzianego na podbudowę drogi.
10. Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych we wsi Rzerzęczyce.
W miesiącu maju otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa . Śląskiego, iż w planie
wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007 jest przewidziane dofinansowanie modernizacji
drogi we wsi Rzerzęczyce. Mając taką
informacje zleciliśmy opracowanie dokumentacji modernizacji.
Wykonanie i rozliczenie prac nastąpi
do końca października b.r.
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kłomnicach.
Kontynuacja
robót
rozpoczętych
w 2005 roku Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 695.741,45
zł. Zakończenie robót przewiduje się
do końca czerwca, a w miesiącu lipcu
i sierpniu pełne rozliczenie inwestycji.

Została opracowana dokumentacja modernizacji drogi – koszt 18.300,00 zł

12. Rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach.

9. Przebudowa drogi gminnej – ulica
Strażacka w Zawadzie

Zadanie przewidziane do realizacji przy
wsparciu finansowym UE ze środków
finansowych przewidzianych dla Polski na lata 2007 – 2013.

Dokumentacja projektowo – wykonawcza została wykonana w minionym

13. Termomodernizacja szkoły w Kłomnicach.
Opracowano dokumentację termomodernizacji szkoły oraz audyt energetyczny. W dniu 14 czerwca złożono
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania. Poniesiono w I półroczu
wydatki w wysokości 20.055,00 zł
14. Modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie.
Rozpoczęto roboty remontowe celem
adaptacji budynku na potrzeby biblioteki. Dotychczas poniesiono nakłady
w wysokości 7.893,95 zł.
15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Kłomnice.
Poniesiono wydatki w wysokości
158,20 zł związane z opracowaniem
dokumentacji rozbudowy. W II półroczu będzie wykonana budowa oświetlenia ulicznego w msc. Garnek – ulice Projektowana, Rolnicza, Główna.
W trakcie opracowania jest dokumentacja na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Zdrowa, ul. Strażacka,
w msc. Pacierzów ul. Polna (tzw. Łysa
Góra).
16. Renowacja boiska sportowego
i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice).
Została ukończona dokumentacja renowacji boiska, a następnie 29 marca
Gmina złożyła wniosek do Departamentu Infrastruktury Sportowej przy
Ministerstwie Sportu, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz ze środków
PZU S.A. i PZU Życie S.A. budowy
boiska piłkarskiego ogólnodostępnego
z trawy syntetycznej w ramach programu „Blisko Boisko”. Wniosek nie został zaakceptowany do dofinansowania
z powyższych źródeł, jednakże zostało
przyznane dofinansowanie przez Sejmik Województwa Śląskiego w wysokości 320.000,00 zł. Dotychczas poniesiono nakłady z budżetu Gminy
w wysokości 11.569,60 zł.
17. Remont mostu w ciągu drogi gminnej Garnek – Chmielarze.

ograniczony na wykonanie remontu
mostu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu
28 maja. Wpłynęła jedna ważna oferta
Przedsiębiorstwa Remontowo-budowlanego „STEBUD”, Lusłąwice, gm. Janów. Cena oferty brutto 156.534,00 zł.
W dniu 06 czerwca została podpisana
umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień
27 sierpnia b.r.
18. Adaptacja budynku OSP w Konarach na Dom Pobytu Całodobowego
dla Osób Niepełnosprawnych.
Opracowano koncepcje adaptacji budynku na potrzeby Domu Pobytu Całodobowego dla Osób Niepełnosprawnych nakładem środków finansowych
w wysokości 11.590,00 zł.
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego
ogólnodostępnego przy szkole w Skrzydlowie.
W miesiącu kwietniu na zlecenie Fundacji „Pomóżmy dzieciom poznać świat”
w Skrzydlowie została opracowana
(kosztem 15.738,00 zł) dokumentacja
renowacji boiska przy Zespole Szkół
w Skrzydlowie dla potrzeb rekreacyjno
sportowych mieszkańców wsi Skrzydlów. 30 kwietnia Gmina złożyła wniosek do Departamentu Infrastruktury
Sportowej przy Ministerstwie Sportu,
o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach
programu „Budowa wielofunkcyjnych
boisk sportowych ogólnie dostępnych
dla dzieci i młodzieży”. Wniosek został
zaakceptowany do dofinansowania.
Z budżetu gminy w I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 1.375,00
zł na aktualizacje mapy sytuacyjno
– wysokościowej.
20. Budowa placu zabaw dla dzieci
w Konarach.
W kwietniu opracowano uproszczoną dokumentacje budowy placu zabaw, a następnie złożono wniosek
do :Konkursu przedsięwzięć odnowy
wsi w ramach „Programu odnowy wsi
województwa śląskiego na lata 2006
– 2010”. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania.
Koszt opracowania dokumentacji –
1.800,00 zł

21. Budowa placu zabaw dla dzieci
w Pacierzowie.
W kwietniu opracowano uproszczoną
dokumentacje budowy placu zabaw,
a następnie złożono wniosek do „Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi”
w ramach „Programu odnowy wsi
województwa śląskiego na lata 2006
– 2010”. Wniosek znajduje się na liście
rezerwowej do dofinansowania.
Koszt opracowania dokumentacji –
1.800,00 zł

Droga
w Lipiczu
Zofia Woch

W

dniu 30 sierpnia 2007 roku
o godzinie 12.00 w miejscowości Lipicze odbyła
się uroczystość otwarcia drogi gminnej – ulica Stawowa.
Wójt Gminy Kłomnice mgr Adam
Zając z panią Prezes Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo – Mostowych Myszków Krystyną Cieślewicz i panią sołtys, dokonali uroczystego przecięcia
wstęgi.
Na uroczystość przybyli: zastępca
wójta pani Wanda Kusztal, kierownik
inwestycji pani Jadwiga Zawadzka,
sekretarz gminy pani Róża Wiewióra,
pan Ryszard Wasilewski – prowadzący nadzór budowlany ze strony Urzędu
Gminy, liczni mieszkańcy z Radą Sołecką.
Ulica Stawowa łącząca drogę krajową z powiatową, długości prawie 1700
metrów, została wybudowana praktycznie od podstaw. Zlikwidowano rowy,
wybudowano odwodnienia, chodniki
dla pierwszych łącznie z wjazdami na
posesje, okrawężnikowano nawierzchnie asfaltową. Wybudowano przepusty
z przyczółkami do pól.
Po długich staraniach mieszkańcy
Lipicza doczekali się ulicy na miarę
XXI wieku – za co wdzięczni składają
serdeczne podziękowania: panu wójtowi Adamowi Zającowi i całej Radzie
Gminy Kłomnice, dzięki którym ta inwestycja była możliwa.
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Wiadomości urzędowe
Adam Śliwakowski
Zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej
Przypominamy wszystkim rolnikom, iż z dniem 01.09.2007r rozpoczął
się termin przyjmowania wniosków
dotyczących zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanego do produkcji rolnej
za drugie półrocze. Wnioski wraz z załączonymi fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy składać w Urzędzie Gminy
(pok. 208) do dnia 30.09.2007r.
Zwrot podatku producentom rolnym następować będzie na podstawie
złożonych przez nich wniosków, wraz
z fakturami VAT lub ich kopiami, wystawionymi za okres od 01.03.2007 r.
do 31.08.2007 r.
Producent rolny będzie otrzymywał dwa razy w roku częściowy zwrot
podatku w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż
w ilości 86 l na 1 ha użytków rolnych.
Powierzchnia użytków rolnych wykazana we wniosku producenta rolnego
powinna być określona na podstawie
ewidencji gruntów i budynków według
stanu na dzień 1 kwietnia danego roku,
z wyłączeniem gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym.
Zwrot podatku będzie dokonywany
na podstawie decyzji wójta, w terminie
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
Plany i realizacja prac na drogach
powiatowych.
Zarząd Powiatu w Częstochowie
przedstawił na ostatniej sesji Rady
Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za pierwsze półrocze 2007 r.
6

Na terenie gminy Kłomnice zrealizowano trzy zadania drogowe w postaci nakładek bitumicznych o łącznej
długości 2.653,00 metrów bieżących.
Wartość całkowita wykonanych nakładek to kwota 460.111,25 zł, przy czym
300.111,25 zł to udział powiatu, a 160
000,00 zł to środki wydatkowane przez
gminę. Drogi na których położono nakładki to: odcinek w Zawadzie 830 mb,
Gidle-Borowa-Garnek 423 mb oraz
Pacierzów-Karczewice-Garnek-Św.
Anna tj. 1400 mb.
Podjęto również uchwałę w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2007-2013. Perspektywa pozyskania dużych środków zewnętrznych
na inwestycje w powiecie była dodatkowym motorem do intensywnej pracy
nad zgłoszonymi projektami. Myślę,
że warto podkreślić iż wszelkie działania omawiane były z wójtami, którzy
uczestniczyli we wszystkich spotkaniach poświęconych zagadnieniu.
Opracowywane projekty inwestycyjne powiatu częstochowskiego będą
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
oraz Programu Rozwoju Subregionu
Północnego.
Spośród zgłoszonych projektów
w Planie Inwestycyjnym znalazły się
takie zadania jak: Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Częstochowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1031 S
od DK-91 – Zberezka-Zawada i nr 1032
S Zawada-Konary-Pacierzów. Przewidywalne nakłady finansowe w latach
od 2007 do 2009 to kwota 4.237,0 tys.
zł. Z czego 3.120,0 tys. zł stanowić
będą środki pomocowe.
Kolejne planowane zadanie to przebudowa drogi powiatowej nr 1028 S
w Skrzydlowie w roku br. (budowa
chodnika z nawierzchnią). Wartość zadania to kwota 1 000,0 tys. zł. Środki
na ten cel przeznaczone będą z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dożynki
Powiatowe
w Olsztynie
Adam Śliwakowski

W

dniu 09.09.2007 r. w Olsztynie
na zamkowych błoniach odbyły sie VIII Dożynki Powiatowe.
Impreza organizowana była przez
Starostwo Powiatowe i gminę Olsztyn.
Na tegorocznych dożynkach, nie zabrakło atrakcji. Jedyne co nie dopisało to pogoda. Pomimo niesprzyjającej
aury, zwiedzic można było stoiska,
na których prezentowały sie instytucje związane z rolnictwem, rządy oraz
producenci rolni. Warto podkreślić, iż
ważną częścią tegorocznych dożynek
było wręczenie dyplomów i nagród
z rąk Starosty dla Najestetyczniejszej
zagrody i przodujących producentów
rolnych.
Na liście najlepszych znalazł się
pan Robert Rozpędek ze Śliwakowa,
któremu na łamach gazety Klomnickiej
składam serdeczne gratulacje i życzę
jak najlepszych efektów produkcyjnych.
Pragnę również podziekować Zespołowi „Grusza” z Rzerzęczyc za piękny i pomysłowy wieniec dożynkowy.

Podziękowanie

W

związku z odejściem na emeryturę Pani Anny Gurtman – Doradcy Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie, pragnę
w imieniu Pana Wójta Adama Zająca,
pracowników Urzędu, oraz wszystkich
rolników z terenu gminy Kłomnice,
złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w sprawy i problemy rolników
z terenu naszej gminy.

