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Graffiti na ścianie sali gimnastycznej w Kłomnicach

Jeśli w Waszej rodzinie przyszło na świat dziecko, pochwalcie się Czytelnikom naszej lokalnej gazety.
Zdjęcia wraz z krótkim opisem proszę przesyłać: gazeta@klomnice.pl lub sekretarz@klomnice.pl,
ewentualnie dostarczyć na płycie do Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 I piętro pokój 106.
Zapraszamy :Redakcja Gazety Kłomnickiej

Mikołaj Smoląg
urodził się 23 kwietnia
2008 w Częstochowie.
Na starcie miał 5100 g
i mierzył 60 cm. Mieszka
w Kłomnicach i ma 11-letnią siostrę Julię.

Michałek Pałuszka
urodził się 29 maja, ważył 3800g mierzył 56cm.
Mieszka w Rzerzęczycach z mamą Edytą tatą
Waldemarem i siostrą
Kamilką

Kurzelewska Natalia
urodziła się 3 maja, ważyła 3,01kg i mierzyła
51cm. Wraz z rodzicami
mieszka w Witkowicach

Kacper Pałuszka
urodził się 3 lipca, ważył 3360, mierzył 52cm.
Mieszka z mamą Agatą i
tatą Marcinem w Rzerzęczycach

Maksymilian Bartnik
urodził sie 22 lipca, ważył 3,350 i mierzył 56cm.
Wraz z rodzicami mieszka w Kłomnicach.

Maciej Wiewióra
urodził się. 7 sierpnia,
ważył 4,05kg i mierzył
57 cm mieszka w Skrzydlowie

Lena Lara
urodziła się 8 sierpnia.
Ważyła 3kg i mierzyła
53cm. Mieszka w Garnku

Daria Agnieszka Haber
urodziła się 14 sierpnia, Waga 3,6kg, Wzrost
54cm,
Zamieszkała
w Rzerzęczycach.
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Drodzy czytelnicy

J

ak zwykle o tej porze roku będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej
dawniej zwany Dniem Nauczyciela. Jest to okazja do podsumowania stanu naszej oświaty w gminie oraz do złożenia życzeń nauczycielom i innym pracownikom oświaty zatrudnionym w naszych szkołach i przedszkolach. Jest to również
okazja do przedstawienia stanu naszej bazy oświatowo- sportowej. Celowo do słowa
oświata dołączam słowo sport, bo przecież nasze sale sportowe i boiska budujemy
głównie z myślą o naszych dzieciach i młodzieży. Chcemy stworzyć im warunki,
do bezpiecznego uprawiania sportu jako pozytywnej alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie w porównaniu z innymi gminami
– nie tylko wiejskimi- jesteśmy wysoko w czołówce. Najlepszym tego dowodem,
są reakcje odwiedzających nas gości. To co u nas jest normalnością, gdzie indziej
dopiero raczkuje. Powiem tylko, że w odległości kilkudziesięciu km od nas jest gmina, która nie ma ani jednej sali gimnastycznej. Te wszystkie sale, boiska, pracownie
internetowe i przedmiotowe nie mogły by funkcjonować gdyby nie dwa czynniki. Pierwszym i niezaprzeczalnie najważniejszym jest nasza kadra nauczycielska
i wspomagający ich inni pracownicy oświaty, a drugim środki finansowe jakie od lat
gmina przeznacza na rozwój oświaty. Co rok do subwencji oświatowej, jaka daje
nam państwo dokładamy około 2,5 mln zł. Chce powiedzieć, że w innych gminach
są to kwoty wielokrotnie mniejsze co nie oznacza, że ich potrzeby też są mniejsze. Po prostu w innych gminach radni i władze gminy uważają, że oświata musi
funkcjonować tylko w ramach przyznanej subwencji. Tylko, ze wtedy w szkołach
nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne, na logopedów, pedagogów, na zakupy
inwestycyjne, na remonty a już na pewno nie ma środków na tworzenie nowych
oddziałów przedszkolnych. Dlatego doceniając rolę nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz obsługi w dniu ich święta trzeba również docenić rolę tych,
którzy decydują o finansach przeznaczanych na naszą oświatę.
Drodzy nauczyciele i pozostali pracownicy oświatowi
W dniu Waszego Święta składam Wam życzenia spokojnej i dającej satysfakcję
pracy. Życzę Wam zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.. Życzę Wam również
aby Wasi wychowankowie i uczniowie szanowali Was i Waszą pracę. Niech uczniowie widzą w Was wzór do naśladowania i poprzez swoje osiągnięcia sławili Wasze
imię.
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Na okładce zdobywcy złotego medalu w Pekinie Andrzej Zając i Dariusz Flak
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Solidarna pomoc składkowa dla
poszkodowanych rolników

F

undusz Składkowy przeznacza ok. 1 mln zł na finansową
pomoc dla ubezpieczonych
w KRUS rolnikówz terenówogarniętych kataklizmami.
Około miliona złotych ze środków
pozabudżetowych przeznaczy Fundusz
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników na finansowe zapomogi
dla uprawnionych osób, objętych ubezpieczeniem społecznym rolników, które w dniach 14-17 sierpnia br. zostały
poszkodowane przez tornada, burze
i ulewny deszcz. Taką decyzję podjął
Zarząd Funduszu, Prezes KRUS Roman
Kwaśnicki, po zwołanym w trybie pilnym 18 sierpnia br. posiedzeniu Rady
Nadzorczej Funduszu Składkowego.
Pomoc będzie udzielana po sporządzeniu przez terenowe jednostki Kasy

wykazu osób i uzyskaniu od lokalnych
władz informacji o rozmiarach strat
w poszczególnych gospodarstwach
rolnych. Zgodnie ze statutem Funduszu Składkowego, finansową pomoc
może on skierować do potrzebujących
rolników i członków ich rodzin tylko
poprzez działające na ich rzecz organizacje społeczne i zawodowe.
Prezes KRUS skorzysta również
z przysługującego mu ustawowego
uprawnienia do udzielenia osobom poszkodowanym ulg w spłacie składek
na ubezpieczenie społeczne (w postaci
odroczenia terminu, umożliwienie ratalnej spłaty należności składkowych
lub ich umorzenie).
Decyzją Prezesa KRUS, do końca sierpnia br. będą trwały dodatkowe turnusy kolonijne, z których mogą

skorzystać nieodpłatnie dzieci w wielu
szkolnym z rodzin poszkodowanych
rolników. Rodziców chętnych do skierowania dziecka na turnus, prosimy
o zgłaszanie się do właściwej dla nich
miejscowej placówki terenowej lub oddziału regionalnego.
Prezes Kasy gwarantuje także pomoc poszkodowanym w wyniku klęski
żywiołowej rolnikom objętym ubezpieczeniem społecznym - mogą oni poza
kolejnością skorzystać z nieodpłatnych
turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w zakładach rehabilitacji rolników KRUS. Wnioski będą przyjmowały właściwe miejscowo placówki
terenowe lub oddziały regionalne.

Wspólnymi siłami pomogliśmy
Adam Śliwakowski

W

wyniku huraganu i trąby
powietrznej, która zniszczyła doszczętnie setki
budynków mieszkalnych i gospodarczych w kilku województwach,
poszkodowanych zostało wiele gospodarstw rolnych. Nasza Gmina
na wieści o tragedii i ogromnych
rozmiarach kataklizmu zareagowała
bardzo szybko.
Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, Radni podjęli uchwałę w sprawie
przekazania pomocy finansowej dla
gmin dotkniętych kataklizmem trąby
powietrznej na łączną kwotę 40 tyś
złotych. I tak gmina Herby otrzymała
5 tyś zł., gmina Kruszyna 10 tyś. zł,
gmina Gorzkowice 5 tyś. zł., Strzelce
Opolskie 5 tyś. zł., Koszęcin 5 tyś. zł.,
Miasto Gmina Blachownia 5 tyś. zł.
i gmina Mykanów 5 tyś. złotych. Wójt
Adam Zając zaapelował do radnych
i sołtysów o zorganizowanie zbiórki
płodów rolnych dla poszkodowanych
gospodarstw. W przeciągu kilku minut komunikat w formie pisemnej trafił
do rąk przedstawicieli wszystkich sołectw. W akcję nagłaśniania inicjatywy
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Sołectwo
Bartkowice
Chmielarze
Chorzenice
Garnek
Karczewice
Kłomnice
Konary
Lipicze
Michałów Kł.
Michałów Rudn.
Nieznanice
Niwki
Pacierzów
Rzerzęczyce
Witkowice
Zawada
Zdrowa
Skrzydlów Adamów
Huby
Razem

Płody rolne
3400 kg
100 kg
1260 kg
810 kg
4000 kg
315 kg
2000 kg
720 kg
405 kg
315 kg
1200 kg
810 kg
1500 kg
1500 kg
1000 kg
350 kg
2900 kg

Pomoc finansowa
683 PLN
90 PLN
1000 PLN
600 PLN
763 PLN
-

6500 kg

5500 PLN

29085 kg

9446 PLN

włączyli się również Księża. Na efekty
nie czekaliśmy zbyt długo.
Praktycznie każde sołectwo zorganizowało na swoim terenie miejsce,
do którego rolnicy zwozili płody rolne.
Sołtysi wykazali się bardzo profesjonalnym podejściem do sprawy. Każdy
worek został opisany, by ułatwić szybką
identyfikację zawartości. Oczywiście
słowa ogromnego uznania należą się
wszystkim rolnikom i gospodarstwom,
które nie pozostały obojętne na ludzką
tragedię. Również Małopolska Stacja
Hodowli Roślin, podobnie jak w roku
ubiegłym, zadeklarowała bezinteresowną pomoc i darowała na rzecz poszkodowanych gospodarstw 5 ton, materiału siewnego jęczmienia.
Transport ogromnej ilości zebra-

nych płodów rolnych do poszkodowanych możliwy był dzięki uprzejmości i bezinteresownej pomocy Firmy
PPHU Sort-Janusz Motyka, Pragnę
szczególnie podziękować, Panu Piotrowi Burzyńskiemu, Wojciechowi Małolepszemu, oraz wszystkim strażakom
z OSP Nieznanice i Chorzenice. Bez
tych młodych, pełnych zaangażowania
i pozytywnej energii ludzi, którzy poświęcili popołudnia i wieczory na zwożenie, załadunek i rozładunek ciężkich
worków przeprowadzenie tak sprawnej
akcji byłoby bardzo trudne.
Na zakończenie dodam jeszcze,
że nie sądziliśmy iż uda się zebrać tak
dużo zboża. W wyniku przeprowadzonej zbiórki do poszkodowanych rolników z terenu gminy Gorzkowice trafiło

29 ton płodów rolnych, głównie zboża.
Wiadomym jest, że wielu poszkodowanych czeka na pomoc rządową, która umożliwi odbudowę zniszczonych
budynków, nie mniej jednak rolnicy,
którzy stracili wszystkie plony, będą
mogli na nowo obsiać swoje pola i nakarmić inwentarz.
Nasza pomoc dała poszkodowanym nadzieję i poczucie, że nie zostali
sami w trudnej chwili. W imieniu poszkodowanych składam serdeczne podziękowania dla rolników za hojność
i płody rolne, które ofiarowali, oraz dla
wszystkich ludzi dobrej woli za zaangażowanych w całe przedsięwzięcie.

„Kapitał ludzki”
Barbara Mizera - Kierownik GOPS

G

mina Kłomnice przystąpiła
do realizacji projektu operacyjnego Kapitał ludzki w ramach poddziałania 7.1.1.
Projekt realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach pod nazwą „Sztuki rękodzielnicze kluczem do aktywizacji zawodowej”.
Okres realizacji projektu przyjęto
od 01.06.2008r do 31.12.2008r.
Celem ogólnym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej grup
kwalifikujących się do wsparcia przez
Ośrodek Pomocy. Celem szczegółowym projektu jest przeszkolenie
wspomnianych grup w sztukach rękodzielniczych, co stworzy możliwości
uzyskania dochodu z różnych form
pracy takich jak praca nakładcza, wykonanie umów o dzieło, podniesienie
poczucia własnej wartości. Wsparciem
zostało objętych 57 osób. Są to bezrobotni z terenu Gminy Kłomnice, którzy mają trudności ze znalezieniem
pracy z powodu niskich kwalifikacji,
uwarunkowań rodzinnych czy też niepełnosprawności. Projekt realizowany
jest w oparciu o kontrakty socjalne.
W projekcie realizowanych jest szereg działań. W ramach działania „Aktywna integracja „ organizuje się
warsztaty następujących sztuk ręko-

dzielniczych:
1. Koronkarstwo
Warsztaty te obejmą naukę technik koronkarskich takich jak: koronka frywolitka, koronka dziana szydełkiem, technika klockowa. Wszystkie te techniki
mogą mieć wiele zastosowań nie tylko
do wytwarzania serwetek, ale także
do zdobienia wyrobów.
2. Technika „ decupage.”
Warsztaty te obejmą technikę serwetkową, decupage” klasyczny, spękania
postarzania przedmiotów, złocenie folią. naukę zdobienia wyrobów ze szkła,
ceramiki, mebli i innych przedmiotów
wyposażenia wnętrz. Opanowanie tej
sztuki rękodzielniczej daje bardzo szerokie możliwości jej stosowania.
3. Filcowanie.
Warsztaty obejmą: filcowanie techniką „na mokro”, filcowanie techniką
„ na sucho”, wykonywanie kwiatów.
Wykonywanie biżuterii, wykonywanie obrazków. Technika „ filcowania
jest techniką mało znaną w Polsce, stąd
jej opanowanie może być niezwykle
przydatne.
4. Pergamqano.
Warsztaty obejmą naukę techniki, oraz
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jej praktyczne zastosowanie przy wykonywaniu kartek okolicznościowych,
obrazków, abażurów. Jest to sztuka rękodzielnicza bardzo atrakcyjna o szerokim zastosowaniu.
5. Witraże i mozaiki.
Warsztaty te obejmą sztukę cięcia
szkła, wykonywanie witraży z łączeniem taśmą nierdzewną, wykonywanie
mozaiki z wykorzystaniem szkła witrażowego.
6. Garncarstwo.
Warsztaty obejmą naukę wykonywania
wyrobów z gliny i szamotu, opanowanie techniki wypalania w piecu.
7. Tradycyjne krycia dachów.
Warsztaty obejmą naukę technik tradycyjnego krycia dachów. Takimi materiałami jak: słoma i trzcina. Techniki
tradycyjne są niezwykle popularne.
Rzemieślnicy z tymi umiejętnościami
są bardzo poszukiwani.
Po zakończeniu warsztatów zostanie
zorganizowana wystawa prac uczestników projektu. Wystawa pozwoli na zaprezentowanie nabytych umiejętności.
Być może stworzone zostaną podwaliny założenia spółdzielni socjalnej.
Osoby przeszkolone otrzymają certyfikaty.
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Warsztaty dla liderów wiejskich pn.
„Planowanie w procesie odnowy wsi”
Adam Śliwakowski

W

dniach 5 - 6 września br.
(piątek-sobota) na sali
sesyjnej Urzędu Gminy
w Kłomnicach odbyły się w ramach
cyklu
szkoleniowo-aktywizującego
Programu Odnowy Wsi Województwa
Śląskiego warsztaty pt. „Planowanie
w procesie odnowy wsi”. Przeprowadzone na naszym terenie warsztaty
z udziałem gmin Janów, Mykanów
były najważniejszym przedsięwzięciem w ramach cyklu szkoleniowo–ak-

tywizującego POWWŚ. Zgodnie z metodologią wypróbowaną w Programie
Odnowy Wsi, realizowanym już od ponad 10 lat w województwie opolskim,
jak również w realizowanych przez
Związek poszczególnych komponentach Programu Odnowy Wsi, w warsztatach uczestniczyły 5-osobowe grupy
liderów wiejskich z poszczególnych
wsi, które pod okiem znakomitych moderatorów-ekspertów nabywały umiejętności tworzenia sołeckich strategii –

planów rozwoju i programów odnowy
wsi. Głównym efektem warsztatów będzie wypracowanie sołeckich strategii
rozwoju, a tym samym zdecydowanej
większości elementów strategicznych
wymaganych w Planach Odnowy Miejscowości, tj. inwentaryzacja zasobów,
analiza SWOT oraz charakterystyka
planowanych przedsięwzięć w okresie
7 kolejnych lat.

Aktualności z prac Rady Gminy
Małgorzata Śliwakowska

W

dniu 07.08.2008r. oraz
19.08.2008r. odbyły się Sesje Rady Gminy Kłomnice. Ta druga była, to Sesja Nadzwyczajna.
Radni zostali zapoznani z zabytkami wpisanymi w rejestr zabytków
na terenie naszej gminy. Podjęli
uchwałę o zasadach i trybie udzielania
dotacji na prace konwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym
się na terenie gminy Kłomnice, który
nie jest własnością gminy. W uchwale tej jest zapis o trybie postępowania
z takim wnioskiem, a także o kontroli wykonania zadania i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Obecnie taką dotację udzielono na prace przy Kościele w Kłomnicach.
Radni zajęli się także tematem zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność gminy Kłomnice. W tym temacie wyrazili zgodę
na udzielenie przez Wójta Gminy bonifikaty przy jednorazowej wpłacie
należności z tytułu kupna- sprzedaży
lokalu w wysokości 90% wartości lokalu i gruntu dla następujących najemców: lokal mieszkalny o pow. 46,51
m2 w Zawadzie i budynek mieszkalny o pow. zabudowy 55,43 m2 wraz
z działką o pow. 0,59 ha w miejscowiości Zdrowa.
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Gmina Kłomnice przystąpiła do realizacji projektu Systemowego w ramach „Sztuki rękodzielnicze kluczem
do aktywacji zawodowej” realizowanego w ramach Priorytetu VII.Działania
7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
co także zatwierdzili radni. W tym
programie należy zabezpieczyć środki własne w wysokości 10,5% wartości alokacji przyznanej w danym roku
/nasz wkład własny przy kwocie około
135.000zł będzie wynosił 14.277zł/.
W tym czasie także wykonano
korekty budżetu gminy na 2008r.
związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłomnice, a także w związku
z udzieleniem pomocy poszkodowanym gminom w wyniku przejścia trąby powietrznej. Uchwałą Rady Gminy
Kłomnice w formie dotacji celowej
udzielono pomocy finansowej:
•
•
•
•
•
•
•

Gmina Herby 5.000zł
Gmina Kruszyna 10.000zł
Gmina Gorzkowice 5.000zł
Gmina Strzelce Opolskie 5.000zł
Gmina Koszęcin 5.000zł
Gmina Mykanów 5.000zł
Gmina Blachownia 5.000zł

Łącznie dla tych gmin udzielono pomocy finansowej w kwocie 40.000zł.

Radni z Kłomnic złożyli interpelację
w temacie bezpieczeństwa na drogach
gminnych i powiatowych. Z prośbą
o prawidłowe oznakowanie na terenie
Kłomnic skrzyżowań, a także o wykonanie w okolicy dworca bezpiecznego
przejścia dla pieszych. Interweniowaliśmy także o oczyszczenie i pogłębienie
rowu melioracyjnego i rzeki Widzówki.
Uczestniczyłam także w szkoleniu w ramach Programu Odnowy Wsi
Województwa Śląskiego na lata 20062010, które jest opisane w tym numerze gazety.
Odnośnie szczegółów Sesji i prac
rady odsyłam do protokołu sporządzonego po każdej Sesji Rady Gminy.

Jak to na pielgrzymce było - refleksje pątnika
H. Zając

P

iesza pielgrzymka na Jasną
Górę wyszła z Kłomnic rankiem 25 sierpnia, po mszy św.
odprawionej przez księdza Krzysztofa. Błogosławieństwa na drogę udzielił
ks. Proboszcz. Wyposażona w urządzenia nagłaśniające, gitary i śpiewniki, żegnana z łezką w oku przez odprowadzających parafian, pod znakiem
krzyża, na pielgrzymi szlak wyruszyła
całkiem spora grupa pątników; gdzie
nie spojrzeć - sama młodzież – niektóra tylko nieco wcześniej urodzona.
Pogoda sprzyjała pielgrzymom, Matka
Boska trzymała nad nimi parasol, który tylko od czasu do czasu przepuszczał leciutką mżawkę. Trochę więcej
kłopotu sprawiał Jej jakiś niższy rangą
diabełek dmuchający między połami
płaszcza wprost w oczy pielgrzymom,
ale poradziła sobie z nim gdzieś koło
Michałowa Rudnickiego. W Rudnikach parasol przestał być potrzebny, a
w Rędzinach zaświeciło słońce i świeciło do samej Jasnej Góry.
Przewodził pielgrzymom ksiądz
Krzysztof i trzeba przyznać, że dbał
zarówno o dusze, poprzez katechezy
i rozważania modlitewne w drodze, jak
i o ciała, fundując pątnikom nadprogramowe postoje w Witkowicach.
Jako się rzekło, w pielgrzymce wędrowała sama młodzież. Ta później urodzona wykazała się dużo większą aktywnością jeśli chodzi o śpiew. Grupa
śpiewająca, przez całą drogę okupowała skutecznie mikrofon, wyśpiewując
sobie tylko znane pieśni. W śpiewniku
przygotowanym i rozpowszechnionym
wśród pielgrzymów na 57 pieśni, 5
skierowanych było do Matki Bożej
z tego powszechnie znane bodaj dwie
i ani jedna nie pomagała w marszu.
Starsza młodzież nie była tym faktem
zachwycona, ale dobrze jej tak, mogła
się lepiej zorganizować.
Dzień Imienin Matki Boskiej każdy spędził po swojemu, lecz w drogę
powrotną pielgrzymi wyruszyli zorganizowaną, choć znaczne mniejszą
grupą. Powrót do domu poprzedziła
msza św. odprawiona w intencji pielgrzymów w Kaplicy Cudownego Obrazu. Uczestniczyli w niej również nie-

którzy zacni Kłomniczanie,
zamieszkujący od wielu lat
w Częstochowie.
Kochana Matka Boska przysłała do pomocy
pielgrzymom kłomnickich
strażaków, którzy
dbali
o bezpieczeństwo na drodze,
a nie było to łatwe, bo znowu jakiś niższy rangą diabełek mieszał w głowach grupce młodzieży (tej później urodzonej)
tak skutecznie, że nie umiała zliczyć
do czterech i zamiast zwartą kolumną,
wędrowała stadem. Oprócz kierowania
ruchem na trasie, nasi dzielni strażacy
rozpieszczali pielgrzymów ciepłymi
napojami podczas odpoczynku. Jednym słowem full serwis.
Kochana Matka Boska przysłała do pomocy pielgrzymom również
grupę transportowców, w tym pana
Janka Milca, który tradycyjnie, tak jak
już od wielu lat, swoim prywatnym samochodem podwoził pielgrzymom bagaże; zatrzymywał się na trasie w każdym możliwym miejscu i cierpliwie
wydawał lub chował pakunki. Oprócz
tego fotografował, fotografował, fotografował... no i czasem jakiś niższy
rangą diabełek pozwalał Mu przyłapać
pielgrzymów z głupią miną lub w niezręcznej pozie.
Za to znacznie wyższy rangą piekielny urzędnik musi stać na straży
obiektu sanitarnego, przeznaczonego
dla pielgrzymów odpoczywających
w Rędzinach. Gdyby było inaczej
szanowni Gospodarze gminy i parafii
rędzińskiej
mieliby sanitariaty powszechnie używane w XXI wieku. Ten
dotychczasowy przybytek, a raczej zabytek chluby Im nie przynosi.
Mimo trudu i różnych niedogodności trzeba obiektywnie zaznaczyć, że atmosfera podczas trwania pielgrzymki
była wspaniała. Można by sobie życzyć
aby choć część tej powszechnej życzliwości przenieść na dzień powszedni.
Szczęścia dopełnili ks. Proboszcz, parafianie i kłomnicka orkiestra, która
czekała na powracających pielgrzymów przed wiaduktem. Przy dźwiękach marszy nie czuło się zmęczenia.
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Na zakończenie ojcowskie powitanie księdza Proboszcza, krótka modlitwa dziękczynna za szczęśliwy powrót
i nadzieja że wszystkie intencje zostaną
wysłuchane.
I ja tam byłam, piętę odbiłam,
palce otarłam, gardła nie zdarłam,
a co przeżyłam i co widziałam,
to opisałam.

Nauczycielom
Janina Chrząstek
Uczniowie spieszą do szkół co rano
Rok szkolny w pełni i zajęć wiele
Czas trwania lekcji odmierza dzwonek
Lekcję prowadzą Nauczyciele.
To pod Ich okiem rozwija skrzydła
Wiedza narodu, potęga świata
Im zawdzięczamy troskę o dziecko
Od lat najmłodszych, przez długie
lata.
Nie szczędzą siły ani mozołu
W codziennym trudzie kształcą człowieka
Uczą nas liczyć, pisać i czytać,
Przez co ciekawe życie na nas czeka.
Oni potrafią odnaleźć talent
I każde dziecko wielkie się staje
Oni nauczyć mogą wszystkiego
Co radość życia na świecie daje.
Więc niech Im gwiazda szczęścia świeci,
A cierpliwości strzegą granice
My ślemy kwiaty, podziękowania
Wdzięczni uczniowie i ich rodzice.
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ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE.