„O dobru,które czynisz dzisiaj, ludzie zapomną pewnie już jutro
Czyń dobro, mimo wszystko”
							

Matka Teresa z Kalkuty

PODZIĘKOWANIE
W imieniu wszystkich poszkodowanych przez trąbę powietrzną w dniu 20 lipca 2007r., składam na Wasze ręce serdeczne podziękowania za inicjatywę dokonania wpłaty, a także przekazania darów rzeczowych przeznaczonych na pomoc osobom dotkniętym klęską. Gorąco dziękuję tym którzy przybyli na miejsce klęski aby
świadczyć nieodpłatnie usługi swoim sprzętem czy pracą swoich rąk. Z ogromną
wdzięcznością przyjmujemy ten dar serca, stawiający Was w szeregu ludzi, którym
nieobojętny stał się los tych, którym żywioł w kilka minut zabrał dobytek całego
życia.
		 Raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc. Wielu
ludziom, którzy zostali dotknięci skutkami trąby, przywróci ona nadzieję i da wiarę
w człowieka, który potrafi wyciągnąć do bliźniego pomocną dłoń.
		 Powoli odbudowują się i remontują domy, odtwarzane są budynki gospodarcze, ludzie dźwigają się, na ile im sił i środków pieniężnych starcza do nowego
życia i trwania. Jakże oni są wdzięczni tym wszystkim, którzy solidarnie i ofiarnie
stanęli przy nich w chwilach prawdziwego nieszczęścia. Każda pomocna dłoń, każda złotówka i bochenek chleba miały dla nich w tym czasie wartość złota. Pierwsze
chwile grozy, niepohamowanego żywiołu sparaliżowały wszystkich. To, co się stało, wydawało się czymś niezrozumiałym, co w błyskawicznym tempie zwaliło się
z olbrzymią wichurą. Jednak gdy minęło pierwsze oszołomienie, paraliżujące jakąkolwiek myśl racjonalnego działania, kto mógł niezwłocznie pospieszył na ratunek.
Wszystkie środki pieniężne, materiały budowlane i inne dary rzeczowe są na bieżąco przekazywane potrzebującym. Ze swej strony zapewniam, że każdy dar zostanie
spożytkowany zgodnie z intencją ofiarodawców.

Z poważaniem Wójt Gminy Adam Zając
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Aktualności z prac Rady Gminy Dwa miesiące
Małgorzata Śliwakowska

Z

akończyły się wakacje dla dzieci i młodzieży, czas urlopów
i wypoczynku. Z nowymi siłami wszyscy wracają do szkół, zakładów pracy i działalności społecznej…
Radni rozpoczęli swe prace od zapoznania się ze stanem technicznym i przygotowaniem szkół i przedszkoli na terenie gminy do nowego roku szkolnego
2007/2008. Komisje wyjazdowe dla
wszystkich radnych odbyły się w dniach
05 i 06.09.2007r. W każdej ze szkół
i przedszkoli czekał na radnych dyrektor placówki, który przedstawił nam,
co wykonał na terenie swego gospodarstwa w tym roku budżetowym, a także
co w planach na przyszłość jest najważniejsze dla niego do wykonania.
Wniosek radnych z przeglądu placówek
oświatowych na terenie Gminy Kłomnice jest jeden. Radni chylą czoło przed
dyrektorami tych placówek. Odbiór
nasz jest pozytywny. Czyste, zadbane
budynki, zieleń wokół, sale gimnastyczne, place zabaw… Dobre warunki dla
rozwoju naszych dzieci i młodzieży.
Co do pilnych prac związanych z placówkami oświatowymi sugerowanym
przez dyrektorów to:
- Z.S. w Kłomnicach: remont korytarza w gimnazjum, toaleta dla niepełnosprawnych, plac zabaw dla maluchów
- Z.S. w Rzerzęczycach: rozbudowa
szkoły i utwardzenie boiska
- Z.S. w Garnku: malowanie elewacji zewnętrznej budynku + ocieplenie
w części, wymiana części pokrycia dachowego, kotłownia (która była budowana w 1989r.)
Szkoła Podstawowa w Rzekach: elewacja zewnętrzna, poprawa drogi dojazdowej
- Z.S. w Zawadzie: wykonanie odwodnienia budynku, parking przy szkole
- Z.S. w Konarach: wymiana części
okien i grzejników
- Z.S. w Skrzydlowie: wykonanie odwodnienia budynku, ogrzewanie (ze
względu na bardzo wysokie koszty)
- Z.S. w Witkowicach: wykonanie odwodnienia budynku, wymiana części
okien, ogrzewanie (co dalej, ze względu
na wysokie koszty)
- Szkoła Podstawowa w Zdrowej: wy8

miana rynien, uzupełnienie elewacji zewnętrznej budynku, parking przy szkole
- Przedszkole w Kłomnicach: remont
kuchni
- Przedszkole w Rzerzęczycach: powiększenie przedszkola, odnowienie
sali dla sześciolatków, wymiana drzwi
wejściowych, części okien, ogrzewanie
(elektryczne?)
Chcę poinformować, w tym miejscu,
że dnia 18.09.2007r. odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, na którą poproszono P. V-ce Wójt Wandę Kusztal
o przedstawienie aktualnych kosztów
ogrzewania budynków w placówkach
oświatowych.
Dnia 08.09.2007r. radni uczestniczyli w otwarciu nowowybudowanej części
budynku Z.S. w Kłomnicach. Byli to:
P. Przewodniczący Rady Jarosław Łapeta oraz radni: Małgorzata Śliwakowska, Wiesław Cieślak, Marek Ligocki,
Zbigniew Modlasiński i Witold Bruś.
Radni stwierdzili, że wykonanie tej części szkoły jest na miarę XXI wieku.
Dnia 10.09.2007r. odbyło się posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy
Kłomnice w tematyce, która była w porządku obrad X Sesji rady Gminy dnia
11.09.2007r. Była to korekta budżetu
w związku z:
• wpływami środków pieniężnych
na pomoc dla poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej,
• uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, który to przyznał dotację na budowę boiska sportowego w Kłomnicach
w kwocie 320 tys. złotych.
• przyznaniem dotacji na modernizację Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie
w kwocie 125 tys. złotych.
Dnia 10.09.2007r. zebrał się zespół
radnych (4 radnych) opiniujący prawidłowość dokumentacji zgłoszonych
kandydatów na ławników. Zespół ten
przedstawi swoją opinię na Sesji Rady
Kłomnice, na której rada dokona wyboru ławników w formie uchwały podjętej
zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Wybór ten musi nastąpić
do końca października 2007r.

po przejściu
trąby
powietrznej
Barbara Mizera

20.09.2007r. minie dwa miesiące
od przejścia trąby powietrznej, która spustoszyła trzy wioski na terenie
naszej gminy. Dziś patrzymy bardziej
optymistycznie, chociaż wiele rodzin
nie ma jeszcze dachu nad głową.
Tereny zniszczonych wiosek przypominają ogromny plac budowy.
Okres dwóch miesięcy to dość długi
czas w normalnych warunkach budowy. Jeżeli chodzi o tereny zniszczone
wskutek przejścia trąby powietrznej
jest to ogromna, nieprzewidziana budowa, stąd między innymi pojawiły się
kłopoty z zatrudnieniem firm budowlanych i indywidualnych wykonawców.
Budynki do tej pory nie odbudowane
wreszcie znalazły swoich wykonawców.
Odbudowa prowadzona jest na różne
sposoby. Nadzór nad całością odbudowywanych budynków pełni koordynator odbudowy zatrudniony przez
Wójta Adama Zająca oraz kierownicy
budów. Rodziny bardziej przedsiębiorcze wzięły sprawy w swoje ręce i same
znalazły sobie wykonawców. Osoby
samotne czy też w podeszłym wieku
musiały zatrudnić wykonawców - firmy
budowlane. Na dzień dzisiejszy nie brakuje środków finansowych. Brakuje rąk
do pracy. Każde gospodarstwo rozliczane jest indywidualnie. Środki przekazywane są w transzach na które wydawane
są decyzje administracyjne . Tereny dotknięte trąbą powietrzną to także tereny
rolnicze . Wśród poszkodowanych znajdują się także rodziny, które w wyniku
trąby straciły budynki gospodarcze.
W związku z tym że należy zabezpieczyć zwierzęta na okres zimowy, zaczynamy także odbudowę budynków
gospodarczych, w pierwszej kolejności
tam gdzie jest żywy inwentarz. Bierzemy także pod uwagę najgorszy scenariusz. Części budynków nie uda się odbudować przed zimą. W takiej sytuacji
pozostaje ściągnięcie dwóch całosezonowych kontenerów.

Historia rozbudowy Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kłomnicach
Marlena Bąk

W

lutym 2003 roku władze
gminy podjęły decyzję
o rozbudowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach i już w marcu 2003 roku
podpisano umowę na opracowanie
projektu rozbudowy szkoły z Zakładem Projektowym PAULA z Częstochowy. W październiku 2003 roku
uzyskaliśmy pozwolenie na budowę
dla tej inwestycji.
W czerwcu 2004 roku złożono
wniosek o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Panel Ekspertów, jednak
ze względu na ograniczone środki finansowe nie został wybrany przez Zarząd Województwa do dofinansowania.
Pomimo nie otrzymania środków finansowych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to w roku 2005
ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót i w dniu 31.10.2005r.
podpisano umowę z PPU „DOBOSZ”
z Radomska, na ogólną wartość
2108159,21 zł. brutto. Aby zapewnić
finansowanie inwestycji gmina zaczęła ubiegać się o zaciągnięcie kredytu
z Banku Ochrony Środowiska na realizację zadania. Tymczasem w marcu 2006 roku zostaliśmy poinformowani przez Urząd Marszałkowski iż
w związku z pojawieniem się oszczędności poprzetargowych istnieje możliwość przyznania dofinansowania tylko znacznie mniejszego w wysokości
58,14 % całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Gmina wyraziła zgodę i 07.07.2006r. podpisaliśmy
umowę z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie inwestycji w wysokości
58,14 % wydatków (robót budowlanych), zrezygnowaliśmy wówczas
z kredytu inwestycyjnego.
Otrzymaliśmy również dotację
z budżetu państwa w wysokości 10 %
kosztów kwalifikowanych. Pozostałe

środki 31,86 % sfinansowała gmina.
Inwestycja została zakończona
28.06.2007r. i w dniu 19.07.2007r.
otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektu.
W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy wskaźnik produktu:
- powierzchnia zabudowy – 466,06 m2
- powierzchnia użytkowa – 1198,82 m2
- kubatura – 5524,00 m3
Powstał tak ważny dla dzieci i młodzieży - łącznik pomiędzy szkołą a halą
sportową, powstały nowe klasy lekcyjne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia z rozsuwaną
ścianką działową, po rozsunięciu których powstają 2 duże aule, które są niezbędne do przeprowadzania wszelkiego
rodzaju spotkań, mniejszych uroczystości szkolnych jak również zebrań
z rodzicami uczniów.
W sobotę tj. 08.09.2007r. Wójt
Gminy mgr Adam Zając uroczyście
przekazał nowo – wybudowany obiekt
władzom szkolnym oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Budynek został również poświęcony przez Proboszcza
z naszej parafii ks. Mirosława Turonia.