OCHOTNICZE ZMAGANIA
Przemysław Zieliński- Komendant Gminny
GMINNE ZAWODY SPORTOWOPOŻARNICZE

W

tym roku Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze odbyły się 07.09.2008r., na obiekcie LKS „ORKAN” w Rzerzęczycach.
W zawodach udział wzięło łącznie 16
drużyn strażackich w tym: 9 męskich, 3
kobiece i 4 młodzieżowe. Celem takich
zawodów jest w szczególności mobilizowanie do intensywnego szkolenia
pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo
–gaśniczych, ocena stanu wyszkolenia
pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie do startu
w zawodach wyższego szczebla.
Jak zwykle zawody rozpoczęły się
wprowadzeniem wszystkich drużyn
na płytę boiska i meldunkiem Komendanta Gminnego dh Przemysława Zielińskiego składanym Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh
Adamowi Zającowi, który po powitaniu
wszystkich drużyn i komisji sędziowskiej otworzył zawody.
Pięcioosobowej komisji sędziowskiej
z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie przewodniczył bryg. Jarosław
Staszkiewicz. Zaraz po otwarciu odbyła
się odprawa dowódców drużyn z komisja sędziowską. Wylosowano kolejność
startów i omówione zostały szczegóły
sędziowania poszczególnych konkurencji. Po odprawie drużyn rozpoczęła się
rywalizacja. Najpierw odbyła się konkurencja: sztafeta pożarnicza w każdej
kategorii, a następnie druga część zawodów czyli ćwiczenie bojowe popularnie nazywane „bojówką”. W sztafecie
pożarniczej drużyny miały za zadanie
pokonać dystans 7x50 m, z ustawionymi w każdej strefie przeszkodami w jak
najkrótszym czasie, nie popełniając błędów technicznych. Niestety nie wszystkim udało się zadanie to wykonać bezbłędnie. Jako pierwsze wystartowały
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
potem drużyny kobiece a następnie seniorzy.
W ćwiczeniu bojowym drużyny mu6

siały wykonać ćwiczenie polegające
na zbudowaniu dwóch linii gaśniczych,
linii ssawnej, uruchomić motopompę,
zassać wodę ze zbiornika i w jak najkrótszym czasie, nie popełniając oczywiście
błędów, wykonać zadanie. Rywalizacja
w każdej kategorii była bardzo zacięta.
Każda drużyna dawała z siebie wszystko.
Zgromadzona publiczność mogła
być zadowolona z poziomu sportowego
imprezy, który z roku na rok jest co raz
wyższy. Szkoda tylko, że nasze zawody
odwiedziło trochę mało kibiców i należy wyciągnąć wniosek, ze o terminie zawodów strażackich trzeba powiadamiać
mieszkańców poprzez wywieszenie plakatów.
Po zakończeniu rywalizacji i po podliczeniu wyników wszystkie drużyny
zostały ponownie wprowadzone na płytę boiska na odczytanie wyników i zakończenie zawodów. Przewodniczący
komisji sędziowskiej bryg. Jarosław
Staszkiewicz odczytał protokół końcowy z zawodów. I tak: w kategorii
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
I miejsce zajęła drużyna OSP Kłomnice, II miejsce drużyna OSP Garnek, III
miejsce drużyna OSP Konary i IV miejsce zajęła drużyna OSP Chorzenice.
W klasyfikacji kobiecych drużyn pożarniczych najlepszy wynik i I miejsce
zajęły dziewczyny z OSP Rzerzęczyce,
II miejsce dziewczyny z OSP Kłomnice
i III miejsce zajęły dziewczyny z OSP
Zawada.
Rywalizacja wśród seniorów tym
roku zakończyła się następująco: I miejsce OSP Garnek, II miejsce OSP Nieznanice, III miejsce OSP Kłomnice.
Pozostałe drużyny: IV miejsce - OSP
Zdrowa, V miejsce – OSP Rzerzęczyce,
VI miejsce- OSP Zawada, VII miejsceOSP Konary, VIII miejsce - OSP Chorzenice, IX miejsce- OSP Pacierzów.
Do zawodów tej kategorii nie stawiła
się drużyna z OSP Skrzydlów.
Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Wójt Gminy Kłomnice, Prezes
ZOG ZOSP RP – dh Adam Zając, Komendant Gminny ZOSP RP – st.kpt. dh
Przemysław Zieliński, Sędzia Główny

zawodów – bryg. Jarosław Staszkiewicz.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach reprezentowali naszą gminę w zawodach o Puchar Starosty
częstochowskiego, które odbyły się
13.09.2008r. w Czarnym Lesie.
Przygotowanie terenu do takich zawodów wymaga bardzo dużego wysiłku
organizacyjnego i najzwyklejszej pracy
fizycznej. Dlatego kieruję słowa podziękowania do gospodarzy zawodów
druhów z OSP Rzerzęczyce, którzy
przygotowali obiekt do zawodów oraz
smaczny poczęstunek a także dziękuję druhom za pomoc z OSP Konary
i OSP Nieznanice. Dziękujemy również
klubowi sportowemu LKS „ORKAN”
za udostępnienie obiektu.
V ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE O PUCHAR STAROSTY
CZĘSTOCHOWSKIEGO
– 13.09.2008 CZARNY LAS

W

sobotę 13 września na boisku
sportowym w Czarnym Lesie odbyły się już V zawody
o Puchar Starosty, które odbywają się
co dwa lata. Rozgrywane były według
regulaminu Młodzieżowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych CTIF (w konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami na 400 m i rozwinięcie bojowe)
oraz regulaminu Zawodów SportowoPożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z 11 kwietnia 2006 r. Do tych
zawodów z naszej gminy zakwalifikowały po rozegranych zawodach gminnych: seniorzy z OSP Garnek, dwie
drużyny kobiece z OSP Rzerzęczyce
jako zwycięzcy zawodów gminnych
i z OSP Kłomnice, a także MDP z OSP
Kłomnice.
W klasyfikacji generalnej nasze cztery drużyny zajęły następujące
miejsca: seniorzy z OSP Garnek zajęli
IX miejsce na 16 startujących. Nasze
dziewczyny już po raz kolejny na tych
zawodach pokazały klasę. Dziewczyny z OSP Kłomnice zajęły I miejsce
a dziewczyny z OSP Rzerzęczyce miejsce III. Dziewczyny z OSP Rzerzęczyce
miały trochę pecha, gdyż w ćwiczeniu
bojowym jedna z nich poślizgnęła się
na mokrej trawie i przewróciła, co spowodowało stratę kilku sekund i w rezultacie tylko III miejsce. Po biegu były
trochę załamane i mówiły o pechu, któ-

ry ich spotkał, ale gdy emocje opadły
zapowiedziały, że w przyszłym sezonie
będzie lepiej. Nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kłomnice może
też mówić o pechu bo już po raz czwarty zajęli na zawodach szczebla powiatowego IV miejsce.
Jak widać z przedstawionych wyników sport pożarniczy w naszej gminie
jest na wysokim poziomie. Analizując
wyniki z lat ubiegłych, co rok, drużyny
startujące na zawodach gminnych „wykręcają” co raz lepsze czasy i należy
się spodziewać iż na przyszłorocznych
zawodach powiatowych nasze drużyny
w poszczególnych kategoriach będą zajmowały miejsca na podium. Tegoroczne wyniki są dobre i należy się z nich
cieszyć. Ja jako Komendant Gminny
jestem dumny z tych osiągnięć, a drużynom, prezesom, naczelnikom i trenerom
serdecznie gratuluję. Brawo, byle tak
dalej!!!

BOHATEROM EWINY
Aldona Chrząstek- nauczycielka Zespołu Szkól w Konarach

W

dniu 12 września
1944 roku rozegrała się największa bitwa partyzancka
w naszym regionie- bitwa
pod Ewiną (gmina Żytno,
powiat radomszczański).
Tego dnia 600 żołnierzy
z 3. Brygady Armii Ludowej im. gen. J. Bema zostało otoczone przez dziesięciokrotnie liczebniejsze
siły niemieckie. Nieprzyjaciel kilkakrotnie uderzał
ze wszystkich stron.
Po całodziennej walce brygada
przerwała pierścień obławy i wyszła
z okrążenia. Straty wroga oceniono
na około 100 zabitych i 200 rannych.
Na założone przez partyzantów miny
najechało kilka pojazdów nieprzyjaciela, a w jednym z samochodów zginęła
grupa oficerów niemieckich. Straty
polskie wyniosły 12 zabitych, 11 rannych i kilkunastu zaginionych.
O doniosłości tego wydarzenia
świadczy fakt, że nazwa miejscowości Ewina została wyryta na pomniku
Czynu Partyzanckiego w Polichnie

wśród nazw największych walk partyzanckich w Polsce.
W niedzielę 14 września 2008roku
w Ewinie odbyły się uroczystości upamiętniające 64. rocznicę bitwy. Na obchody rocznicowe przybyli przedstawiciele gminy Kłomnice Wanda Kusztal
Zastępca Wójta Gminy Kłomnice.
Niewątpliwa oprawą uroczystości
był udział pocztów sztandarowych oraz
przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami z poszczególnych szkół naszej gminy. Nie zabrakło
też harcerzy z ZS w Kłomnicach i ZS
w Rzerzęczycach.
Uroczystości rozpoczęła polowa
Msza Święta. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce pod pomnikiem
poświęconym uczestnikom walk.
Minutą ciszy oddaliśmy hołd poległym w czasie bitwy. Licznie zgromadzeni mieli okazję wysłuchać
wspomnień uczestnika pamiętnych
Organizatorzy:
wydarzeń. Następnie poszczególne
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiJ w Kłomnicach
delegacje złożyły biało- czerwone
Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach
wiązanki w Miejscu Chwały Oręża
Zarząd Jednostki OSP w Kłomnicach
Polskiego.
Młodzież z naszej gminy miała
okazję uczestniczyć w żywej lekcji
Serdecznie zapraszamy Państwa – emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne
historii, a poprzez postawę wszystdo udziału w obchodach Dnia Seniora. Uroczystość odbędzie się w dniu 6 (sobokich zgromadzonych oraz świadta) grudnia 2008r. w Sali OSP Kłomnice. Rozpoczęcie o godz.16.00
ków tamtych dni ugruntować swą
postawę patriotyczną.
Program;
		 1. Rozpoczęcie uroczystości.
		 2. Wręczenie odznak i dyplomów
		 3. Wystąpienie Wójta Gminy oraz zaproszonych gości
		 4. Występy artystyczne zespołów i osób.
		 5. Przygrywanie orkiestry dętej OSP Kłomnice

Gminne Obchody Dnia Seniora

pod patronatem honorowym Wójta Gminy
Kłomnice Adama Zająca

ZAPROSZENIE

Wstęp wolny dla wszystkich osób.				
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„...dzisiaj światu potrzeba dobroci”
Jolanta Czerwińska

T

e zawsze aktualne słowa doskonale pasują do działań jakie podejmują dh. Agnieszka
Borowiecka ze swoimi harcerzami
oraz kol. Dorota Kotas i jej grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół
w Kłomnicach. Gdyby chciały pisać o każdej pięknej akcji, to byłoby
co czytać w każdym numerze „Gazety
Kłomnickiej”.
Postanowiłam więc napisać o jednej
pięknej wycieczce w Pieniny zorganizowanej perfekcyjnie przez kol.
Agnieszkę Borowiecką przy współpracy kol. Doroty Kotas.
W wycieczce udział wzięli harcerze,
wolontariusze z Gimnazjum w Kłomnicach oraz dzieci z Domu Dziecka
w Chorzenicach z wychowawczyniami
kol. Mirosławą Pałuską i Iwoną Michalak
Wycieczka odbywała się pod jakąś
szczęśliwą gwiazdą, bo np. dochodzimy do przystani aby popłynąć tratwami
po Dunajcu, a tu mnóstwo oczekujących
na spływ ludzi. Okazało się, że w tym
dniu zorganizowano nie zapowiadane
wcześniej ćwiczenia wojskowe i drogi
były zablokowane. Z tego powodu tra-

twy nie płynęły. Wszystkim uczestnikom miny zrzedły, a tu za chwilkę podjeżdża autokar pełen flisaków i po 15
min. już płynęliśmy.
I to nie koniec szczęścia. Na „ Trzy
Korony” prowadził młodzież przewodnik, który pięknie śpiewał. Kiedy
na samym szczycie zaintonował pieśń,
to aż góry drżały. Po powrocie do autokaru dziękując za miłe przewodnictwo
poprosiłyśmy nieśmiało, czy mógłby
przyjść do młodzieży ze skrzypcami
i coś zaśpiewać. Okazało się, że cała
jego kapela ma spotkanie z zagranicznymi turystami. Na kapelę nie byłoby
nas stać, wiedziałyśmy jakie są stawki.
Po kolacji wybraliśmy się do bacówki zobaczyć, jak wyrabia się oscypki.
Jakież było nasze zdumienie, kiedy
z końca grupy usłyszeliśmy wołanie,
aby wracać, bo przyszedł nie jeden góral, ale cała kapela. Byli w pięknych
ludowych strojach, z instrumentami,
więc całą godzinę śpiewaliśmy i bawiliśmy się wspólnie.
Występ był za „Bóg zapłać”. Byliśmy szczęśliwi.
Następnego dnia po kolacji przy
ognisku Dawid grał na gitarze, dziew-

czyny śpiewały, a jak druhna Agnieszka
Szafarowicz poderwała się ze śpiewem
„Zróbmy koło, bawmy się wesoło”
prawie cała grupa „szalała” bawiąc
się radośnie. Oj, znają harcerze „fajne” zabawy! Sama radość. Wspaniała
jest ta nasza młodzież W drodze powrotnej prawie cały czas śpiewaliśmy.
A dlaczego ja tam byłam i miałam
możliwość widzieć doskonałą pracę
wychowawców ze szkoły i z domu
dziecka? Bo jestem przyjacielem harcerzy, wolontariuszy i wychowanków
chorzenickiego domu dziecka i czasami troszeczkę pomagam.
Nowy rok szkolny się zaczął, może
uda się jeszcze coś dobrego zrobić, Życzę wszystkim dużo szczęścia i radości.
Młodzieży samych szóstek i spotykania na swojej drodze samych dobrych
ludzi. Wychowawcom wspaniałej,
mądrej młodzieży i miłej współpracy
z rodzicami swoich wychowanków,
a w życiu osobistym samych pięknych
chwil.
O uroku miejsc, które zwiedzaliśmy
nie pisałam, bo to trzeba samemu zobaczyć.