KOSZT INWESTYCJI:
Całkowita wartość projektu: 2 130 119,21
PLN (roboty budowlane wraz z dokumentacją techniczną)
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2 108 159,21 PLN w tym:
- 1 225 683,76 PLN (58,14%) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- 210 815,92 PLN (10,00 %) środki budżetu państwa
- 671 659,53 PLN (31,86%) środki z budżetu Gminy Kłomnice
Umowa na roboty dodatkowe, które stały
się niezbędne do wykonania obiektu:
- 213 764,23 zł. PLN środki z budżetu
Gminy Kłomnice

Sołecka pomoc dla poszkodowanych przez trabę powietrzną
Zofia Woch
W związku z tragedią jaka dotknęła
naszą gminę – sołtysi z radami sołeckimi zorganizowali zbiórkę pieniędzy na
rzecz poszkodowanych. W dziesięciu
sołectwach zebrano 29623,60 zł.
Nieznanice
Lipicze
Bartkowice
Garnek
Zdrowa
Rzeki Wielkie
Niwki
Kłomnice

GAZETA KŁOMNICKA - Wrzesień 2007

1364,00 zł
1108,00 zł
1310,00 zł
6106,60 zł
4000,00 zł
6320,00 zł
1145,00 zł
7870,00 zł

Chmielarze
300,00 zł
Zdrowa
100,00 zł
Pieniądze zostały przelane na konto
Gminy Kłomnice.
Wszystkim za pozytywne podejście
do zaistniałej sytuacji, składam podziękowania, szczególnie dla pani sołtys
Bartkowic, która razem z: Małgorzatą Musiał, Dariuszem Kępą, Michałem Okupnym, Mieczysławem Kmitą,
Zbigniewem Samborem, Reginiuszem
Samborem i Konradem Jędrasem, dodatkowo dojeżdżali do poszkodowanych, aby służyć im swoją pomocą.
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Uroczyste otwarcie
Ewa Czerwińska – Drab, Barbara Kanoniak

D

nia 08.09.2007r. w Zespole
Szkół w Kłomnicach odbyła się uroczystość oddania
do użytku nowopowstałej części
szkoły. W tym dniu do szkoły przybyli goście m. in.: pierwszy wicewojewoda śląski – Artur Warzocha, wójt
gminy Kłomnice Adama Zająca wraz
z pracownikami urzędu, radni powiatu częstochowskiego, przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice – Jarosław Łapeta wraz z radnymi gminy Kłomnice,
przedstawiciele firmy wykonawczej
wraz z właścicielem Sławomirem Doboszem, dyrektorzy Szkół i Przeszkoli
z terenu gminy Kłomnice, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
W czasie uroczystości proboszcz
tutejszej parafii ksiądz Mirosława Turonia poświęcił obiekt.
Inwestycja ta była długo oczekiwana przez uczniów szkoły. Wybudowana w 2001 roku Hala Sportowa
nie posiadała połączenia z budynkiem
szkoły. Szczególnie uciążliwe było
przechodzenie na zajęcia wychowania
fizycznego w okresie zimowym.
W łączniku między szkołą a Halą
mieści się m. in. 10 klasopracowni, pokój nauczycielski Gimnazjum, sekretariat, nowoczesna wyposażona w monitoring portiernia.
Uczniowie zadowoleni są z przestronnej szatni, w której każdy uczeń
gimnazjum posiada własną szafkę.

Tak jest obecnie, a jak było kiedyś?
Rok 1791 uznaje się za moment utworzenia szkoły parafialnej w Kłomnicach.
Udokumentowane źródła podają,
że we wsi Kłomnice od 07 kwietnia.1868 roku działa szkoła początkowa jednoklasowa.
W roku 1896 wybucha pożar
i doszczętnie niszczy budynek szkolny- dzięki mieszkańcom Kłomnic
już w grudniu 1896r. został wzniesiony nowy, drewniany , kryty gontem
obiekt. Całe przedsięwzięcie zorganizował ówczesny wójt.
Od 1932 r. szkoła mieści się w budynku murowanym przy ul. Sądowej.
W roku 1959 – wybudowano zlokalizowany tu obiekt jednopiętrowy.
W 1989 dobudowano kolejną kondygnację.
Pięć lat temu oddano do użytku
Halę Sportową, a rok temu nowoczesne boiska.
To tradycja tej szkoły - już od ponad
200 lat ludzie związani z tym terenem
pracują na rzecz - przyszłych pokoleń, starając się polepszać warunki nauki swoich dzieci. To zaangażowanie
mieszkańców i gospodarzy tej gminy
pozwala na rozwój oświaty, obecnie coraz bardziej dynamiczny.
W planach samorządu gminy Kłomnice jest jeszcze budowa basenu. Prace
nad tym pomysłem już się rozpoczęły.
Zespół Szkół w Kłomnicach składa

90 lat szkoły w Zdrowej
Teresa Pękla

W

dniu 2 września 2007 r.
w Zdrowej obchodzono
90-tą rocznicę powstania
Szkoły Podstawowej. Przygotowania
do tej uroczystości trwały od wielu dni.
Staraniem Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz rodziców rozesłano
zaproszenia, rozmieszczono plakaty
w pobliskich miejscowościach. Zaplanowano wiele atrakcji, które miały
uświetnić rocznicowe obchody.
Uroczystości odbyły się na placu
10

szkolnym, którym towarzyszyła letnia,
słoneczna pogoda. Wzięli w nich udział
przedstawiciele władz gminnych:
Wójt Adam Zając, v-ce Wójt Wanda Kusztal, Przewodniczący Rady
Gminy Jarosław Łapeta, Sekretarz
Róża Wiewióra i kierownik inwestycji gminnych Jadwiga Zawadzka,
przedstawiciel starostwa powiatowego - członek zarządu Jan Miarzyński,
radna powiatu częstochowskiego Lidia Burzyńska, Prezes Banku Spół-

się z oddziału przedszkolnego, Szkoły
Podstawowej im. G. Piramowicza oraz
Gimnazjum. Łącznie do szkoły uczęszcza blisko 500 uczniów.
Od kilku lat placówka współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej
w Warszawie. Należy do prestiżowego
klubu Szkół Uczących Się. Priorytetem
szkoły w pracy edukacyjnej jest podwyższanie jakości nauczania i uczenia się. W tym roku uzyska certyfikat
„Szkoły Uczącej Się”.
Obiekty sportowe mieszczące się
przy Zespole Szkół w Kłomnicach
służą nie tylko mieszkańcom gminy.
Bogata oferta zajęć sportowych i dobra
baza przyciąga rzesze amatorów sportu. Treningi odbywają tu zawodniczy
okolicznych klubów sportowych.
W placówce działa m.in. sekcja
strzelecka, tenisa stołowego, piłki siatkowej, karate.
Jedną z największych imprez odbywających się w tym miejscu jest ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
organizowany przez Klub Taneczny
STYL działający przy GOK w Kłomnicach.
W czasie uroczystości wszyscy
uczniowie przyszli do szkoły w jednolitym stroju - granatowych bluzach
z zielonymi lamówkami i logo szkoły wzorowanym na herbie Kłomnic.
Trzeba przyznać, że tak wyglądający
uczeń nawet dla przeciwnika mundurków prezentuje się bardzo estetycznie,
schludnie i uroczyście. Zapraszamy
w nasze gościnne progi.

dzielczego Barbara Dominiak oraz
przedstawiciele władz oświatowych:
kierownik oddziału kształcenia ponadgimnazjalnego Delegatury Kuratorium w Częstochowie Joanna
Grabowska; kierownik oddziału
edukacji przedszkolnej, kształcenia
specjalnego, podstawowego i gimnazjalnego Delegatury Kuratorium
w Częstochowie Anita Toborek oraz
starszy wizytator Władysława Tkaczyk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Kłomnice, a także
emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz absolwenci.
Niedzielne uroczystości rozpoczę-

ła msza św. odprawiana przez Paulina
z Jasnej Góry, ojca Melchiora Stanisława Królika, pochodzącego ze Zdrowej oraz proboszcza parafii Borowno
ks. Piotra Krzemińskiego w intencji
wszystkich, którzy byli i są związani
z naszą szkołą. Duchowni podsumowali także efekty pracy nauczycieli
tej szkoły; stwierdzając, że jest bardzo wielu uczniów szkoły w Zdrowej,
którzy wiele osiągnęli w swoim życiu.
Wielu ukończyło studia i pracuje na odpowiedzialnych stanowiskach. Swoją
obecnością zaszczycił nas również ks.
Paweł Kłos - proboszcz parafii Osiny
oraz siostra zakonna Bronisława Knaś.
Po mszy św. ks. Piotr Krzemiński
poświęcił nowo wybudowany plac zabaw, a symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Wójt Adam Zając, Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Łapeta,
Sekretarz Gminy Róża Wiewióra oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdrowej Teresa Pękla.
Następnie dyrektor szkoły przywitała wszystkich zebranych. Przypomniała, że celem dzisiejszego spotkania jest chęć uczczenia pamięci ludzi,
którzy tworzyli i tworzą historię szkoły.
Po tym wystąpieniu dwoje absolwentów: Przemek Kubik i Justyna Bik,
obecnie studenci medycyny, odczytali
historię szkoły w Zdrowej.
HISTORIA SZKOŁY
Szkołę w Zdrowej założono
w 1917r., dzięki staraniom dziedzica
majątku w Rzęrzęczycach Bolesława
Ropolewskiego i mieszkańców wsi.
Fakt ten świadczy o prawdziwej tęsknocie za Polską światłych mieszkańców
wsi, o ich wielkiej miłości do Ojczyzny.
Początkowo mieściła się ona w wynajętym budynku dworskim, należącym
do dziedzica Michalskiego. Pierwszą
nauczycielką pracującą w szkole była
Helena Malinowska. Na lekcje uczęszczało 110 dzieci.
W 1925 r. na mocy uchwały wsi, postanowiono bez pomocy gminy i rządu,
wybudować własnym kosztem szkołę
i nazwać ją „Domem Ludowym”. Budynek kosztował 8400 zł polskich. Został postawiony w ciągu sześciu miesięcy i w stanie surowym przekazany
do celów pedagogicznych.
Od 1928 r. istniał piąty oddział
i szkołę przemianowano na dwuklasową. Wynajęto także dodatkową salę

szkolną na wsi, u gospodarza Jana
Kowalika. Następnie w 1929 r. Kurator Szkolnego Okręgu Łódzkiego oficjalnie podniósł stopień organizacyjny
placówki.
W 1935 r. mieszkańcy wsi postanowili za czynsz dzierżawny z „Domu
Ludowego” dobudować jeszcze jedną
salę. Ponieważ gmina nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań, budynek
został tylko przykryty dachem, a jego
wykończenie pozostawiono na rok następny.
Okres międzywojenny był dla
szkoły bardzo bogaty w wydarzenia.
Oprócz codziennej pracy dydaktycznej
placówka stanowiła element integrujący wieś. Młodzież odgrywała sztuki
sceniczne, urządzała jasełka, odbywały
się akademie poświęcone upamiętnieniu rocznic państwowych.
W szkole działała Spółdzielnia
Uczniowska, Szkolna Kasa Oszczędności, Koło Młodzieży Wiejskiej.
Z dniem 1 września1937 r. kierownikiem tutejszej szkoły mianowany został
Ludwik Doliński wraz z nauczycielką
Anielą Dolińską. Za czasów państwa
Dolińskich szkoła była prężnie działającą placówką, została odremontowana
i skupiała nie tylko młodzież szkolną,
ale i mieszkańców.
Tę wspaniałą działalność oświatową przerwał wybuch II wojny światowej. Dnia 4 września 1939 r. miejscowość Zdrowa w trzech czwartych
została spalona. Jedna sala w budynku
szkolnym została zajęta przez pogorzelców. Nauka została opóźniona.
Zajęcia rozpoczęto 25 września w jednej sali, część dzieci przestała uczęszczać do szkoły, spora grupa przeszła
do Kłomnic i Witkowic, inni jeszcze
uczyli się w prywatnych domach.
Po wojnie działalność szkoły
wznowiono. W 1957 r. podwyższono
jej stopień organizacyjny do siedmioklasowej, a następnie do ośmioklasowej. Taki stan trwał do 1974 r.
W tym czasie utworzono Gminne
Szkoły Zbiorcze i postanowiono obniżyć stopień organizacyjny do czterech
klas. W 1980 r. szkoła była pięcioklasowa, w 1993 r. sześcioklasowa, obecnie liczy trzy klasy wraz z oddziałami:
zerowym i przedszkolnym.
W ubiegłym roku z inicjatywy
Wójta, radnych gminy Kłomnice oraz
mieszkańców został utworzony oddział
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przedszkolny dla dzieci trzy, cztero
i pięcioletnich. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci z okolicznych
miejscowości: Nieznanic, Witkowic
i Chorzenic.
Dzięki ofiarności i ciężkiej pracy
wielu osób, w 1994 r. nastąpiło uroczyste oddanie nowego budynku szkoły.
Starano się o niego już od 1982 r. Kolejne ekspertyzy, przeprowadzone w tym
czasie, wykazały, że dotychczasowa
placówka nie nadawała się do dalszego
użytkowania. Sale lekcyjne były zbyt
ciasne, szatnia mieściła się w wąskim
korytarzu, brakowało pomieszczenia
na pomoce naukowe. Istnienie szkoły
stanęło pod znakiem zapytania. Pojawił się nawet pomysł dowożenia dzieci
do Jackowa i Konar, czemu jednak kategorycznie sprzeciwili się mieszkańcy
wsi. Ostatecznie kupiono od prywatnej
osoby budynek zastępczy, w którym
dzieci uczyły się do 15 lutego 1994 r.
W międzyczasie ówczesna dyrektor
szkoły pani Wiesława Rotter zaczęła
sprowadzać materiał na nowy budynek
i przygotowywać plany. Władze gminne widząc zaangażowanie mieszkańców wsi i nauczycieli, podjęły się realizacji tego zadania. Ponieważ z budową
nowej szkoły wiązały się bardzo wysokie koszty wyrażono zgodę na wykonanie kapitalnego remontu. Powstały
obiekt służy dzieciom i młodzieży.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat
przeprowadzono w szkole poważne remonty. Powiększono salę wyburzając
ścianę, cała szkoła została odnowiona,
klasy pomalowano, zbudowano dla
młodszych dzieci plac zabaw, zadbano
o teren przyszkolny, posadzono ozdobne krzewy i kwiaty.
Sytuacja szkoły jest odzwierciedleniem sytuacji polskiej oświaty na wsi.
Malejąca liczba uczniów oraz polityka edukacyjna państwa w zakresie
finansowania oświaty doprowadziła
do likwidacji małych wiejskich szkół.
Szkoła w Zdrowej też miała problemy.
W tym czasie w obronie małych wiejskich szkół występowało wielu polityków i profesorów. Apelowali do nauczycieli i rodziców, by bronili szkół;
do samorządowców by nie podejmowali decyzji o likwidacji, gdyż sytuacja
ta mogła mieć poważne konsekwencje
dla środowiska wiejskiego. Stwarzała
bowiem zagrożenie spadkiem jakości edukacji dzieci i ograniczeniem

›››
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› ich startu życiowego. Likwidacja szko- udostępnione były sale dla wszystkich sny – p. Mieczysław Gawron – Kłomły na wsi, często jedynego centrum
życia kulturalnego i społecznego, powoduje również degradację obszarów
wiejskich i marginalizację lokalnych
społeczności. Szkoły nie zlikwidowano. Zwyciężyła mądrość radnych gminy Kłomnice, którzy uznali, że szkoła
która powstała w czasach niewoli,
nie może zostać skazana na zagładę
w III Rzeczypospolitej.
Szkoła w Zdrowej jest przykładem
placówki, która dba o pełny rozwój
swoich uczniów. Tu nikt nie jest anonimowy. Każdego ucznia zna każdy
nauczyciel. Dzieci ze szkoły w Zdrowej uczestniczą w wielu konkursach,
odnosząc liczne sukcesy. Chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych.
Wśród byłych uczniów Szkoły Podstawowej jest duże grono studentów,
nauczycieli, absolwentów wyższych
uczelni, biznesmenów, są też adwokaci
oraz profesor wyższej uczelni.
Po zapoznaniu z powyższą historią
głos zabrali: Wójt Gminy Kłomnice
Adam Zając, kierownik kształcenia ponadgimnazjalnego Joanna Grabowska,
przewodniczący Rady Gminy Jarosław
Łapeta oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Kłomnicach Barbara Dominiak.
Pan Wójt przekazał na ręce pani dyrektor upominki dla nowo powstałego
Oddziału Przedszkolnego.
Po oficjalnych przemówieniach
rozpoczęła się część artystyczna obchodów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zdrowej przedstawili program
literacko- muzyczny przygotowany
pod kierunkiem p. Edyty Kocan i p.
Katarzyny Szydy. Gościnnie wystąpili
laureaci Gminnego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej oraz DISCO SHOW, którzy otrzymali nagrody z rąk p. Renaty Krawiec ; zespół taneczny „STYL”
pod kierownictwem p. Chmielarza oraz
sekcja karate z Kłomnic.
Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać pokazy strażackie przygotowane przez ZSP z Częstochowy oraz
specjalistyczny sprzęt do ratownictwa
drogowego.
Zespół muzyczny „ COVER” p.
T. Mielczarka zaprezentował przeboje
znanych wykonawców polskich i zagranicznych.
Warto wspomnieć, że 2 września był
dniem otwartym szkoły. Do zwiedzania
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gości, a szczególnie absolwentów.
Goście obchodów 90 -lecia Szkoły
Podstawowej w Zdrowej mieli także
okazję uczestniczyć w festynie i loterii fantowej. Na placu szkolnym piekły
się kiełbaski, można było skosztować
grochówki i ciast domowego wypieku.
Panowała miła i przyjacielska atmosfera. Wszyscy byli zadowoleni.
Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród głównych!!! Byli to: Wójt
Gminy Kłomnice Adam Zając, Agata
i Dariusz Krakowiak, Aneta i Jarosław
Łapeta, Elżbieta i Stanisław Wartacz,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zdrowej Teresa Pękla, Marta Kluzińska,
Edyta Kocan, Katarzyna Szyda, Urszula i Andrzej Gorzelak, Krystyna i Tadeusz Modlasińscy, Lidia Żyła, Rada
Sołecka wsi Zdrowa, Marek Ligocki,
Izabela i Adam Krzemińscy, Robert
Zalas, Urszula i Adam Zakrzewscy,
Anna i Arkadiusz Konieczni, Katarzyna i Robert Dębscy, Anna Walicka,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Zdrowej, G.S. Kłomnice, Alicja
i Ryszard Kaczorowscy, Adam Śliwakowski, Barbara i Jerzy Dominiak
Zaproszeni goście, Rada Pedagogiczna, młodzież oraz mieszkańcy
Zdrowej i okolicznych wiosek rozstali
się z życzeniami spotkania się z okazji
100- lecia szkoły.
SPONSORZY OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI 90-LECIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ZDROWEJ
Bank Spółdzielczy Kłomnice- p. Prezes
Barbara Dominiak (absolwentka szkoły),
Wójt i Rada Gminy Kłomnice, „DOMMAR” – p. M. i J. Wąsikowscy- Kłomnice, Firma „DĄSTAL” – p. Ryszard
Dądela – Rędziny, Instalatorstwo Elektryczne - p. Kazimierz Rzepa – Nieznanice, Zakład Szewski- p. Grzegorz Kubat – Kościelec, Firma „ROLBUD”- p.
Wiesław Prymus – Nieznanice, Pałac, Hotel i Restauracja – p. Elżbieta
Lubert – Nieznanice, Gospodarstwo
Szkółkarskie – p. Zenona Wróblewska
– Borowno, Zakład Meblowy – p. M.
i P. Stelmaszczykowie – Nieznanice,
Stacja Hodowli Roślin Nieznanice,
Piekarnia Kłomnice – p. E. i H. Krysiakowie, Piekarnia – p. Paweł Dzimiński
– Borowno, Sklep Mięsny – p. K. i A.
Rymarkowie – Kłomnice, Zakład Mię-

nice, „DAR-GAZ” – p. Dariusz Jendras
– Bartkowice, „EKO-MAK” – Makarony Babuni – p. A. i R. Kaczorowscy
– Kłomnice, Hurtownia Napojów – p.
D. i WŁ. Kubikowie – Zdrowa, .Firma „PROGUM” – p. J. i J. Pindychowie – Kłomnice, P. Wiesław Cieślak
– Kłomnice, P. Helena Zatoń – Częstochowa, Sprzedaż Węgla – p. Krystyna
Drożdż – Konary, .P. Arsen Karapetjan – Kłomnice, P. B. i J. Chrząstkowie – Zdrowa, P. Mariusz Chrząstek
– Częstochowa, P. H. i B.Królikowie
– Zdrowa, Sklep Motoryzacyjny – p.
Rafał Rachwalik – Kłomnice, P. Stanisław Królik – Witkowice, Drzewa
i Krzewy Ozdobne – p. Jacek Walicki – Witkowice, Bruki – p. Zbigniew
Tomaszewski – Niwki, Firma Handlowa – p. Andrzej Łęgowik – Kłomnice,
„GÓRA” Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe – Częstochowa
Pragniemy wyrazić serdeczną
wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo i rzeczowo
naszą szkołę. To dla nas radość i przywilej mieć takich sponsorów. Przyjmijcie Państwo podziękowanie od całej
społeczności szkolnej za okazane serce i dobrą wolę. Jak powiedział nasz
nieodżałowany Ojciec Święty Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”.

Sprostowanie
W ostatnim numerze w artykule „Powitanie lata w Witkowicach”
z powodu pomyłki nie wymieniono
sponsorów, którzy ufundowali główne
nagrody na loterię. Byli nimi: Małgorzata i Andrzej Tkaczykowie, Anna
i Jerzy Burzyńscy, Magdalena i Piotr
Stelmaszczyk, Magdalena i Sławomir
Iwan, Urszula i Adam Zakrzewscy, Elżbieta i Andrzej Wartacz, Janusz i Edyta
Kubik, Dorota i Dariusz Kubaccy, państwo Sokolińscy, państwo Borczuch,
Elżbieta Lubert, Elwira Sochacka,
Stanisława Majer, Krystyna Nierobot,
Krzysztof Nadaj, Janusz Kryczka. Autorzy artykułu pragną przeprosić wymienione osoby za zaistniałą sytuację.