IV Piknik Rodzinny w Garnku
Robert Kępa - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Oddział Parafialny w Garnku

J

uż po raz czwarty mieszkańcy Garnka i okolicy spotkali się
na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Garnku. Piknik odbył się w niedzielę 7 września w Parku
Braci Reszke w Garnku. Organizatorzy
przygotowali dla gości liczne atrakcje.
Impreza miała charytatywny charakter,
a dochód przeznaczony jest na działalność świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie.
O godzinie 14.00 w Parku Braci
Reszke rozpoczął się IV Piknik Rodzinny. Goście spragnieni artystycznych
wrażeń mogli śledzić wydarzenia na scenie. Piknik rozpoczął występ młodzieży ze świetlicy dla dzieci i młodzieży
Ochronka. Na piknikowej scenie, przed
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licznie zebraną publicznością debiutowały w solowych występach Justyna
Bednarczyk, Karolina Kępka, Katarzyna
Ciastek i Judyta Topolska.
Kolejną atrakcją był spektakl plenerowy dla dzieci… i dorosłych pt.:
„Power of Love” w wykonaniu Teatru
from Poland z Częstochowy. Szczudlarze, bajkowe postaci i bohaterowie
literatury zaangażowali do wspólnego
spektaklu zebraną publiczność. Można
było powiedzieć miłosny wiersz Śpiącej
Królewnie, pomóc w tarapatach Romeo
i Juli oraz dać się postrzelić strzałą biegającego na szczudłach Kupidyna.
Wielkim zainteresowaniem publiczności cieszył się pokaz salsy w wykonaniu Aleksandry Małek i Adriana
Dronszczyka. Wszyscy ci, którzy poczu-

li niedosyt tanecznego widowiska mogli
również obejrzeć popis taneczny Klubu
Tańca Towarzyskiego „Styl” z Kłomnic.
Ten kto przypuszczał, że to wszystkie z przygotowanych przez organizatora atrakcji był w wielkim błędzie.
W dalszej części imprezy zebrana w Parku Braci Reszke publiczność owacyjnie
przyjęła występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Częstochowy pod batutą Marka
Piątka.
Ku przerażeniu zebranych, tuż po godzinie osiemnastej na placu rozległy się
krzyki niewiast: „Krzyżacy!!!” Tak właśnie zaczęła się inscenizacja bitwy rycerskiej Zawiszy z Garnka z Krzyżakami.
Oddział zbrojnych Krzyżaków zbliżył
się do grodu Zawiszy siejąc strach wśród

okolicznych mieszkańców. Zawisza
ze swoimi rycerzami w bojowym szyku wyszedł ze swego grodu, aby w polu
zmierzyć się z oddziałem Krzyżaków.
Po wymianie tradycyjnych dla przełomu
XIV i XV wieku wojennych okrzyków
doszło do starcia garnkowskiego rycerstwa z Krzyżakami. Bój był wyrównany. Nie brakowało kanonady altyrerii
i strzałów łuczników. Tak jak podają
przekazy historyczne z XV wieku, tak
i w późne niedzielne popołudnie Roku
Pańskiego 2008 bitwę wygrali rycerze
Zawiszy z Garnka.
Finałem Pikniku był koncert gwiazdy. W tym roku zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Garnka
przyjęła Viola Brzezińska z zespołem.
Piosenkarka znana wszystkim z programu „Szansa na sukces”, uznawana za jedną z najlepszych polskich wokalistek,
zaprezentowała publiczności piosenki
ze swojej najnowszej płyty „Przystań”.
Muzyka chrześcijańska, w najlepszym
polskim wydaniu, przypadła do gustu
publiczności i znakomicie komponowała się w park, mający tak pięknych patronów, jak bracia Reszke. Po koncercie
gwiazdy, najbardziej wytrwali bawili się
dalej, tańcząc przy przebojach w wykonaniu zespołu Stereo.
Obok pokazów na scenie organiza-

torzy przewidzieli wiele dodatkowych
atrakcji. Goście Pikniku mogli śledzić
życie przeniesionego z czasów Zawiszy
z Garnka obozu rycerskiego przygotowanego przez bractwo rycerskie Kompanię Najemną Taurus z Częstochowy,
uczestniczyć w warsztatach garncarskich
przygotowanych przez Pracownię Ceramiczną „Stodoła” z Garnka, spróbować
znakomitego miodu, z tegorocznych
zbiorów, przygotowanego przez rodzinę
Śliwakowskich z Kłomnic. Nie zabrakło
stoiska prezentującego unijny projekt
„Czas liderów”, realizowanego przez
nasze stowarzyszenie oraz turnieju siatkarskiego. Najmłodsi bawili się na dmuchanych zjeżdżalniach. Goście korzystali również z bufetu i grilla prowadzonego
przez Stowarzyszenie.
Ogrom pracy włożony przez członków i przyjaciół Stowarzyszenia w organizację imprezy został nagrodzony piękną pogodą oraz ogromną publicznością,
jakiej Garnek dotąd nie widział. IV Piknik Rodzinny odbył się dzięki zaangażowaniu wielu dobrych ludzi. W szczególny sposób dziękuję osobom tworzącym
nasze Stowarzyszenie oraz sponsorom.
Piknik był współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich. Imprezę wsparło również
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
oraz Urząd Miasta w Częstochowie.
Nie zawiedli nasi przyjaciele: Antoni
Furmańczyk – kierownik przychodni
w Garnku, Profesor Fryderyk Prochaczek, Lidia Burzyńska – radna powiatu
Częstochowskiego, Ewa i Jarosław Kuklewscy – Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe POLMAT, Mirosław Ślęzak,
Dorota Kołodziejczyk, Barbara i Dariusz Kępkowie oraz Ks. Alojzy Zatoń.
Dziękujemy za wsparcie i pomoc Panu
Zbigniewowi Wierzbickiemu, dyrektorowi Rejonu Dystrybucji ENION Częstochowa, Zbigniewowi Wawrowskiemu – prezesowi GS Kłomnice, Annie
Kliszewskiej, Wiesławowi Boralowi
z Bartkowic, Anidzie Chybalskiej, dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w Garnku, Mariuszowi Gawronowi, właścicielowi Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego, Sylwestrowi
Strojcowi, Markowi Szymczykowi, firmie VIV z Garnka oraz Urzędowi Gminy w Kłomnicach za przenośne toalety.
Specjalne podziękowania należą się
również druhom z Karczewic z Ochotniczej Straży Pożarnej w Garnku za pomoc w organizacji imprezy.

Wakacje w „OCHRONCE”
Justyna Kępa

W

akacje w Świetlicy dla
dzieci i młodzieży Ochronka w Garnku minęły bardzo aktywnie. Podopieczni mogli
uczestniczyć w zajęciach muzycznych,
plastycznych, warsztatach ceramicznych w pracowni „Stodoła”, indywidualnych lekcjach gry na gitarze oraz
w warsztatach rycerskich prowadzonych przez bractwo rycerskie Kompanię Najemną Taurus z Częstochowy.
Obok codziennych zajęć świetlicowych młodzi ludzie wzięli udział
w 3-dniowej wycieczce w Pieniny
w dniach 4 - 6 sierpnia. Pierwszego
dnia uczestnicy wycieczki wybrali
się do Parku Wodnego w Krakowie,
nie zabrakło również filmu Kung Fu
Panda w Multikinie i Starego Miasta,
po którym oprowadzał uczestników
prezes Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich Pan Robert Kępa. Kolejne
dni to już wyczekiwany pobyt z urokliwych Pieninach. Uczestnicy weszli
na Trzy Korony oraz zwiedzili Zamek
w Niedzicy. Każdy dzień kończył się
pogodnym wieczorem, pełnym zabaw
integracyjnych i wspólnego śpiewu.
Ostatni dzień rozpoczął się od rejsu
statkiem po Zalewie Czorsztyńskim.
W drodze powrotnej uczestnicy obejrzeli Muzeum Pożarnictwa i Ekomuzeum Garncarstwa w Regulicach.
Największą wakacyjną świetlicową
atrakcją były jednak warsztaty rycerskie. Pomysł zorganizowania warsztatów jest związany z próbą przywrócenia pamięci o średniowiecznym
rycerzu Zawiszy z Garnka, który – jak
podają kroniki – władał drewnianym
grodem w Garnku w czasach wojny
z Zakonem Krzyżackim. Uczestnicy
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warsztatów poznali stroje i uzbrojenie
rycerza i łucznika z czasów Zawiszy
z Garnka, sztukę strzelania z łuku,
walki mieczem, komendy wojskowe
i techniki walki w szyku, ale również
nauczyli się tańców średniowiecznych.
Efektem warsztatów było również
przygotowanie inscenizacji potyczki
drużyny rycerskiej Zawiszy z Garnka
z Krzyżakami. Inscenizacja ta została
zaprezentowana w czasie Pikniku Rodzinnego, który odbył się w niedzielę 7
września w Garnku.
Wakacyjne działania mogły odbyć
się dzięki środkom pozyskanym przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu
Gminy. Po wakacjach świetlica działa dalej. Zapraszamy od poniedziałku
do czwartku w godzinach 11 – 16.
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„Fotoraport Club” - wyprawa Doliną Warty
Marta Ojrzyńska

W

poprzednim numerze zapraszaliśmy do obejrzenia relacji fotograficznej
z wyprawy Doliną Warty, która odbyła się 1 lipca. Wyjazd na plener był
nie lada wyzwaniem dla uczniów będących już na wakacjach, gdyż zaczął
się o godzinie 5.00 rano. Nasza trasa
przebiegała wzdłuż rzeki od Kłobukowic do Skrzydlowa. Zdjęcia robiliśmy
wzdłuż rzeki Warty i jej starorzecza.
Uczniowie wykazali się niezwykłym zaangażowaniem, pomysłowością w poszukiwaniu niecodziennych
ujęć oraz tym, co jest bardzo ważne u
fotografika – cierpliwością.

Zdjęcia wspólnie analizowaliśmy
kilka dni po plenerze, każdy zrobił
ponad trzysta zdjęć, z których wybraliśmy najlepsze. Tych najlepszych
zdjęć jest około setki, dlatego oprócz
fotoreportażu w Gazecie Kłomnickiej
zdecydowaliśmy się zorganizować
wystawy fotograficzne. Pierwsza z
nich będzie miała miejsce w Zespole
Szkół w Kłomnicach 14 października
podczas obchodów Gminnego Dnia
Edukacji. Następne w październiku i
listopadzie kolejno: podczas sesji Rady
Gminy oraz na terenie Urzędu Gminy
w drugiej połowie października, potem
planujemy wystawy w ośrodkach kul-

tury poza naszą gminą. Już teraz zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Nie bylibyśmy w stanie wywołać
zdjęć ani zorganizować wystaw, gdyby
nie przyznane szkołom środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi
wśród młodzieży, które Urząd Gminy
przeznacza co roku na zajęcia z młodzieżą podczas wakacji, za co bardzo
jesteśmy wdzięczni.
Życzymy czytelnikom Gazety
Kłomnickiej, aby nasz fotoreportaż
sprawił dużo przyjemności.
W następnym numerze pokażemy
tajemniczy urok opuszczonych miejsc
z terenu naszych Kłomnic.

Matematyczne osiągnięcia uczniów Zespołu
Szkół w Kłomnicach w roku szk. 2007/2008
Mirosława Wójcik, Agnieszka Michoń

W

Szkole Podstawowej i Gimnazjum corocznie odbywają
się konkursy matematyczne
o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W minionym roku szkolnym
odbyły się konkursy: ALFIK, ALBUS,
OLIMPUS, KANGUR i KANGUREK.
Konkursy cieszą się bardzo dużą popularnością wśród uczniów mimo, iż
są samofinansujące. Zadania konkursowe wymagają od uczestników wiedzy
i umiejętności matematycznych oraz
logicznego myślenia. Osiąganie wysokich wyników i nagrody satysfakcjonują uczniów, nauczycieli i rodziców oraz
mobilizują do dalszej pracy rozwijającej
zainteresowania.
Osiągnięcia naszych uczniów:
ALFIK MATEMATYCZNY 2007:
• Tomasz Kaczorowski kl. VI b SP – 2
LOKATA, 4 miejsce w woj.
• Zuzanna Miarzyńska kl. IV a SP – 3
LOKATA, 57 miejsce w woj.
• Piotr Muras kl. V b SP - 3 LOKATA,
76 miejsce w woj.
Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Michoń
• Emil Bik kl. I a G - 2 LOKATA, 14
miejsce w woj.
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„Kto lekceważy osiągnięcia matematyki,
przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten,
kto nie zna matematyki, nie może poznać
innych nauk ścisłych i nie może poznać świata.”
Roger Bacon

• Tomasz Kowalczyk kl. I b G - 2 LOKATA, 16 miejsce w woj.
Nauczyciel prowadzący: mgr Mirosława Wójcik.
OLIMPUS MATEMATYCZNY 2007:
• Emil Bik kl. I a G - 11 miejsce w kraju.
Nauczyciel prowadzący: mgr Mirosława Wójcik
• Dominik Krzemiński kl. III a G- 18
miejsce w kraju.
Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa
Czerwińska – Drab
• Janusz Centkowski kl. II c G - 20
miejsce w kraju
Nauczyciel prowadzący: mgr Mirosława Wójcik.
ALBUS MATEMATYCZNY 2008:
• Piotr Mucha kl. IV a SP- LAUREAT, 5 miejsce w kraju
• Zuzanna Miarzyńska kl. IV a SP
– LAUREAT, 7 miejsce w kraju
• Tomasz Kaczorowski kl. VI b SP
– LAUREAT, 7 miejsce w kraju
• Krzysztof Kloczkowski kl. IV a SP
– WYRÓŻNIENIE, 13 miejsce w kraju

• Piotr Muras kl. V b SP - WYRÓŻNIENIE, 13 miejsce w kraju
• Maciej Kupczak kl. VI b SP - WYRÓŻNIENIE, 13 miejsce w kraju
• Paweł Zatoń kl. IV a SP -WYRÓŻNIENIE, 15 miejsce w kraju
Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Michoń.
• Emil Bik kl. I a G - LAUREAT, 9
miejsce w kraju
• Janusz Centkowski kl. II c G - WYRÓŻNIENIE, 11 miejsce w kraju
• Ewelina Michoń kl. I a G - WYRÓŻNIENIE, 13 miejsce w kraju
• Tomasz Kowalczyk kl. I b G - WYRÓŻNIENIE, 15 miejsce w kraju
• Julita Pękla kl. II c G - WYRÓŻNIENIE, 15 miejsce w kraju
Nauczyciel prowadzący: mgr Mirosława Wójcik
• Agnieszka Wartacz kl. II a G - WYRÓŻNIENIE, 15 miejsce w kraju
Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa
Czerwińska – Drab.
KANGUREK MATEMATYCZNY 2008:
• Milena Kaczorowska kl. II a SP –

BARDZO DOBRY WYNIK
Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara
Stępień.
KANGUR MATEMATYCZNY 2008:
• Tomasz Kaczorowski kl. VI b SPBARDZO DOBRY WYNIK
• Zuzanna Miarzyńska kl. IV a SP
– WYRÓŻNIENIE
• Piotr Muras kl. V b SP - WYRÓŻ-

NIENIE
Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Michoń.
• Tomasz Kowalczyk kl. I b G - WYRÓŻNIENIE
Nauczyciel prowadzący: mgr Mirosława Wójcik
• Damian Grzyb kl. III a G – WYRÓŻNIENIE

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa
Czerwińska – Drab.
Gratulujemy uzyskanych wyników
i życzymy sukcesów w konkursach matematycznych w bieżącym roku szkolnym. Słowa podziękowania kierujemy
do Rodziców naszych uczniów za umożliwienie im uczestnictwa w konkursach.

RZECZ CZARNOLESKA – O DNIU PATRONA W ZESPOLE
SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WITKOWICACH

O

d 18 czerwca 2005r. Zespół
Szkół w Witkowicach nosi
imię Jana Kochanowskiego,
jednego z najwybitniejszych poetó
w
w całej historii naszej kultury. Najważniejszym przesłaniem jego twórczości
jest renesansowe hasło: „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”.
W myśl tej zasady, jako pierwszy prawdziwie wybitny poeta polski, tworzył
utwory, w których zobrazował i utrwalił
ówczesne życie, zarówno codzienne, jak
też dworskie, z jego obyczajami, a także
życie publiczne, państwowe i ogólnonarodowe. W swoich utworach wyrażał patriotyczną troskę o losy ojczyzny i sprawy
społeczne. Jednocześnie opisywał świat
ludzkich przeżyć i doznań w zróżnicowanej formie gatunkowej-pieśniach, fraszkach oraz trenach.
Na stałe do tradycji szkoły weszły
obchody Dnia Patrona. Z tej okazji organizowane są różne imprezy kulturalne:
festyny, akademie, spotkania ze sponsorami szkoły oraz konkursy szkolne i pozaszkolne.
W tym roku szkolnym został zorganizowany Regionalny Konkurs Plastyczny
,, Życie i Twórczość Jana Kochanowskiego” w dwóch kategoriach: indywidualna
praca plastyczna oraz album wykonany
zespołowo. Do szkoły przesłano dużo
pięknych prac, które zostały ocenione

„(…) Od czterech wdzięcznych wieków i dla wiecznej chwały,
złotej jak miód natchniony w twym pisanym dzbanie,
wszystkie kwitnące lipy w Polsce całej
pachną imieniem twoim, Kochanowski Janie.”
L. Staff

i nagrodzone
oraz zaprezentowane
w
formie
wystawy podczas uroczystości obchodów Dnia Patrona.
W kategorii indywidualnych prac plastycznych nagrodzono:
klasa I-III szkoła podstawowa:
I miejsce – Olga Stelmaszczyk – SP
Zdrowa
II miejsce – Natalia Mróz – SP Krasice
III miejsce – Kinga Kacperczyk – SP
Zdrowa
klasa IV-VI szkoła podstawowa
I miejsce – Marcin Kubik – ZS Witkowice
II miejsce – Luiza Musiał – ZS Zawada
III miejsce – Klaudia Jura – SP Krasice
klasa I-III gimnazjum
I miejsce – Marcin Pluta – ZS Skrzydlów
II miejsce – Klaudia Strzelecka – ZS Rzerzęczyce
III miejsce – Mateusz Koza – ZS Garnek
W kategorii album (praca zespołowa)
przyznano nagrody:
klasa I-III szkoła podstawowa
I miejsce – Marzena Pawlak, Dominika
Makulska, Agata Cierpiał – ZS Witkowice
klasa IV-VI szkoła podstawowa
I miejsce – Anna Biernat, Ilona Kuc, Weronika Pietrzak, Karolina Olszewska – ZS
Rzerzęczyce
II miejsce - Paulina Koza, Paulina Strączyńska, Izabela Rachwalik, Justyna
Bilińska – ZS Konary
III miejsce – Julia Raj, Paulina Woch,
Kamila Postawa, Agata Kurzacz, Angelika Zakrzewska – ZS Witkowice
klasa I-III gimnazjum
I miejsce – Marika Fronczek, Izabela
Stanisz, Monika Szpringiel, Katarzyna
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Żurek – ZS Konary
II miejsce – Katarzyna Łagiewka,
Agnieszka Knysak, Kamil Bartyczak ZS Witkowice
III miejsce – Julita Ingier, Olga Całuzińska, Michalina Kowalczyk – ZS Witkowice
Dzień Patrona obchodzono 17 czerwca.
Najpierw odbyła się uroczysta akademia
dla społeczności szkolnej, w czasie której prezentowane były recytacje utworów Jana Kochanowskiego, występował
chór szkolny oraz ogłoszono wyniki zorganizowanych konkursów. Natomiast
po południu zaproszonym gościom również uświetniono pobyt w szkole, recytując poezje Kochanowskiego.
Nauczycielom z terenu gminy i powiatu składamy podziękowania za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursów. Wszystkim,
którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia
Dnia Patrona oraz ufundowania nagród
i poczęstunku serdecznie dziękujemy.

P.P.H.U. CERAMIKA ŁĘG S.C.
42-282 KRUSZYNA, ŁĘG 1
tel. 034 320 24 47; 0 500 233 656
Oferujemy asortyment:
- MAX;
- 1/2 MAX;
- PUSTAK STROPOWY 18, 15;
- U-MAX;
- CEGŁA PEŁNA;
- CEGŁA DZIURAWKA;
- CEGŁA BUDOWLANA;
- PUSTAK WENTYLACYJNY
Transport gratis!!!
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REKLAMA

Anna Błaszczyk, Aldona Siemińska

WAKACJE
Z TAŃCEM
Krzysztof Chmielarz

T

ancerze Klubu Tańca Towarzyskiego „Styl” działającego
przy GOK w Kłomnicach zakończyli wakacje obozem tanecznym
zorganizowanym w dniach od 17.0829.08 b.r. w Zajeździe Czorsztyńskim w miejscowości Maniowy nad
Zalewem Czorsztyńskim. Był to obóz
ukierunkowany głównie na intensywne
treningi tancerzy przed nowym sezonem tanecznym rozpoczynającym się
jednocześnie z rokiem szkolnym. Treningi były prowadzone przez trenera
klubu p. Krystiana Chmielarza i trwały

co najmniej 6 godzin dziennie. W czasie obozu dodatkowo dzieci i młodzież
trenowali ze szkoleniowcami klubu,
którymi od kilku lat są: ze standardu
– p. Krzysztof Trętowski były mistrz
Polski, z łaciny – p. Robert Linowski były v-ce mistrz Polski. Oprócz
ćwiczeń typowo tanecznych dodatkowy czas uczestnicy obozu spędzali
na ćwiczeniach wytrzymałościowych
prowadzonych przez trenera p. Krystiana. Były to ćwiczenia podnoszące i polepszające kondycję fizyczną,
tak niezbędną w tańcach na parkiecie.
W czasie obozu „swoich tancerzy” odwiedzili rodzice, którzy mogli zapoznać się w jakich warunkach mieszkają
i trenują ich dzieci. Uczestniczyli też
w pokazie tanecznym, który tancerze
zaprezentowali w centrum Maniowych
z okazji jubileuszu miejscowego klubu

Wakacje w Konarach
Agnieszka Berska

W

czasie wakacji nauczyciele w Zespole Szkół
w Konarach zorganizowali różnorodne formy wypoczynku
dla uczniów.Między innymi kolejny
raz zorganizowano wyjazd do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach,
cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Na wycieczkę zgłosiło się dwudziestu pięciu uczniów.

Organizacji podjęła się p. Agnieszka
Berska. Czas wypełniony atrakcjami
w czasie pobytu w Parku Wodnym
upłynął niezwykle szybko, po czym
grupa udała się do Sztolni „Czarnego
Pstrąga”. Płynąc łodziami zwiedzano
tam stare, zabytkowe korytarze kopalni. Całą przejażdżkę uatrakcyjnił przewodnik, interesująco przedstawiając
historię tego miejsca. Na zakończenie

Zespół Szkół w Rzerzęczycach w komplecie
Anna Pietras

1

września rok szkolny 2008/
2009 w Zespole Szkół w Rzerzęczycach rozpoczęła liczna rzesza dzieci i młodzieży. Po raz
pierwszy progi szkoły przekroczyła
nie tylko klasa I szkoły podstawowej,
ale także najmłodsi uczniowie z klasy 0. Uczestniczący w tym ważnym
w dziejach szkoły wydarzeniu: Pani
V- ce Wójt Wanda Kusztal, grono pedagogiczne, młodzież szkolna, ciepło
powitali sześciolatków w społeczności
uczniowskiej.
Dotychczas obowiązek szkolny
uczniowie klasy 0 wypełniali w miejscowym przedszkolu. Placówka ta,
mimo życzliwości dla najmłodszych,
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nie mogła przyjmować rokrocznie
wszystkich przedszkolaków, gdyż
ze względów lokalowych dysponuje
ograniczoną ilością miejsc. Większość
tych miejsc była zarezerwowana właśnie dla zerówkowiczów.
Analiza powyższej sytuacji
przez Wójta Gminy Kłomnice
Adama Zająca, rozmowy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Rzerzęczycach p. R. Krokiem i rodzicami dzieci pozwoliły podjąć
konkretne działania, które zaowocowały reorganizacją Zespołu
Szkół w Rzerzęczycach i włączeniem do niego klasy 0. Tak znaleźliśmy się w gronie zespołów

sportowego. Owacji nie było końca, aż
w końcowym efekcie zebrana publiczność spróbowała swoich sił na parkiecie i trwała wspólna zabawa. W czasie
obozu odskocznią od codziennych intensywnych treningów była dla uczestników wycieczka po okolicy, uroczyste ognisko z udziałem miejscowej
kapeli góralskiej, wyjazd do aquaparku na Słowację, a w powrotnej drodze
zwiedzanie Zakopanego. Tancerze
wrócili roztańczeni i gotowi do podejmowania nowych wyzwań na parkietach całej Polski.
Chcemy poinformować wszystkich,
który mają ochotę rozpocząć swoją
przygodę z tańcem, iż nabór do Klubu
Tańca Towarzyskiego „Styl” Kłomnice odbędzie się w dniu 06.10.2008 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach o godz. 16,30.
wszyscy głodni i zadowoleni udali się
na posiłek do Mc Donald’s.
Znaczna grupa uczniów z Zespołu
Szkół w Konarach wyjechała również
na letnie kolonie do Jastrzębiej Góry,
zorganizowane przez Zespół Szkół
w Zawadzie. Uczniowie skorzystali
także z propozycji GOPS-u i wyjechali na kolonie letnie do Chorzenic,
na których czekały liczne atrakcje.
Przez całe wakacje na placu szkolnym w Konarach odbywały się gry
i zabawy ruchowe oraz udostępniona
była kawiarenka internetowa.

szkół naszej gminy, w których odbywa
się kształcenie wczesnoszkolne i szkolne. Finalizacja tego przedsięwzięcia
wymagała szybkich działań i maksymalnego zagospodarowania bazy lokalowej Zespołu Szkół w Rzerzęczycach.
Dzięki doświadczeniu organizacyjnemu Dyrektora szkoły, przychylności
i wsparciu finansowemu organu prowadzącego przy wielkim zaangażo-

waniu Pani V-ce Wójt udało się stworzyć najmłodszym uczniom odrębne,
przytulne pomieszczenie, gdzie będą
w przyjaznej atmosferze, pod opieką

wychowawczyni p. Marii Rutkowskiej
sukcesywnie dojrzewać do, ,spotkania
ze szkołą”. Teraz uczniowie z klasy 0
mogą kształcić kluczowe umiejętności,