Turniej Melomana
Jarosław Policiński

T

egoroczne IX Święto Muzyki
upłynie pod hasłem Józefina, Jan, Edward Reszke. Byli
to wielcy śpiewacy operowi światowego
formatu przyćmiewali swym talentem
słynnego Enrico Caruso, który przez lata
nie mógł się przebić na sceny, na których
królował Reszke. Niestety, są dziś zapomniani przez świat. Tegoroczne Święto
Muzyki ma przypomnieć te postacie.
Jednym z elementów imprezy
jest Turniej Melomana przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin z którymi związana
była rodzina Reszków. Turniej będzie
się składał z trzech etapów:
I Etap - wewnątrzszkolny, przeprowadzony powinien być do końca września 2007 roku. Obejmuje zrealizowanie
przez nauczycieli 3 lekcji o rodzinie
Reszków (biografia, osiągnięcia artystyczne, ogólne wiadomości o muzyce). Zakres wiedzy należy dostosować
do wieku i możliwości przyswajania
wiedzy przez uczniów. do etapu we-

wnątrz szkolnego powinno zostać wybranych sześć drużyn dwu osobowych.
w tym etapie pytania przygotowane zostaną przez każdą ze szkół we własnym
zakresie. Do drugiego etapu powinna
zostać wytypowana zwycięska lub nowo
utworzona drużyna złożona z dwojga
najlepiej przygotowanych uczniów z całej szkoły.
II Etap – eliminacje gminne, zostaną
przeprowadzone równocześnie w dniu
25 października 2007 roku o godzinie
12.00 w Gminnych Ośrodkach Kultury
w Kłomnicach, Mstowie, Mykanowie
oraz w wybranej placówce w Kruszynie.
W II etapie należy się spodziewać 2 pytań z zakresu wiadomości o życiu i działalności artystycznej rodziny Reszków,
2 pytań obejmujących ogólną wiedzę
o muzyce oraz 1 przykładu muzycznego
do rozpoznania. Będą to pytania i przykłady muzyczne obejmujące wyłącznie
wiadomości z materiałów i płyt CD
przekazanych szkole wcześniej. W przypadku remisu przewidziane są pytania

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze
Paulina Deszcz, Olga Widulińska

J

uż po raz trzeci Zespół Szkół
w Zawadzie zorganizował kolonie
letnie. W dwóch poprzednich latach odbywały się one w Mikoszewie,
w tym roku spędziliśmy je w pięknej
miejscowości Jastrzębia Góra.
W poniedziałek 25.06 o godzinie
5:00 czekał na nas autokar. Pomimo
wczesnej pory wszyscy z ochotą wyjechaliśmy z Zawady. Podczas jazdy w autokarze słychać było przede
wszystkim wesołe głosy kolonistów.
Po długiej i mozolnej podróży dotarliśmy na miejsce do Pensjonatu „Wita”,
który pozytywnie nas zaskoczył. Tuż
po zakwaterowaniu poszliśmy przywitać się z Morzem Bałtyckim. Pomimo
braku ładnej pogody nie nudziliśmy
się. Z okien pensjonatu rozprzestrzeniał
się widok na centrum Jastrzębiej Góry.
Co dzień chodziliśmy tam kupować pamiątki, jak również kosztować gofry,
lody i inne równie smaczne rzeczy. Od-

byliśmy też dwie wycieczki. Pierwsza
była to wyprawa na Hel. Odwiedziliśmy
tam fokarium, gdzie oglądaliśmy foki,
jak również usłyszeliśmy ciekawostki
na ich temat. Na kolejnej wycieczce
podziwialiśmy wydmy znajdujące się
w Łebie. To miejsce zostanie każdemu
na długi czas w pamięci. Widok morza
łączącego się z wydmami i wysokie góry
piasku wzbudzały na każdym ogromnie
wrażenie. Opiekunowie starali się urozmaicić nam czas między innymi: dyskotekami i konkursami np. wyborami miss
i mistera, konkursem makijażu i fryzur,
czy zmaganiami warcabowymi. Dwukrotnie byliśmy również na basenie
pięknego hotelu „Neptun” w Juracie.
Naszym marzeniem było wykapanie
się w morzu, jak również opalanie się
na plaży. Któregoś dnia pojawiło się
słońce, wtedy natychmiast wybraliśmy
się na pobliską plażę, aby zaczerpnąć
promieni słonecznych i morskiej ką-
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dodatkowe. Pytania konkursowe będą
sformułowane w taki sposób aby odpowiedź nie wymagała długiej wypowiedzi. Czas przewidziany na rozpoczęcie
odpowiedzi – 10 sekund od momentu
przeczytania pytania przez prowadzącego. Uwaga zwycięska drużyna otrzyma
nagrodę pieniężna w wysokości 200 zł
dla drużyny oraz nominacje do reprezentowania gminy Kłomnice w trzecim
etapie.
III Etap (Finał) – odbędzie się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach 24 listopada 2007 roku o godz.
15.00.
Przypominamy jednocześnie, iż
uczestnicy II i III etapu eliminacji zobowiązani do zabrania ze sobą legitymacji
szkolnej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, celem odebrania i pokwitowania nagrody pieniężnej. Organizator przewidział następujące
nagrody: 600 zł dla zwycięskiej drużyny, 400 zł za zajęcie II miejsca, 200 zł
za zajęcie III miejsca. Ponadto opiekun
zwycięskiej drużyny otrzyma 200zł.
Zwracamy się jednocześnie z prośbą,
aby delegacja uczniów z każdej ze szkół
uczestniczyła jako słuchacze w Finale
Turnieju Melomana.
pieli. Nad naszym bezpieczeństwem
podczas pobytu na plaży stale czuwał
sympatyczny ratownik, a niezastąpieni opiekunowie, czyli: kierownik kolonii dyrektor Marian Szyszka, panie:
Walentyna Wilk, Bogumiła Wodan,
Mariola Stefania i Agnieszka Szyda
świetnie opiekowali się nami podczas
pobytu w Jastrzębiej Górze. Nie można
zapomnieć też o pani pielęgniarce Lidii
Danielewskiej, jak również panu kierowcy.
Coroczne kolonie są dla nas wielką
przyjemnością, czego potwierdzeniem
jest, że niektóre osoby w tym roku
były na nich po raz trzeci. Koloniści
nie są jedynie uczniami szkoły w Zawadzie, ale również uczniami i absolwentami szkół w Konarach, Kłomnicach, Rzerzęczycach i Gidlach ,co
jest dużym plusem, gdyż w ten sposób
można zawrzeć nowe przyjaźnie.
W imieniu uczestników kolonii
składamy wyrazy podziękowania opiekunom, którzy wielokrotnie musieli
znosić nasze „gorsze dni”, pani pielęgniarce za troskliwą opiekę medyczną,
panu kierowcy za szczęśliwą podróż,

›››
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› jak również panu ratownikowi i perso- że nie były ostatnimi.
nelowi pensjonatu „Wita”. Podsumowując tegoroczne kolonie możemy jedynie powiedzieć, że były one równie
udane jak poprzednie i mamy nadzieję,

Dziękujemy również Panu Wójtowi
Adamowi Zającowi i władzom samorządowym gminy Kłomnice za wsparcie finansowe naszego wyjazdu oraz

kierownikowi Przychodni Lekarskiej
w Kłomnicach p. Krzysztofowi Nadajowi za oddelegowanie (już po raz drugi) pielęgniarki szkolnej.

„ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE”
opiekunowie kolonistów z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

W

akacje dla dzieci to okres
wypoczynku od szkoły, zabaw, radości, wspólne wyjazdy z rodzicami i regenerowanie sił
przed powrotem do szkoły.
Tegoroczne ferie letnie dla dzieci
ze Skrzydlowa, Hub i Adamowa na pewno na długo pozostaną niezapomniane
i to z różnych względów. Wydarzenia
z 20 lipca 2007 roku na zawsze zmieniły
ich sposób myślenia o wakacjach. Informacje o przejściu trąby powietrznej, która spowodowała olbrzymie zniszczenia
i pozbawiła tak wiele rodzin dachu nad
głową, obiegły lotem błyskawicy całą
Polskę. W obliczu tragedii z pomocą poszkodowanym przyszło wiele instytucji
i osób prywatnych, wśród nich Prezydent miasta stołecznego Warszawy pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz, która skierowała do Urzędu Gminy zaproszenie
na kolonie do stolicy dla dzieci z rodzin
poszkodowanych., które przyjęliśmy.
Głównym koordynatorem działań
związanych z wyjazdem była od początku dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie mgr Lidia
Burzyńska.
Czasu na przygotowania było niewiele. Biorąc pod uwagę zniszczenia,
których dokonał żywioł, niektóre dzieci
nie posiadały podstawowego wyposażenia niezbędnego koloniście. Do pracy
przystąpili nauczyciele Zespołu Szkół
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
i członkowie fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”. Przeprowadzili
diagnozę potrzeb i zakupili dla wszystkich wyjeżdżających zestawy bielizny,
piżamy, koszulki, bluzy, dresy, a także
artykuły do higieny osobistej. W przygotowaniach do wyjazdu pomagał nam
proboszcz parafii w Skrzydlowie, pracownicy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz sponsorzy.
Już 25 lipca 38 osobowa grupa dzieci
z Hub, Adamowa i Skrzydlowa w wieku od 5 do 15 lat wyruszyła, pod opie14

ką nauczycieli i koordynatora kolonii
z Warszawy, na swoje trzytygodniowe
wakacyjne spotkanie ze stolicą.
Warszawa powitała wszystkich bardzo serdecznie. Po przyjeździe odbyło
się spotkanie w Ratuszu Miejskim z panią Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Były
wspólne zdjęcia, upominki i wywiady
z dziennikarzami. Nasi wychowankowie zostali otoczeni opieką ze strony
pracowników Biura Edukacji i Biura
Sportu Urzędu m. st. Warszawy, pracowników i wolontariuszy fundacji
„Świat na Tak”, wychowawców oraz
pracowników Bursy nr 1, w której zamieszkali.
Trzytygodniowy pobyt dzieci obfitował w liczne atrakcje i niespodzianki.
Organizatorzy bardzo starali się, aby
każdy dzień był wypełniony ciekawymi
zajęciami i przynosił nowe wrażenia.
Dzięki temu uczestnicy kolonii mogli
poznać najważniejsze miejsca w stolicy
oraz przeżyć niezapomniane przygody.
Kilkakrotnie odwiedzili Pałac Kultury
i Nauki, byli w Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum
Powstania Warszawskiego. Zwiedzili
Łazienki, Wilanów, Stare Miasto. Podziwiali również najnowocześniejsze
budowle stolicy. Płynęli tramwajem
wodnym po Wiśle. Odwiedzili siedzibę Telekomunikacji Polskiej, gdzie
oglądali eksperymentalne stanowiska
zwane „ogrodami innowacji” oraz mieli
możliwość korzystania z nowinek technicznych. W siedzibie straży miejskiej
przekonali się, na czym polega i jak
wygląda praca strażników w Warszawie. Zostali także zaproszeni do centrali
metra, gdzie mogli zobaczyć jak zorganizowana jest komunikacja podziemna.
Odbyli również całodzienną wycieczkę
do malowniczego Kazimierza Dolnego i Puław. Wśród licznych atrakcji
wymienić należy kilkakrotne pobyty
w kinie, w tym oglądanie filmu w trójwymiarze, wizytę w ogrodzie zoolo-

gicznym, wyjazdy na kręgielnię, basen,
a nawet sztuczne lodowisko w centrum
handlowym Promenada. Dzieci często
spędzały czas na nowocześnie urządzonych placach zabaw, gdzie mogły
do woli wykazać się swoją sprawnością
fizyczną. Specjalnie dla nich przyjechał
na spotkanie znany polski rajdowiec
Krzysztof Hołowczyc oraz Conrado Moreno występujący w programie „Europa
da się lubić”. Z pobytem w Warszawie
związane były codzienne podróże różnymi środkami lokomocji: tramwajem,
autobusem i metrem, które z początku
uciążliwe, z czasem okazały się zupełnie oczywiste w tak dużym mieście.
Największą frajdę sprawiały dzieciom prezenty, które otrzymywały przez
cały czas pobytu na koloniach. Były
to plecaki z wyposażeniem szkolnym,
koszulki, kostiumy kąpielowe, buty,
kurtki oraz liczne gadżety typu: parasole,
smycze do telefonów itp. Zasługa to organizatorów, instytucji, które zapraszały
kolonistów oraz licznych sponsorów.
W prezentach miała swój udział nasza
fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać
Świat”, która zafundowała całej grupie
poczęstunek w pizzerii i Mc Donald’s.
Z jej środków finansowany był m.in.
prowiant na drogę, napoje i słodycze
w czasie pobytu w Warszawie, wszystkie środki medyczne, które okazały się
niezbędne oraz część kieszonkowego.
14 sierpnia dzieci wróciły do swoich domów. Zadowolone, pełne wrażeń
i z cięższym bagażem witały się ze swoimi bliskimi. Niektórzy z kolonistów
na pewno do dzisiaj wspominają niejedną miłą chwilę przeżytą w stolicy i do tej
pory są „zakochani w Warszawie”.
Na koniec w imieniu kolonistów
i ich rodziców pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację
wypoczynku naszych wychowanków
w tych trudnych dla nich chwilach.

Wiadomości kulturalne
Renata Krawiec
Dożynki Powiatowe – Olsztyn 2007
Choć okropnie lało i wiało w dniu 9
września to Zespół „Grusza” o odpowiedniej godzinie stawił się na olsztyński rynek. Wraz z innymi zespołami,
w korowodzie i deszczu przeszliśmy
na błonia olszyńskie. Wzięliśmy udział
we mszy św. dożynkowej, celebrowanej przez Biskupa Jana Wątrobę. Następnie odbyły się prezentacje wieńców dożynkowych i przyśpiewek.
Choć nie zdobyliśmy zaszczytnego
miejsca, to z całą pewnością skromny
wieniec wyróżniał się spośród innych.
Przyśpiewki prezentowane przez panie
z „Gruszy” i akompaniamentem P. Eli
Łągiewki wypadły uroczo. Wyróżnienie nie rajcuje, aż tak bardzo zespółu...

ale trzeba cieszyć się tym co jest i wierzyć, że może być lepiej. A przecież
rozpoczyna się kolejny sezon jesiennych przeglądów – Katowice- Szopienice, lub Koniecpol. Pozostaje życzyć
sukcesów!
Gala Piosenki i Disco Show
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
pragnie serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, Babciom za dowiezienie
dzieci i młodzieży do Zdrowej na Galę
Piosenki i Disco Show oraz wręczenie
nagród. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pani Haliny Krok za obecność, opiekę i wyjątkowe zaangażowanie w występy jej wychowanków w dniu
uroczystości w Zdrowej.

Klepisko pod Babią Górą
Halina Zając

O

statni dzień sierpnia i dwa
pierwsze września zespół
folklorystyczny
Klepisko
wraz z grupą wypróbowanych przyjaciół spędził na miłym wypoczynku
w górach. Trasa wiodła przez Ojców
do Zawoi, największej wsi w Polsce.
Ojców jak wszystkim wiadomo, to jeden wielki rezerwat przyrody, pełen skarbów
natury; dla turystów odwiedzających te strony źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych.
Podziwialiśmy
przepiękne widoki podczas
miłego spaceru do groty Łokietka i szukaliśmy źródełka
miłości w drodze powrotnej.
Nikt nie skusił się na sznury
kolorowych korali, oferowane
przez przydrożnego kramarza. Nie daliśmy też zarobić
furmanom, oferującym przejażdżki stylowymi bryczkami. Dotlenieni i zauroczeni
rezydencją Łokietka opuszczaliśmy Ojców z uczuciem
lekkiego niedosytu. Zabrakło
czasu na zwiedzenie pozosta-

łych obiektów. Za to poza planem mieliśmy okazję zwiedzić Kraków (szkoda, że tylko z okien autokaru), stało się
tak za sprawą miłego damskiego głosu, który pomagał naszemu kierowcy
wyszukiwać najkrótszą drogę do celu
podróży. W Krakowie zwyciężyła bab-

ska solidarność i nasza urocza, anonimowa koleżanka tak zwodziła kierowcę, że obwiózł nas dookoła Krakowa
ze trzy razy. Mimo tego punktualnie
dotarliśmy do pensjonatu BESKID,
w Zawoi Górnej (Wilczna), gdzie mieściła się baza wypadowa uczestników
wycieczki. Wieczorem, tradycyjnie
ognisko ze śpiewem i pieczonymi kiełbaskami. Dopisała pogoda i humory
wszystkich wycieczkowiczów.
Sobota przywitała nas mżawką,
ale nikomu to nie popsuło nastroju,
na ten dzień mieliśmy zaplanowany
pobyt w aqaparku w słowackiej Orawicy. Był to nasz drugi pobyt w tym
obiekcie – pierwszy raz byliśmy tam
w ubiegłym roku, więc nie było niespodzianek oprócz jednej – tłumy Polaków, a wśród nich Kłomniczanie,
jaki ten świat mały...
Niedziela powitała nas pięknym
słońcem, czasu na zdobycie Babiej
Góry by nam nie starczyło, ale całkiem
spora grupa pokusiła się na zdobycie
(oscypków) Hali Barankowej. Skąd
ta nazwa, okazało się u celu po półtoragodzinnym marszu pod górę – fiołkami
tam nie pachniało. W maleńkiej bacówce, wykupiliśmy wszystkie oscypki, ale nie starczyło ich dla wszystkich
chętnych, a na następne – miały być
za dwa dni – nie mieliśmy czasu czekać.
Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną i kolację jedliśmy już we własnych domach. Zostały miłe wrażenia,
piękne zdjęcia i wspomnienia.

BANK W DOMU
Z DNIEM 01.08.2007 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH
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URUCHOMIŁ NOWY PRODUKT

eBankNet
OBSŁUGA KONT OSOBISTYCH
PRZEZ INTERNET
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TEJ
NOWOCZESNEJ USŁUGI
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Letni wypoczynek dzieci na koloniach w Chorzenicach
Jolanta Pruszek

T

egoroczne
kolonie
letnie
w Chorzenicach przy współpracy z Urzędem Gminy
Kłomnice zorganizowała pani dyr.
Zespołu Szkół w Konarach – Anna
Gała i pani dyr. Zespołu Szkół
w Garnku – Anida Chybalska.
Kolonie odbywały się w dwóch
turnusach. Turnus pierwszy trwał od 9
do 18 lipca
2007 r. , uczestniczyło w nim 45
dzieci ze szkół w Kłomnicach, Rzerzęczycach, Konarach i Zdrowej. Opiekunami kolonistów byli nauczyciele:
Aleksandra Knysak, Agnieszka Borowiecka, Agnieszka Fertacz, Karolina
Raźniak, Marcin Komalski i Marta
Kluzińska.
Drugi turnus trwał od 23 lipca do 1
sierpnia 2007 r. , wzięło w nim udział
kolejnych 45 dzieci ze szkół w Garnku,
Skrzydlowie, Zawadzie i Witkowicach,
a opiekunami kolonistów były nauczycielki : Jolanta Pruszek, Karina Gonera, Anna Wawrzyńczak, Izabela Żurek
i Danuta Kowalik. Kierownictwo i wychowawcy kolonijni sprawowali opiekę nad dziećmi bezpłatnie – w ramach
pracy wolontariackiej.
Po przyjeździe na miejsce letniego
wypoczynku dzieci zostały zakwaterowane w pokojach cztero-, pięcio- i sześcioosobowych w budynku należącym
do Domu Dziecka. Przydzielono opiekunów. Mieszkańcy poszczególnych
pokoi wymyślili nazwę dla swojej
grupy i wykonali wizytówkę na drzwi.
Następnie koloniści wspólnie ustalili regulamin kolonii i zobowiązali się
go przestrzegać.
Pogoda na obu turnusach w miarę dopisała. Dzieci były zadowolone
i nie narzekały na nudę. Brały udział
w różnych konkursach, np. na najczystszy pokój, kalambury, konkurs
piosenki kolonijnej, konkurs plastyczny, karaoke, rozgrywki w piłkę nożną
i siatkówkę, wybory Miss i Mistera kolonii. Wieczorami odbywały się dyskoteki, projekcje filmów i zdjęć.
Kolejnymi atrakcjami były wycieczki autokarowe. Jedną z nich był
wyjazd do Dąbrowy Górniczej, gdzie
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w kinie IMAKS koloniści z I turnusu
obejrzeli film pt. „SOS dla planety”,
a z II turnusu „Harry Potter i Zakon Feniksa”, następnie spróbowali swoich sił
w kręgielni. Stamtąd udali się do Parku
Wodnego NEMO, w którym kąpielom
i zjazdom ze zjeżdżalni nie było końca.
Drugą wycieczką był wyjazd
w Góry Świętokrzyskie. Dzieci zwiedziły jaskinię „Raj”, bryczkami wjechały na Święty Krzyż, z tarasu widokowego oglądały panoramę Kielc,
przyjrzały się gołoborzom, zwiedziły
Muzeum Ziemi oraz ruiny średniowiecznego zamku w Chęcinach. Mogły
również przymierzyć zbroje rycerskie,
postrzelać z kuszy.
Trzecia wycieczka odbyła się
do „Zaczarowanej zagrody” w okolicy Poraja, gdzie w pracowni garncarskiej pod fachowym okiem plastyka
poznawały zasady lepienia i wypalania
ozdób i przedmiotów z gliny. Każdy
uczestnik miał możliwość wykonania
własnego „wyrobu”. Następnie miło
spędziły czas na świeżym powietrzu
grillując i bawiąc się w ogrodzie.
Wyśmienite jedzenie dla kolonistów przygotowywały panie kucharki
w składzie: I turnus - Jadwiga Owczarek i Urszula Krok z Zespołu Szkół

w Kłomnicach, Magdalena Tomaszewska z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach
oraz Maria Zgrzebna z Przedszkola
w Rzerzęczycach; II turnus – Maria
Białas, Teresa Gonera i Dorota Rachwalik z Przedszkola w Kłomnicach
oraz Alicja Mielczarek z Zespołu Szkół
w Konarach. Na wycieczki autokarowe
dzieci otrzymywały „suchy prowiant”
i napoje, a po powrocie obiadokolację.
W przeddzień zakończenia kolonii
odbyło się pożegnalne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Następnego dnia przed odjazdem odbył
się podsumowujący apel, na którym
laureaci konkursów zostali nagrodzeni
dyplomami, a wszystkim kolonistom
wręczono pamiątkowe zdjęcia, drobne
upominki i słodycze. Na pewno zdobyte doświadczenia, nowe znajomości
i przyjaźnie na długo pozostaną w sercach i w pamięci dzieci i opiekunów.
W imieniu uczestników kolonii
serdecznie dziękujemy panu wójtowi
Adamowi Zającowi, jego zastępcy pani
Wandzie Kusztal oraz radnym Gminy
Kłomnice za sfinansowanie i umożliwienie naszym dzieciom udziału w tak
atrakcyjnej formie wypoczynku.