Arcydzieło na murze
Agnieszka Wartacz

K

olorowe plątaniny od dawna
oblepiają mury fabryk, garażów, przejścia podziemne,
budowle małe i duże, znane, bądź nie.
Rysunki grafficiarzy są wszędzie, bez
względu na kontynent, kraj czy miasto.
Teraz mamy i my!
Przychodząc pierwszego września
do szkoły większość z nas, uczniów
Zespołu Szkół w Kłomnicach, nie spodziewała się tak ogromnej, dosłownie
i w przenośni, niespodzianki. Naszym
oczom, tuż po wejściu do szkoły i wyjrzeniu przez okno ukazało się graffiti
monumentalnych rozmiarów na naszej
hali sportowej, 32 metrów szerokości
i 5 metrów wysokości. Trzeba przyznać, że wymalowane sprayem sylwetki wielkich gwiazd sportu, robią
wrażenie. Boisko znajdujące obok hali
to miejsce spotkań młodzieży, a dzięki
temu uzyskało swój charakter. W miej-

scu centralnym są sylwetki dwóch znanych polskich siatkarek, Agaty Mróz
oraz Małgorzaty Glinki. Na lewo znajduje się karateka Francisco Filho i jego
rywal Andy Hug. Obok stoi Marta Domachowska trzymająca rakietę od tenisa, zresztą jak przystało na tenisistkę.
Prawą stronę opanowali sportowcy
światowej sławy. Koszykarz Michael Jordan i piłkarz Ronaldinho, bo kto
o nich nie słyszał! Tuż pod nimi, na ręce,
stoi częstochowska sława BreakdanceRason. Niektóre postacie mają nawet 5
metrów co budzi jeszcze większe uznanie dla ich twórcy. Aby dokładnie ukazać czas, w którym powstawało dzieło, tłem jest Ptasie Gniazdo- stadion
olimpijski w Pekinie. Niesamowitym
elementem są chińskie smoki, które
są charakterystycznym elementem prac
Michała Błacha. Wielką niewiadomą,
do tej pory, jest napis, podobno podpis

mając możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego, sportowego i szkoły.
grafficiarza. Nikt do tej pory go nie odczytał. Może właśnie o to mu chodził?
Wcześniej ta ściana była szara, ciągle
brudna. Pusta przestrzeń, to już przeszłość, a skojarzenia związane z tym
“malunkiem” uruchamiają naszą wyobraźnię. Teraz mamy tu swoje dzieło sztuki. Nikt nawet nie myśli, żeby
je zniszczyć. To nie tylko zwykła farba
w aerozolu!
Graffiti niesie potężne przesłanie.
O ile w telewizji każdy z nas może
zmienić kanał, radio po prostu wyłączyć, to tak dużego rysunku nie sposób
nie zauważyć. To tam czeka przekaz
dla kilkudziesięcioosobowego wpatrującego się tłumu. Nie trzeba szukać,
czytać, wystarczy spojrzeć. Komunikaty w nim zawarte może odczytać
każdy, bez względu na wiek i upodobania. Zapełniając pustą dotąd przestrzeń
wyrwał ją z nudy i monotonności dnia
codziennego. Za co autorowi, jak
i wszystkim innym, którzy przyczynili się do powstania rysunku serdecznie
dziękuję w imieniu uczniów Zespołu
Szkół w Kłomnicach.

TURNIEJ MELOMANA
Jarosław Policiński

W

iedza o rodzinie Reszków,
ich roli w historii muzyki
operowej i związkach z regionem częstochowskim jest znana
tylko niewielkiej grupie specjalistów
dlatego pragnieniem organizatorów
Turnieju Melomana jest rozbudzanie w dorastającym pokoleniu
świadomości dorobku kulturalnego
regionu oraz wspomaganie działań
w zakresie percepcji muzyki.
W tym roku po raz drugi będziemy
organizować Turniej Melomana. Podobnie jak w roku poprzednim będzie
miał formę quizu i będzie adresowany
do uczniów szkół podstawowych (kl.
IV-VI) i gimnazjów z terenów gmin,
z którymi rodzina sławnych śpiewaków była związana.
Turniej Melomana odbywa się w III
etapach i dwóch kategoriach szkoły

podstawowe i gimnazjalne.
I etap – ELIMINACJE SZKOLNE
II etap – ELIMINACJE GMINNE
III etap – FINAŁ TURNIEJU
I etap – ELIMINACJE SZKOLNE (odbywa się w terminie do końca września
danego roku)
Obejmuje zrealizowanie przez nauczycieli 3 lekcji (we wszystkich klasach) o rodzinie Reszków i postaci
wspominanej danego roku (biografia,
osiągnięcia artystyczne, ogólne wiadomości o muzyce). Zakres wiedzy należy dostosować do wieku i możliwości
przyswajania wiedzy przez uczniów.
Do tego etapu wybieranych jest co najmniej 6 dwuosobowych drużyn (12
osób).
Eliminacje oraz pytania przygotowywane są we własnym zakresie przez
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każdą ze szkół w oparciu o przekazane
wcześniej przez organizatora materiały
szkoleniowe.
Do II etapu turnieju może zostać
wytypowana zwycięska drużyna lub
nowo utworzona drużyna złożona
z dwojga najlepiej przygotowanych
uczniów z całej szkoły.
II etap – ELIMINACJE GMINNE (w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach odbędą się 27 października)
W etapie uczestniczą dwuosobowe
drużyny reprezentujące każdą ze szkół
podstawowych i gimnazjów biorących
udział w Turnieju.
III etap – TURNIEJ FINAŁOWY (odbywa się w listopadzie danego roku,
w Filharmonii Częstochowskiej, w ramach Święta Muzyki skoncentrowa-

›››
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› nego wokół daty imienin św. Cecylii Dla opiekuna, który przygotował zwy- Turnieju Melomana jest rozbudzanie
– patronki muzyki i muzyków)
Biorą w nim udział dwuosobowe drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów reprezentujące daną gminę, wyłonione podczas II etapu eliminacji.
Organizatorzy powołują jury oraz prowadzącego Finał Turnieju.

cięzców Finału Turnieju przewidziana
jest nagroda pieniężna.
Wiedza o Reszkach, ich roli w historii muzyki operowej i związkach z regionem częstochowskim jest znana tylko niewielkiej grupie specjalistów
dlatego pragnieniem organizatorów

w dorastającym pokoleniu świadomości dorobku kulturalnego regionu oraz
wspomaganie działań w zakresie percepcji muzyki.

Co było słychać w sierpniu – czyli Akcja Wakacje 2008r
Renata Krawiec.

O

statni miesiąc wakacji, dzieci
i młodzież z GOK w Kłomnicach spędzała bardzo aktywnie. Wycieczki, a nawet wyprawy
rowerowe. Ulubione miejscowości
to Konary, dzika stepowa roślinność,
woda, dużo miejsca na zabawy ruchowe, gry, występy na naszym „Wodospadzie”. Ogniska, pieczenie kiełbasy
to również atrakcja. Organizowanie
zajęć na miejscu w Sali widowiskowej
sprawia zawsze wszystkim wiele przyjemności. Etiudy teatralne, gry dramatyczne, przebieranie się w kostiumy,
dopasowywanie peruk – to świetna zabawa. No a występy? Nie lada gratka.
Różne formy: taniec, piosenka, kabaret, music club, festiwal piosenki dziecięcej. Wielka i własna (dzieci i młodzieży) twórczość artystyczna.
Niezaprzeczalnie Prezentacje Kulinarne to wielkie wyzwanie dla dzieci
i młodzieży. Nicola Zasępa wytrzymała
najdłużej piekąc gofry, które należy suszyć przed polaniem bitą śmietaną oraz
dżemem. Jeśli chcecie przepis sprawdzonych gofrów oraz sposobu suszenia
ich, napiszcie do nas mail, odpowiemy.
Mimo wszystko ta sama Nicola potrafiła szybko zmienić się w karatekę,
prezentując chwyty.
Wszyscy uczestnicy Akcji „Wakacje2008” posiadają rozliczne talenty,
które odkrywamy, otwieramy, a później je tylko ożywiamy, dostarczając
im niezbędne przybory, artykuły, rekwizyty i oczywiście poświęcając
im wiele czasu, zainteresowania tego
z najwyższej półki. Do tych osób należą: wybitny reżyser i organizator
z wyjątkowymi umiejętnościami pedagogicznymi – Dawid Chybalski.
Magda Łukasik – bardzo rozsądna
dziewczynka z talentem plastycznym,
ukierunkowana w zdobieniu paznokci. Piotr Jafra – pasjonat meteorologii,
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Aleksandra Postawa – radosna i koleżeńska z wysokimi umiejętnościami pływackimi. I wiele innych dzieci
i młodzieży, których tu nie sposób
przedstawić z imienia.
W tym roku pod koniec Akcji „Wakacje2008” odkryliśmy nowy talent – 11letniego chłopca Przemka Chruściela,
który potrafi naśladować głosy zwierząt i ptaków.
Wielce atrakcyjna była wycieczka
do Góry Kamieńsk, niewielka odległość z Kłomnic ok. 50 km. Wiatraki
tworzą klimat bełchatowski. Wyciąg
krzesełkowy, tor saneczkowy i wiele innych atrakcji w Parku Rozrywki
w Górze Kamieńsk w Gminie Kleszczów, najbogatszej gminie w Polsce.
To wszystko możecie zobaczyć
w naszej Galerii na stronie internetowej www.gokklomnice.pl.
Dzieci i młodzież z Akcji „Wakacje2008” w większości pochodziła
z Kłomnic, oraz z Witkowic, Nieznanic,
Rzeręczyc, Rzek. Pragniemy w przyszłym roku rozszerzyć udział dzieci
i młodzieży z innych miejscowości naszej gminy, choćby z Garnka, Zawady,
Skrzydlowa itd. Być może znalazłby

się darczyńca, który dowoził by dzieci do naszej instytucji? Tym, którzy
od lat pomagają nam, sprzymierzeńcy
naszej pracy z dziećmi są: Pan Jan Milc
– Radny Powiatowy, który wypożycza
nam rowery w czasie całych wakacji.
Sekretarz Gminy Kłomnice, a zarazem
Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani
Róża Wiewióra oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
– Pan Leszek Janik.
Uczestnicy Akcji „Wakacje 2008”
składają serdeczne podziękowania
i pięknie pozdrawiają!
Jeśli inne instytucje pragną zorganizować akcję wakacje, to dla zorientowania wszystkich podajemy koszty
organizacyjne w czasie od 24 czerwca
do 30 sierpnia: 4 rowery dla potrzebujących dzieci wypożyczał w/w okresie
– Pan Jan Milc – Radny powiatowy
właściciel sklepu rowerowego; P. Róża
Wiewióra Sekretarz Gminy oraz Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (2 tys.
zł), P. Leszek Janik – Dyrektor GOK
(2.400.00,- zł)

Serdeczne podziękowania!!!

D

ziękujemy panu dyrektorowi
Leszkowi Janikowi oraz pani
Renacie Krawiec, starszemu
instruktorowi kulturalno- wychowawczemu z Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłomnicach za prowadzenie „akcji wakacje 2008”, wspierając
przy tym najuboższe dzieci z naszej
Gminy Kłomnice. Z zaciekawieniem
słuchaliśmy opowieści naszych dzieci
o tym, co robiły w Domu Kultury podczas prowadzonych zajęć, wycieczek

rowerowych i autokarowych. Dzieci
i wnuczkowie z wielkim zainteresowaniem i sympatią przybywały do GOKu w Kłomnicach na zapowiedziane
wcześniej zajęcia i spotkania wakacyjne. Serdecznie dziękujemy!!!

Rodzice i dziadkowie dzieci
i młodzieży uczestniczących
w Akcji: „Wakacje 2008”
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kłomnicach.

I EDYCJA GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „POLSKIE
DROGI DO WOLNOŚCI”
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek
Kultury w Kłomnicach
PATRONAT: Wójt Gminy Kłomnice
Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Kłomnice. Jego celem
jest upowszechnienie wydarzeń, które
miały wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Konkurs
przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: literackiej i multimedialnej.
Kategoria literacka
1. Jesteś dziennikarzem piszącym dla
prasy, jesteś świadkiem powrotu Józefa
Piłsudskiego z twierdzy Magdeburg. Napisz artykuł - relację ze zdarzenia. Dodaj
swój komentarz.