JURAJSKA LIGA ROWEROWA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2007/2008
REGULAMIN

6. KLASYFIKACJA PUNKTOWA

1. CEL

Zostanie prowadzona indywidualna klasyfikacja punktowa:

• wdrażanie przepisów ruchu drogowego pod kątem bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych
i ścieżkach rowerowych
• przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i
młodzieży -alkoholizm, narkomania - poprzez wychowanie
w duchu sportowym połączonym z rywalizacją
• popularyzacja, promowanie kolarstwa i turystyki rowerowej
2. ORGANIZATORZY
•
•
•
•

CZ.K.K.S „KOLEJARZ - JURA ” Częstochowa
Urząd Gminy Kłomnice
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie

3. PATRONAT HONOROWY
• PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
• STAROSTA POW. CZĘSTOCHOWSKIEGO
• WÓJT GMINY KŁOMNICE
• PREZES SZKOLNEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO
4. TERMINY I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW
• 05.10.2007r – Cz-wa ul. Żabia 1 – Szkoła Podstawowa nr 22
• 12.10.2007r – Kłomnice – S.P. w Kłomnicach
przyjmowanie zapisów od 9:00 do 10.45 / START / pierwszej kat. o godz. 11.00.
Ponadto do każdego etapu będzie sporządzony oddzielny
program.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

miejsce – 20 pkt.			
miejsce – 17 pkt.			
miejsce – 15 pkt.			
miejsce – 13 pkt			
miejsce – 12 pkt			
miejsce – 11 pkt.			
miejsce – 10 pkt. 			
miejsce – 9 pkt 				
miejsce – 8 pkt

10. miejsce – 7 pkt.
11. miejsce – 6 pkt.
12. miejsce – 5 pkt.
13. miejsce – 4 pkt.
14. miejsce – 3 pkt.
15. miejsce – 2 pkt.
Pozostali zawodnicy
zdobywają po 1 pkt.

7. NAGRODY
Organizator przewidział :
Dla zawodników – dyplomy, upominki, puchary, statuetki
Dla opiekunów – wyróżnienia ze Szkolnego Związku Sportowego
PROGRAM IMPREZY
• Godz. 09.00 do 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze
zawodów
• Godz. 10.45 do 10.55 – odprawa techniczna
• Godz. 11.00 do 11.05 – uroczyste otwarcie Ligi
• Godz. 11.10 do 12.30 – starty poszczególnych kategorii
• Godz. 12.30 do 13.30 – podsumowanie punktacji, przygotowanie dyplomów upominków do dekoracji
• Godz. 13.30 do 14.00 – dekoracja uczestników poszczególnych kategorii i zakończenie imprezy

W przypadku niejasności lub problemów wyjaśnień udzielać
będą:
5. UCZESTNICTWO  I  PRZEPISY  ORGANIZACYJNE • Prezes Klubu - Grzegorz Gronkiewicz – tel. 507 092 732
W zawodach uczestniczyć mogą dziewczęta i chłopcy nie • V-ce Prezes Klubu - Dariusz Kuroń - tel. 502 523 559.
zrzeszeni w kolarskich klubach sportowych. Zawody rozeSERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
grane zostaną w następujących kategoriach (grupach) wieCHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH.
kowych:
• III i IV klasa Szkoła Podstawowa;
• V i VI klasa Szkoła Podstawowa;
• I klasa Gimnazjum;
• II i III klasa Gimnazjum.
Każdy uczestnik LIGI ROWEROWEJ powinien posiadać:
Usługi koparką + transport
• Pisemne zezwolenie od rodziców lub opiekunów
- spycharka
• Badania od lekarza szkolnego (zapewniamy obsługę
- łyżka 50 cm szerokości
medyczną + karetka)
• Legitymację szkolną – do wglądu
- łyżka 70 cm szerokości
• Ubiór sportowy
• Rower (dowolny rodzaj)
tel.: 0-660-758-046
• Kask rowerowy (w ograniczonej ilości kaski zapewni
adres: Nieznanice ul. Sobieskiego 67
organizator)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt rowerowy uczestników

F. U. „ADMAR” B. Milczarek
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Z ŻYCIA OSP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Jan Milc
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poszły dziewczyny. Starty rozpoczęły chorzeniczanki uzyskując całkiem
dobry czas. Zaliczyły niestety sporo
(10) punktów karnych co zdecydowanie obniżyło ich szanse na dobre miejsce. Drugie w kolejności (tak wynikało
z losowania) biegły dziewczęta z OSP
Kłomnice „robiąc” znakomity czas
(66,1 sek) i nie popełniając błędów. Następnie wystartował team z Rzerzęczyc
uzyskując drugi rezultat (69,1 sek).
Sztafetę kobiecą zakończyły dziewczęta z Zawady z trzecim wynikiem.
W kategorii „senior” kolejność
po sztafecie była następująca: Zdrowa,
Rzerzęczyce, Kłomnice II, Garnek,
Nieznanice, Kłomnice I, Skrzydlów,
Chorzenice. Najlepszy czas (60,1
sek) uzyskali druhowie z Rzerzęczyc,
niestety popełnili jeden błąd co uniemożliwiło im objęcie prowadzenia.
Nie powiodło się, niestety, obu drużynom OSP Kłomnice. Zespół oznaczony jako „Kłomnice I” mimo uzyskania
rekordowego (Piotr Pindych - 6,8 sek)
pokonania odcinka z równoważnią,
uzyskał kiepski czas i stracił szansę
na dobrą lokatę. Drugi zespół Kłomnic
– z założenia rezerwowy – uzyskał 51
sekundowy wynik co dało mu dobrą
trzecią pozycję. Bardzo efektownie
i najszybciej pokonał ścianę dh Łukasz
Kowalczyk z OSP Garnek. Zaprezentował on zaniechaną przez większość
drużyn technikę „nożycową”.
Pierwszą część zawodów kończyli

chłopcy z MDP. Tu nie było chłodnych
kalkulacji. Wszyscy dawali z siebie
„pełną moc”. Miło było patrzeć na walkę i wzajemny doping drużyn. Po sztafecie prowadzili chłopcy z MDP Chorzenice. Kolejne miejsca zajmowały
zespoły z Garnka, Konar i Kłomnic.
Bardzo dużo emocji przyniosła druga część zawodów. W tej konkurencji
osiągnięcie dobrego wyniku zależy
nie tylko od wyszkolenia i umiejętności
zawodników, ale także od sprawności
sprzętu. Wszystkie startujące zespoły
wykazały się w tym zadaniu świetną znajomością strażackich prawideł.
Oczywiście, jak to w takich zawodach
bywa, nie obyło się bez drobnych błędów, które niestety miały bardzo duży
wpływ na końcową klasyfikację. Startująca jako pierwsza drużyna OSP Kłomnice I mimo uzyskania niezłego czasu,
popełniła dwa fatalne błędy techniczne
i przekreśliła szanse na dobre miejsce.
Nieco lepiej poszło drugiemu zespołowi z Kłomnic. Jednak uzyskany rezultat (51 sek) wystarczył na piątą lokatę.
Popis sprawności i szybkości dał zespół
męski z OSP Zdrowa (45,9 sek). Rewelacyjnie zaprezentowały się dziewczęta z Rzerzęczyc uzyskując znakomity
czas 49,8 sek! i w konsekwencji zwycięstwo w zawodach. Należy tu podkreślić fakt, że stan wyszkolenia naszych
druhów jest na zbliżonym poziomie.
Każda ze startujących drużyn mogła te
zawody wygrać i nie powinno budzić

fot. Jan Milc

W

sobotę 1 września odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na terenie sportowo-rekreacyjnym LKS „Orkan” w Rzerzęczycach do rywalizacji
przystąpiło osiem drużyn seniorów
i po cztery kobiece i młodzieżowe. Zespoły reprezentowały dziewięć jednostek OSP z terenu gminy. Zaskakujące
było, że nie odliczyła się OSP Pacierzów, jednostka, która - jak się wydawało - po okresie marazmu powracała
do normalności. No cóż szkoda…
W kategorii „senior” wystąpiły drużyny z następujących OSP: Chorzenice, Garnek, Kłomnice – dwa zespoły,
Nieznanice, Rzerzęczyce, Skrzydlów
i Zdrowa. Zespoły kobiece wystawiły:
OSP Chorzenice, OSP Kłomnice, OSP
Rzerzęczyce i OSP Zawada, natomiast
młodzieżówka startowała w barwach
OSP Chorzenice, OSP Garnek, OSP
Kłomnice i OSP Konary. Zarząd GO
ZOSP RP, stwarzając precedens, podjął słuszną decyzję dopuszczając do zawodów dwa zespoły seniorów z OSP
Kłomnice. Jest to bowiem najliczniejsza jednostka na terenie naszej gminy,
która z łatwością może wystawić więcej niż jedną drużynę.
Zawody składały się z dwóch części. Pierwszą była sztafeta pożarnicza,
a drugą – tzw. bojówka. Sztafeta polegała na bezbłędnym pokonaniu pożarniczego toru przeszkód (różnego dla
poszczególnych kategorii) w jak najkrótszym czasie. Zadanie bojowe (identyczne dla kobiet i seniorów) to zbudowanie dwóch linii gaśniczych i strącenie
strumieniem wody tarczy i czterech
pachołków drogowych umieszczonych
na różnych wysokościach. Druga część
ćwiczenia dla chłopców to, zgodnie
z regulaminem, pokonanie toru najeżonego przeszkodami i zadaniami
do wykonania łącznie z rozpoznaniem
strażackiego „oprzyrządowania” i wiązaniem skomplikowanych węzłów.
W tym zadaniu podobnie jak w sztafecie oceniano precyzję i czas wykonania.
Krótko po godz. 10.00 rozpoczęła się rywalizacja. Na pierwszy ogień

to najmniejszych zastrzeżeń. Świadczą
o tym bardzo niewielkie różnice w rezultatach jakie zostały uzyskane przez
poszczególne ekipy. Oczywiście zwycięzcą zostaje ten zespół, który wykona zadanie najlepiej.
Niesamowite emocje towarzyszyły
zmaganiom chłopców z MDP. Doping
rodzin i przyjaciół sprawił, że rywalizacja nabrała dodatkowego kolorytu.
Jako pierwszy pojawił się na torze zespół z Kłomnic. Nie zaliczając żadnych
punktów karnych wykonał zadanie
w 60 sek. Jak się później okazało był
to wynik najlepszy, dający w efekcie
końcowe zwycięstwo. W rywalizacji
drużyn młodzieżowych także można
było zauważyć podobny poziom wyszkolenia, co oznacza, że druhowie
z poszczególnych jednostek doceniają
zaangażowanie młodszych kolegów
i widzą w nich swoich następców.
Puchary, dyplomy i nagrody zwycięzcom wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes Zarządu GO ZOSP RP

w Kłomnicach – dh Adam Zając, Komendant Gminny OSP – st.kpt.poż.
Przemysław Zieliński oraz Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego – bryg.
Jarosław Staszkiewicz.
Z przyjemnością odnotowujemy
trzy debiuty. W tegorocznych zawodach po raz pierwszy wystartowały:
żeńska drużyna z OSP Zawada oraz
MDP z Garnka i Konar. Gratulujemy.
Z dużą satysfakcją należy zauważyć,
że zawody przebiegały w BARDZO
przyjacielskiej atmosferze. Nie było
uszczypliwych uwag, nieprzyzwoitych
pokrzykiwań ani złośliwości. Drużyny
(szczególnie młodzieżowe) pożyczały
sobie brakujące elementy wymaganego regulaminem wyposażenia i umundurowania, co dodatkowo wpływało
na wzajemnie przyjazne relacje.
Zawody zakończyły się wspólnym
posiłkiem. Znakomita grochówka
przygotowana przez panie z Rzerzęczyc znikała z kotłów kuchni polowej
z prędkością biegów sztafetowych!

Końcowe rezultaty:
Kategoria senior.
I miejsce		 - OSP Zdrowa
II miejsce - OSP Garnek
III miejsce - OSP Nieznanice
IV miejsce - OSP Rzerzęczyce
V miejsce - OSP Kłomnice II
VI miejsce - OSP Kłomnice I
VII miejsce - OSP Chorzenice
VIII miejsce - OSP Skrzydlów
Kategoria kobiety.
I miejsce		 - OSP Rzerzęczyce
II miejsce - OSP Kłomnice
III miejsce - OSP Zawada
IV miejsce - OSP Chorzenice
Kategoria MDP (CTIF).
I miejsce		 - MDP Kłomnice
II miejsce - MDP Chorzenice
III miejsce - MDP Konary
IV miejsce - MDP Garnek
Do zobaczenia za rok!!!

V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar
Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie
Komendant Gminny OSP Przemysław Zieliński

8

września 2007r. w sobotę
na obiekcie MOSiR w Blachowni odbyły się zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP
w Częstochowie. Rozgrywane były
według regulaminu międzynarodowego CTIF dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych (w konkurencjach: bieg
sztafetowy z przeszkodami na 400 m
i rozwinięcie bojowe) oraz regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych z 11

kwietnia 2006 r. (konkurencje: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
oraz ćwiczenie bojowe). Do tych zawodów z naszej gminy zakwalifikowały
po rozegranych zawodach gminnych:
męska drużyna pożarnicza z OSP Zdrowa, kobieca drużyna pożarnicza z OSP
Rzerzęczyce, a także Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z OSP Kłomnice.
W klasyfikacji generalnej nasze drużyny zajęły czołowe miejsca, i tak:
męska drużyna z OSP Zdrowa zajęła

Tabela wyników:
Miejsce

Męskie Drużyny
Pożarnicze

Kobiece Drużyny
Pożarnicze

Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze

I

OSP Błeszno

OSP Błeszno

OSP Poczesna

II

OSP Zdrowa

OSP Cisie

OSP Cisie

III

OSP Osiny

OSP Rzerzęczyce

OSP Rudnik Wielki

IV

OSP Rudnik
Mały

-------

OSP Kłomnice
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II miejsce - brawo!!!. Kobieca drużyna pożarnicza z Rzerzęczyc po udanej
sztafecie miała drugi czas, przystąpiła
do ćwiczenia bojowego. Tu jednak
nerwy dały znak o sobie i mały błąd
w budowaniu linii ssawnej spowodował, że spadły na III miejsce.
Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kłomnice zajęła również
wysokie IV miejsce, o krok od podium.
Powtórzyła wynik z roku ubiegłego
i trzeba mieć nadzieję, że w przyszłym
roku będzie to już miejsce na podium.
Życzę Wam tego!
Porównując wyniki z lat poprzednich
wynika, że poziom zawodów gminnych podnosi się, a tym samym Nasze
drużyny zajmują lepsze miejsca na zawodach szczebla powiatowego. Miejmy nadzieję, że uda się w przyszłości
naszym drużynom wystartować na zawodach wojewódzkich i krajowych.
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Przegląd piłkarski
Adam Worwąg
Seniorzy
Sezon 2007/2008 rozkręcił się na dobre. Nasza gmina ma
trzech reprezentantów w klasie A. Wszystkie te drużyny grają
w tej samej grupie. Są to: Pogoń Kłomnice, Orkan Rzerzęczyce i Warta Zawada. Wszystkie te zespoły rozegrały po pięć
spotkań, więc można już powoli zacząć wyciągać pierwsze
wnioski. Najwyżej, bo na trzecim miejscu znajduje się kłomnicka Pogoń. Zespół pod wodzą Artura Raźniaka zdobył jak
dotąd 12 punktów i ma tylko trzy punkty straty do lidera – rewelacyjnego jak na razie częstochowskiego Rakowa. Cieszy
skuteczność zawodników Pogoni – wygrali 4 mecze, przy jednej porażce, zdobywając przy tym 15 bramek i tracąc tylko
dwie. A oto zestawienie wyników Pogoni Kłomnice:
11.08.2007 Pogoń Kłomnice – Błękitni Libidza 3:0
18.08.2007 Pogoń Kłomnice – Orkan Rzerzęczyce 1:2
25.08.2007 Pogoń Kłomnice – Grom Miedźno 4:0
02.09.2007 Pogoń Kłomnice – Warta Zawada 4:0
08.09.2007 Pogoń Kłomnice – Błękitni Aniołów 3:0
Świetna dyspozycja strzelecka może cieszyć. Jeśli wysoka forma utrzyma się, na wiosnę można będzie zacząć mówić
o szansach na awans ekipy z Kłomnic.
Dość solidną postawę prezentuje w tegorocznych rozgrywkach Orkan Rzerzęczyce. Zespół ten na chwilę obecną
zajmuje 10 miejsce, ale na pewno nie jest to miejsce docelowe. Na potwierdzenie tych słów może posłużyć za przykład
zwycięstwo nad Pogonią Kłomnice, czy minimalna przegrana
z Rakowem. W dotychczasowych spotkaniach zespół z Rzerzęczyc zgromadził pięć punktów: raz wygrał, dwa razy zremisował i dwa razy przegrał, przy 8 bramkach zdobytych i 10
straconych. Wyniki dotychczasowych meczu Orkana:
12.08.2007 Orkan Rzerzęczyce – Polonia/Unia Widzów 0:2
18.08.2007 Orkan Rzerzęczyce – Pogoń Kłomnice 2:1
26.08.2007 Orkan Rzerzęczyce – Sparta Szczekociny 4:4
01.09.2007 Orkan Rzerzęczyce – Raków II Częstochowa 0:1
09.09.2007 Orkan Rzerzęczyce – Błękitni Libidza 2:2
Najgorzej sytuacja wygląda w zespole Warty Zawada.
Przez pięć kolejek zespół nie zdobył żadnego punktu i zamyka tabelę. Dorobek bramkowy też jest dość skromny – 2
bramki zdobyte przy 13 straconych. Na razie nie można jeszcze wyciągać daleko idących wniosków, ale gdy ta tendencja
się utrzyma, zespół Warty Zawada będzie miał bardzo poważne kłopoty z utrzymaniem się w A-klasie.
Wyniki spotkań z udziałem Warty:
11.08.2007 Warta Zawada – Piast Przyrów 0:2
19.08.2007 Warta Zawada – Oksza Łobodno 0:1
26.08.2007 Warta Zawada – Polonia/Unia Widzów 1:2
02.09.2007 Warta Zawada – Pogoń Kłomnice 0:4
09.09.2007 Warta Zawada – Sparta Szczekociny 1:4
Nasz jedyny przedstawiciel B-klasy – Metal Rzeki Wielkie w porównaniu z ubiegłym sezonem, gdy zajmował 4
miejsce po rundzie jesiennej, zaczął ten sezon dość nieszczęśliwie – 1 zwycięstwo i 3 porażki dające 10 miejsce w tabeli.
Stosunek bramek zdobytych do straconych to 8:13.
Dotychczasowe mecze Metalu:
12.08.2007 Metal Rzeki W. – Salos Częstochowa 2:0
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19.08.2007 Metal Rzeki W. – Amator Golce 2:6
01.09.2007 Metal Rzeki W. – Iskra Mokrzesz 2:3
09.09.2007 Metal Rzeki W. – Sparta Nowa Wieś 2:4
Juniorzy młodsi
W rozgrywkach juniorów młodszych nastąpiły zmiany
w regulaminie rozgrywek: w rundzie jesiennej zespoły rywalizują systemem mecz i rewanż. Zespoły, które w swoich grupach ukończą rundę jesienną na miejscach 1 i 2, oraz dwie drużyny z miejsca trzeciego z najlepszym bilansem punktowym,
w rundzie wiosennej utworzą I ligę i będą grać o mistrzostwo
Częstochowy. Do II ligi awansują drużyny, które w swoich
grupach zajmą miejsca 4 i 5 oraz zespół z 3 miejsca z najgorszym bilansem punktowym i zespół, który zajął 6 miejsce i ma
najlepszy bilans z zespołów, które ukończyły rozgrywki grupowe na 6 miejscu. Pozostałe drużyny utworzą III ligę. W tej
kategorii wiekowej w gr. I występuje zespół Warty Zawada.
W dotychczasowych meczach zawodnicy z Zawady zdobyli
1 punkt, strzelając 4 i tracąc 18 bramek, ostatecznie zajmując
7 miejsce w grupie. Do dającego awans do I ligi częstochowskiej drugiego miejsca tracą 9 punktów, a do dającego awans
do II ligi 5 miejsca tylko 3. W gr. II juniorów młodszych
występuje zespół Pogoni Kłomnice. Dotychczasowy bilans
juniorów z Kłomnic to 2 zwycięstwa i porażka. Z sześcioma
punktami i 20 zdobytymi bramkami, przy 4 straconych, ekipa Pogoni traci tylko 3 punkty do drugiego miejsca dającego
awans do I ligi częstochowskiej.
Trampkarze starsi
Podobna rewolucja w rozgrywkach nastąpiła w kategorii trampkarzy. Podobnie jak u juniorów w rundzie jesiennej
zespoły rywalizują systemem mecz i rewanż. Zespoły, które
w swoich grupach ukończą rundę jesienną na miejscach 1 i 2,
w rundzie wiosennej utworzą I ligę i będą grać o Mistrzostwo
Częstochowy. Do II ligi awansują drużyny, które w swoich
grupach zajmą miejsca 3 i 4. Zespoły z miejsca 5 i 6 grać będą
wiosną w III lidze. Pozostałe drużyny utworzą IV ligę (jest
to możliwe, ponieważ w okręgu częstochowskim są aż cztery
grupy trampkarzy). Zespół Pogoni zajmuje w swojej grupie 4
miejsce mając w dorobku 7 punktów (2 zwycięstwa, 1 remis
i 2 porażki, bramki 10 do 17). Do dającego awans do I ligi 2
miejsca ma 6 punktów straty. W gr. III trampkarzy starszych
świetną drugą pozycję dającą awans do I ligi częstochowskiej
ma Orkan Rzerzęczyce. Dotychczas zespół ten zdobył 13
punktów, czterokrotnie wygrywając i zaliczając 1 remis.
Trampkarze młodsi
W kategorii trampkarze młodsi naszą gminę reprezentują
się zawodnicy Metalu Rzeki Wielkie, którzy jak do tej pory
mają komplet zwycięstw i na chwilę obecną są na miejscu
premiowanym awansem do I ligi częstochowskiej.
Młodzicy
W najmłodszej grupie wiekowej – młodzicy – naszą gminę
reprezentują dwie drużyny – Pogoń Kłomnice i Orkan Rzerzęczyce. Chłopcy z Kłomnic zdobyli jak dotąd 6 punktów (2
zwycięstwa, 2 porażki, bramki 6:7) i jest szansa, że po rundzie jesiennej zagrają w I lidze. Natomiast drużyna Orkana
nie zdobyła jeszcze w tym sezonie punktu i zamyka tabelę
ze stosunkiem bramek 5 zdobytych do 25 straconych.
W sumie w obecnym sezonie 2007/2008 z terenu gminy
Kłomnice czynnie biorą udział w rozgrywkach ligowych cztery zespoły seniorskie i aż siedem drużyn młodzieżowych.
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