Kryteria oceny:
• spójność-praca powinna przedstawiać
logicznie skomponowaną całość,
• umiejętność wykazania słuszności
własnego zdania-dobór argumentów, jasność wypowiedzi,
• poziom merytoryczny,
• struktura i styl wypowiedzi, właściwa
dla artykułu-relacji,
• samodzielność,
• praca nie powinna przekraczać trzech
stron formatu A4.
Kategoria multimedialna
1. Przygotuj prezentację multimedialną
(Power Point) przedstawiającą najważniejsze wydarzenia lat 1914 – 1918, które
przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kryteria oceny:
• umiejętność zachowania łańcucha
przyczynowo-skutkowego,
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• dobór materiałów,
• walory artystyczne - pomysł
• samodzielność,
• praca powinna zamknąć się w 25 slajdach.
UWAGA !!!
Konkurs jest jednoetapowy.
Prace opatrzone imieniem i nazwiskiem numerem szkoły oraz numerem
kontaktowym, należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach
od wtorku do soboty w godzinach 14
– 21.Termin nadsyłania prac mija z dniem
31 X 2008r.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród
w dniu 11 XI 2008r. Serdecznie Zapraszamy!!!!!
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Młodzież Pogoni Kłomnice
Paweł Urbaniak

P

rzygotowania do nowego sezonu rozpoczęliśmy pod koniec
lipca, choć przez całe wakacje
organizowane były zajęcia treningowe oraz nabory do grup młodzieżowych.
W dniach 23 lipca – 3 sierpnia odbył się piłkarski obóz szkoleniowy.
W zgrupowaniu wzięło udział 26 zawodników, na co dzień występujących
w drużynach trampkarzy młodszych
i starszych. Na miejsce pobytu wybraliśmy Ośrodek Wypoczynkowy w Węglowicach, dysponujący boiskiem piłkarskim, halą sportową, basenem oraz
kilkoma innymi boiskami siatkarskimi i uniwersalnymi. Zawodnicy trenowali dwa razy dziennie pod okiem
trenera Pawła Urbaniaka. Bramkarze
raz dziennie odbywali specjalistyczne
zajęcia wraz z trenerem Wojciechem
Wrońskim. Jednostki treningowe przeplatane były meczami kontrolnymi oraz
turniejami wewnętrznymi. Cały cykl
treningowy przygotowany był tak aby
nauczać i doskonalić w największym
stopniu techniczne umiejętności piłkarskie. Było także trochę teorii i taktyki
przedstawionej w formie multimedial-

REKLAMA

nej. Oprócz „zajęć z piłką” uczestnicy
mieli czas na zabawę i rozrywkę. Piękna pogoda sprzyjała kąpielą w basenie,
organizowaliśmy ogniska, dyskoteki.
Odwiedziliśmy pobliskie Mini-Zoo,
a podczas wycieczki rowerowej podziwialiśmy położone pośród lasów
jezioro. Na koniec naszego pobytu
wzięliśmy udział w Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Wręczyca Wielka organizowanego co rocznie z okazji odbywającego się festynu w Węglowicach.
W zawodach wzięły udział drużyny:
Olimpia Truskolasy, Sokół Wręczyca
Wielka, Junior Szarlejka, Huragan Jezioro oraz Pogoń Kłomnice. Pomyślne
losowanie sprawiło, że już po pierwszym wygranym meczu 2:0 z Wręczycą
Wielką znaleźliśmy się w finale. W nim
przyszło nam się zmierzyć z gospodarzami Huraganem Jezioro. Przeciwnik
był wymagający, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Choć bezbramkowy
remis zawdzięczaliśmy w największej
mierze bramkarzowi, który obronił
w spotkaniu dwa rzuty karne. Zwycięzcę turnieju musiały wyłonić dodatkowe rzuty karne. Były tak zacięte,
że musiało ich się odbyć aż dwanaście
serii. Bohaterem jest ponownie nasz
bramkarz Mariusz Wacek broniący
sześć jedenastek. Dzięki temu z udaJĘZYK ANGIELSKI
nego wyjazdu przywozimy nie tylko
piękne wspomnienia, zdobyte umieDLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
jętności ale i okazały puchar Wójta
PRZYGOTOWANIE DO MATURY,
Gminy Wręczycza. Niespodzianka
KURSY DLA DOROSŁYCH,
tym większa, gdyż w turnieju brały
SZKOLENIA DLA FIRM
udział drużyny juniorskie a my jako
NAUKA W MAŁYCH
jedyni byliśmy trampkarzami, śred(KILKUOSOBOWYCH) GRUPACH
nio o dwa lata młodszymi od przeciwników. Klasyfikacja końcowa
GRAMATYKA, KONWERSACJE,
ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO, turnieju: 1. Pogoń Kłomnice, 2. Huragan Jezioro, 3. Olimpia TruskoROZUMIENIE ZE SŁUCHU,
lasy, 4. Sokół Wręczyca, 5. Junior
WYPOWIEDZI PISEMNE,
Szarlejka
TEMATY ZWIĄZANE Z HISTORIĄ I
Po powrocie kontynuowaliśmy przyKULTURĄ WIELKIEJ BRYTANII
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W BUDYNKU gotowania na własnym obiekcie.
Rozegraliśmy mecz kontrolny pokoOCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
nując w nim Polonię-Unię Widzów
W KŁOMNICACH.
2:1.
TEL. KOM. 509 255 797
W momencie gdy piszę ten artykuł
TEL./FAX (034) 328 10 80 (po 21.00)
drużyna
trampkarzy starszych proe-mail: inesa77@tlen.pl
wadzona przez Pawła Urbaniaka
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rozpoczęła rozgrywki ligowe. Po czterech rozegranych kolejkach na razie
bez porażki jest liderem swojej grupy.
Jeżeli po rozgrywkach jesiennych nasi
zawodnicy zajmą pierwsze lub drugie
miejsce wiosną zagrają w pierwszej
lidze trampkarzy starszych podokręgu częstochowskiego. Dotychczasowe
wyniki spotkań:
Pogoń Kłomnice – Piast Przyrów – 2:0
Victoria Częstochowa – Pogoń Kłomnice
– 3:3
Pogoń Kłomnice – Pilica Koniecpol
– 8:2
Lotnik Kościelec – Pogoń Kłomnice
– 0:5
W drużynie trampkarzy starszych
występują: Łukasz Bednarek, Daniel Fidler, Bartosz Bogucki, Mariusz Wacek,
Norbert Dróżdż, Sylwester Rybak, Jakub Posak, Norbert Urbańczyk, Szymon
Wroński, Bartłomiej Szymczyk, Kamil
Bik, Maciej Zając, Filip Nowak, Adrian
Abresz, Mateusz Królik, Mateusz Juszczyk.
Rozgrywki rozpoczęli prowadzeni
przez Sławomira Bekusa trampkarze
młodsi od remisu na wyjeździe 1:1
z silnym przeciwnikiem Ajaksem Częstochowa. W drugim spotkaniu pokonali Okszę Łobodno 2:0. W rozgrywkach
biorą udział: Dominik Jędrzejczyk, Piotr
Wawrzyniec, Filip Żaba, Krystian Charaziak, Damian Ślęzak, Mateusz Gonera, Łukasz Michoń, Artur Łagiewka,
Mateusz Pietras, Konrad Brzeszczak,
Mateusz Wróbel, Piotr Mucha, Kacper
Kowalski, Krzysztof Małolepszy, Mateusz Dąbrowski, Krzysztof Kleczkowski, Maciej Drab.
Już niebawem rozgrywki zainaugurują młodzicy trenujący pod okiem
Artura Raźniaka, jest to nowo powstała
grupa i będzie to ich debiut w młodzieżowych rozgrywkach. Warto dodać iż
bramkarze wszystkich grup od tego sezonu trenują wraz z Wojciechem Wrońskim.
Wszystkich młodych chłopaków,
którzy lubią grać w piłkę i mażą o karierze piłkarskiej zapraszamy na treningi.
Nasz klub jest otwarty niemal każdym
popołudniem.

Już się zaczęły

1

6 sierpnia (w sobotę) o godzinie
1700 rozpoczęły się rozgrywki ligowe piłki nożnej w klasie „A” i 18
sierpnia (niedziela) w klasie „B”. Naszą
gminę od nowego sezonu 2008/2009
w klasie „A” reprezentują trzy drużyny:
„Warta” Zawada, „Orkan” Rzerzęczyce i „Pogoń” Kłomnice, a w klasie „B”
„Metal” Rzeki. Wszystkie trzy drużyny
„A” klasowe gminy Kłomnice znalazły
się w tej samej grupie I, podobnie zresztą
jak i w sezonie 2007/2008. Poprzedni sezon nasze drużyny zakończyły rozgrywki
na następujących miejscach:
- „Pogoń” Kłomnice – 4 miejsce (44 punkty)
- „Warta” Zawada – 8 miejsce (31 p.)
- „Orkan” Rzerzęczyce – 11 miejsce (27 p.)
- „Metal” Rzeki w klasie „B”– przedostatnie 12 miejsce (14 punktów)
Już w początkowej fazie rozgrywek rundy
jesiennej doszło do meczów derbowych.
27 sierpnia w Rzerzęczycach „Orkan”
przyjmował „Pogoń” Kłomnice. Mecz
zakończył się szczęśliwym zwycięstwem
„Pogoni” 0: 1. 31 sierpnia „Pogoń” przyjmowała „Wartę” i po ładnym meczu obu
drużyn, zwyciężyła 2:0. 10 września „Or-

kan” przyjmował „Wartę” Zawada. Mecz
zakończył się zwycięstwem dla „Orkanu”
wynikiem 3:1.
Aktualnie po 6 meczach rundy jesiennej
w tabeli wyników nasze drużyny zajmują
następujące miejsca:
- „Pogońł Kłomnice – 1 miejsce -16 p.
- „Warta” Zawada - 7 miejsce -9 p.
- „Orkan” Rzerzęczyce - 9 miejsce -7 p.
- „Metal” Rzeki w „B”’ klasie- 6 miejsce -6 p.
Do zakończenia rundy jesiennej sezonu
2008/2009 pozostało jeszcze 7 meczów
i tak:
13.09.2008 godz. 1630
„Orkan” Rzerzęczyce jedzie do Lubojny
„Warta” Zawada przyjmuje K.S. Panki
„Pogoń” Kłomnice 14.09 godzina 1630
wyjeżdża „Okszy” Łobodno
20.09.2008 godz. 1630
„Pogoń” Kłomnice przyjmuje „Naprzód”
Ostrowy
„Orkan” Rzerzęczyce przyjmuje „Błękitnych” Aniołów
„Warta” Zawada przyjmuje „Piasta” Lubojne
27.09.2008 godz. 1600
„Pogoń” Kłomnice wyjeżdża do Czarnego Lasu
„Orkan” Rzerzęczyce wyjeżdża do Łobodna
„Warta” Zawada wyjeżdża do Aniołowa

KOLARSTWO

Złoty medal Dariusza Flaka na
ParaOlimpiadzie w Pekinie!!!
Jan Milc

W

dniach od 6 do 17 września
w stolicy Chin Pekinie, odbywały się XIII Igrzyska
Paraolimpijskie. W 20 różnych dyscyplinach rywalizowało kilka tysięcy niepełnosprawnych sportowców z całego
świata. Na wypełnionym do ostatniego
miejsca (91 tys.) Stadionie Narodowym
odbyła się w sobotę 6 września uroczystość otwarcia XIII Paraolimpiady. Według opinii wielu obserwatorów ta ceremonia była bardziej wzruszająca niż ta z 8
sierpnia, kiedy to zapłonął znicz Igrzysk
XXIX Olimpiady. Szczególnie podniosła
była właśnie chwila zapalenia znicza. Pochodnię z ogniem przejął od niewidomej
zawodniczki z psem inwalida na wózku, po czym z tym wózkiem wspinał się
po linie, aby zapalić znicz. Jego naprężone mięśnie świadczyły o ogromnej deter-

minacji i wysiłku jaki zawodnik wkłada
w to wyjątkowe zadanie.
Wcześniej defilowało 4000 niepełnosprawnych sportowców przybyłych
ze 147 krajów. Polska ekipa (91 sportowców oraz 50 trenerów, opiekunów,
lekarzy) zaprezentowała się bardzo
okazale. Przepiękne występy artystyczne składały się z trzech części: „Podróż
w Przestrzeni”, „Podróż w Czasie” i „Podróż w Życiu”. Ich głównymi tematami
były „Jeden Świat, Jedno Marzenie” oraz
„Pokonanie, Połączenie i Wspólne Posiadanie”. W ceremonii otwarcia wystąpiło
kilka tysięcy osób, wśród nich było 680
niepełnosprawnych pekińskich aktorów.
Od 7 do 17 września walczono o 472
medale w 20 dyscyplinach. Pięknych
chwil dostarczyli nam m.in. kolarze.
Niedowidzący 52-letni Andrzej Zając
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04.10.2008 godz. 1530
„Pogoń” Kłomnice przyjmuje „Liswartę”
Krzepice
„Orkan” Rzerzęczyce przyjmuje „Naprzód” Ostrowy
„Warta” Zawada przyjmuje „Oksze” Łobodno
11.10.2008 godz. 1500
„Pogoń” Kłomnice wyjeżdża do Szalejki
„Orkan” Rzerzęczyce wyjeżdża do Czarnego Lasu
„Warta” Zawada wyjeżdża do Ostrów
18.10.2008 godz. 1500
„Pogoń” Kłomnice przyjmuje „Grom”
Miedźno
„Orkan” Rzerzęczyce przyjmuje „Liswartę” Krzepice
„Warta” Zawada przyjmuje „Płomień”
Czarny Las
25.10.2008 godz. 1430
„Pogoń” Kłomnice wyjeżdża do Widzowa
Orkan” Rzerzęczyce wyjeżdża do Szalejki
„Warta” Zawada wyjeżdża do Krzepic
Należy tu dodać, że gospodarze meczu
mogą z 14 – dniowym wyprzedzeniem
zmienić termin meczu z soboty na niedzielę,
a za zgoda przeciwnika również godzinę.
Wszystkim zawodnikom życzymy
samych sukcesów.
(Cross Opole) i jego pilot Dariusz Flak
z Zawady zwyciężyli w kolarskim wyścigu szosowym rozgrywanym ze startu
wspólnego. Liczącą 96,8 km trasę pokonali w 2:14.44. Końcówka była niezwykle dramatyczna. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanęli Andrzej
Zając i Dariusz Flak. Warto wspomnieć,
że zwyciężyli oni drugich na mecie Finów o jedną, zaś trzecich Francuzów o 5
sekund.
Przed wyjazdem na igrzyska, w jednym z wywiadów prasowych mistrzowie
tak się wypowiadali:
- Trzy lata przygotowań zaowocowały
naszą nominacją olimpijską, z której jesteśmy bardzo dumni. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności,
jaką w związku z tym ponosimy. Reprezentujemy Polskę na najważniejszej światowej imprezie i jak wszyscy sportowcy
marzymy o wygranej… ale nie chcemy
zapeszyć.
Jak widać nie zapeszyli!
Wyścigi dla sportowców niedowidzących siłą rzeczy rozgrywane są na tandemach. Siadają oni na drugim miejscu
za swoim pilotem, który jest osobą peł-

›››
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› nosprawną. Jednak głównym bohaterem mocno. Ustawiliśmy się w jego czubie. stwa szosowego!
wyścigu jest zawodnik jadący na tylnym
siedzeniu. To on jest centralną postacią.
To dla tych sportowców organizowane
są Paraolimpiady. Pilot wypełnia tu rolę
„kierowcy”, a przede wszystkim dyrygenta zespołu. To pilot decyduje kiedy
należy zaatakować, a kiedy „odpuścić”,
z jaką prędkością pokonywać ostre zakręty, jak ustawić się w kolarskim peletonie.
Wymaga to oczywiście perfekcyjnego
przygotowania pod względem kondycyjnym i niemałego doświadczenia taktycznego. Zgranie pilota i kolarza to nie lada
sztuka. Na pewno nie jest tak, że silny
zawodnik podciągnie słabszego. Obaj
muszą w trakcie wyścigu stać się niejako
jednym organizmem. Dlatego można powiedzieć, że wyścigi tandemów kolarzy
niedowidzących w zasadzie nie różnią
się od wyścigów sportowców bez dysfunkcji.
Kolarstwo dla niepełnosprawnych
jest jedną z nowszych dyscyplin sportowych. Pierwsze poważniejsze zawody
międzynarodowe odbyły się dopiero w latach 80-tych. Po raz pierwszy kolarstwo
szosowe znalazło się na Paraolimpiadzie
w Seulu w 1988 roku. Obecnie w Polsce istnieje około 30 kolarskich klubów.
Działają dzięki Stowarzyszeniu CROSS,
które organizuje m.in. mistrzostwa Polski w kolarstwie dla niewidomych.
W piątek, 19 września późnym wieczorem, powróciła do kraju pierwsza część
reprezentacji paraolimpijskiej, w tym także kolarze. Byli wzruszeni. Gdy pojawili
się w sali przylotów portu im. Fryderyka
Chopina w Warszawie kibice z różnych
stron kraju odśpiewali im gromko „sto
lat”. W imieniu ministra sportu zawodniczki, zawodników i trenerów powitał
sekretarz stanu Zbigniew Pacelt.
Prosto z lotniska zawodnicy rozjechali się w swoje rodzinne strony. Pan Darek
wraz z witającą go w Warszawie rodziną i grupą przyjaciół dotarł do Zawady
wczesnym rankiem w sobotę.
- Wyścig rozgrywany był „na rundach”.
Ponad 96-kilometrowa trasa była bardzo
trudna, obfitowała w podjazdy i liczne,
bardzo ostre zakręty. Upał dawał się nam
mocno we znaki. Szczególnie podczas
krótkiego, liczącego ok. 1 km podjazdu.
Ze względu na duży stopień nachylenia
był on bardzo wyczerpujący. Trzeba przy
tym pamiętać, że musieliśmy się z nim
zmierzyć osiem razy! Tuż po starcie, jak
to często bywa, peleton nie kręcił zbyt
18

Na podjeździe zauważyłem, że między
nami a peletonem utworzył się dość znaczny dystans. W tej sytuacji decyzja mogła
być jedna – uciekamy! Jednak za chwilę przyszły wątpliwości, czy podjęliśmy
słuszną decyzję, czy wytrzymamy w tym
niesamowitym upale, czy dojedziemy, toż
to przecież prawie 100 km! Ale pojęliśmy
ryzyko (kto wie czy nie w najważniejszym
momencie naszej kariery sportowej). Kiedy znowu spojrzałem do tyłu, zobaczyłem
dojeżdżający do nas tandem Finów, a następnie Francuzów. Od pierwszego momentu podjęli oni współpracę. Ten fakt
uspokoił nam nieco nerwy i zaczęliśmy
dość poważnie myśleć o „pudle”. Wszak
uciekamy w trójkę. Jednak z okrążenia
na okrążenie było coraz ciężej, szczególnie na tym niesamowitym podjeździe. Zauważyłem, że pokonywanie tego
wzniesienia znacznie łatwiej przychodzi
Francuzom niż nam. To mnie zaniepokoiło. Ponadto zdawałem sobie sprawę,
że w peletonie ścigają nas wszyscy, łącznie z mistrzami świata i niesamowicie
mocnymi Słowakami. Na ostatnim okrążeniu, sytuacja tak się ułożyła, że prowadziliśmy naszą grupkę. Daliśmy mocną zmianę, mimo że łapały nas kurcze.
Okazało się, że na szczycie wzniesienia,
z którego do mety było ok. 2km, uzyskaliśmy może dwudziestometrową przewagę
nad Finami i Francuzami. Krzyknąłem
do Andrzeja „teraz!”. Mimo piekącego bólu mięśni stanęliśmy na pedałach,
nabraliśmy dużej prędkości. W zakręty
„wchodziliśmy” na granicy przyczepności opon. Nie oglądając się pędziliśmy
do mety. Na ostatnim zakręcie spostrzegłem, że już nas nie gonią, a „rozprowadzają” się w rozgrywce o drugie miejsce.
Wtedy dopiero dotarło do mnie, że możemy wygrać ten wyścig i zdobyć złoty
medal! – opowiada swoje wrażenia p.
Darek. Po chwili dodaje: - Na mecie byliśmy tak zmęczeni, że niemal spadliśmy
z tandemu. Natychmiast „dopadli” nas
koledzy z reprezentacji. W pewnym momencie myślałem, że nas uduszą! Potem
była dekoracja medalami, Mazurek Dąbrowskiego i polska flaga na najwyższym
maszcie!... Tak silnego wzruszenia nigdy
nie doznałem, choć kilkakrotnie wygrywałem różne ważne zawody. To było coś
niesamowicie wspaniałego!
Medal tandemistów na XIII Paraolimpiadzie jest pierwszym złotym medalem
olimpijskim w historii polskiego kolar-

Wyczyn ten nie wziął się znikąd, jak
to próbowały w bardzo skąpych relacjach
sugerować niektóre publikatory. Należy
pamiętać, że nasi złoci medaliści są m.in.
wiceliderami Pucharu Europy. Zwycięstwo ich było poprzedzone kilkuletnią
mozolną i ciężką pracą, pasmem pokonywania własnych słabości i wyrzeczeń.
Tu trzeba dodać, że uprawianie spotu
na najwyższym, światowym poziomie
wymaga znacznych nakładów finansowych i dotyczy to zarówno sportowców
pełnosprawnych jak i tych startujących
w Paraolimpiadach. W nowoczesnym
treningu, obok ciężkiej pracy, istotne znaczenie ma właściwa dieta, która niestety
jest niezmiernie droga. Uczestnictwo
w zawodach krajowych i zagranicznych
pociąga za sobą także znaczne wydatki.
Poza tym sprzęt… Przeciętny, profesjonalny rower wyścigowy kosztuje ok. 15
tys.zł. i często nie wytrzymuje jednego
sezonu treningów i startów. Trzeba mieć
nadzieję, że obiecane przez Zbigniewa
Pacelta, przy powitaniu na Okęciu gratyfikacje (z pewnością nieporównywalnie
niższe niż dla pełnosprawnych medalistów olimpijskich) wystarczą na pokrycie kosztów poniesionych na szkolenie
i sprzęt. Wydaje się jednak, że sport
osób niepełnosprawnych (jacy tam oni
niepełnosprawni, kiedy zdobywają złote
medale uzyskując wyniki na poziomie
sportowców pełnosprawnych!) wszedł
w fazę profesjonalizacji. Wystarczy
wskazać na pingpongistkę Natalię Partykę, która z powodzeniem wystartowała
w XXIX Olimpiadzie i XIII Paraolimpiadzie, czy też na naszych złotych medalistów w kolarstwie szosowym, którzy
w wyścigu głównym osiągnęli średnią
prędkość – 44 km/godz! Może więc warto pomyśleć o zrównaniu wartości złotego medalu zdobytego na Olimpiadzie
i Paraolimpiadzie tak, jak ma to miejsce
w Holandii, Niemczech, Francji i innych
krajach. Czy w Polsce musi być „po naszemu”?!
Panie Darku! Panie Andrzeju! Prosimy przyjąć w imieniu czytelników
i redakcji „Gazety Kłomnickiej” wyrazy
najwyższego uznania i podziękowania
za wzruszenie jakiego dostarczyliście
nam zdobywając złoty medal na XIII Paralypic Games! Gratulujemy zwycięstwa
i życzymy kolejnych.

Zawody wędkarskie w Zdrowej
Jarosław Łapeta - Prezes OSP Zdowa

W

dniu 24 sierpnia 2008r.
po raz trzeci na łowisku specjalnym OSP Zdrowa odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Kłomnice.
W roku bieżącym zawody były elementem dwudniowego pikniku wędkarskiego, który rozpoczął się po południu 23
sierpnia i trwał prawie nieprzerwanie
do 24 sierpnia. Największą atrakcją pikniku było wędkowanie nocne które przyciągnęło niemało fanów wędkarstwa.
O świcie w niedzielę na zawodach zarejestrowano 31 wędkarzy z pośród ponad
60 zrzeszonych w sekcji wędkarskiej
działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrowej. Zawody sędziował tak
jak w roku poprzednim sędzia Polskiego Związku Wędkarskiego pan Paweł
Wroński, który zapewnił niezawisłość
wyniku zawodów. W wyniku zaciętej
rywalizacji w klasyfikacji końcowej
I miejsce zajął Włodzimierz Szczepocki
w Łochynii, II miejsce zajął Jacek Wójcik z Rzerzęczyc, III miejsce wywalczył
Grzegorz Kuban ze Zdrowej IV miejsce
zajął Sebastian Dąbrowski ze Zdrowej,
V miejsce Michał Gałwa Zdrowa a VI
miejsce zajęła jedyna przedstawicielka płci pięknej startująca w zawodach
Barbara Dąbrowska ze Zdrowej. Bardzo

ciekawym wydarzeniem było VIII sklasyfikowane miejsce
w zawodach które
przypadło ośmioletniemu Bartoszowi
Koniecznemu, który pod okiem swojego taty Arkadiusza uzyskał niezły
jak na swój wiek
wynik.
Nagrody
oraz puchar Wójta
wręczyła w imieniu
fundatora Zastępca Wójta Gminy Kłomnice Pani Wanda Kusztal.
To tradycyjne wydarzenie w Gminie
powoduje że na do naszej sekcji wędkarskiej przybywają nowi członkowie
a i grono kibiców jest coraz większe.
Udział mieszkańców okolicznych miejscowości świadczy o międzygminnym
znaczeniu prowadzonych zawodów.
Cykliczna impreza wędkarka oraz zadbany zbiornik przyciągają coraz więcej
fanów tej formy spędzania czasu wolnego. W tym miejscu należy podziękować
Gminie Kłomnice za trafne zainwestowanie środków które wypracowali społecznie kierowcy OSP Zdrowa przy odśnieżaniu dróg gminnych w roku 2005,

oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów alkoholowych za coroczne wspieranie zawodów pulą pieniędzy
na nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Wójtowi Gminy Kłomnice za coroczny
patronat i ufundowanie pucharu, Pawłowi
Wrońskiemu za nieodpłatne sędziowanie
oraz ścisłą współpracę z sekcją wędkarską oraz zarządowi sekcji za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Kończąc tą krótką informację zapraszamy
zainteresowanych wędkarzy do kontaktu
z naszą sekcją oraz wszystkich miłośników na kolejne zawody za rok.

Być dobrze wychowanym
Małgorzata Smolarczyk

Z

apraszam serdecznie do czytania nowego cyklu artykułów
pt. Być dobrze wychowanym.
Cykl powstanie na podstawie książki Agnieszki Sakowicz „Savoir-vivre
na co dzień”.
Dobrze wychowany człowiek wcale nie znaczy idealny. To taka osoba,
która potrafi właściwie postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym
siebie i innych. Opanowała„sztukę
życia” to oznacz z francuskiego wyrażenie savoir-vivre). Umie powiedzieć
przepraszam, gdy popełnia gafę. Osoba
dobrze wychowana dba o siebie, zwraca
uwagę na higienę osobistą, dba o wło-

sy, paznokcie. Wyróżnia ja też uśmiech,
życzliwość, uprzejmość, słowność,
skromność, punktualność, umiejętność
słuchania, panowanie nad złym humorem, kontrolowanie mowy ciała.
Przedstawianie siebie i innych
Wymieniamy imię i nazwisko (tylko
w tej kolejności) przedstawianej osoby.
W zależności od sytuacji możemy podać
tytuły naukowe lub służbowe przedstawianej osoby. Jeżeli ktoś ma podwójne
nazwisko wymieniamy je w pełnym
brzmieniu. Zdrobnień imienia używamy
w odniesieniu do dzieci (ale już nie nastolatków).
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Przedstawiamy zawsze:
- mężczyznę kobiecie,
- młodszego starszemu,
- młodszego rangą, starszemu rangą,
- osobę publiczną, osobie nieznanej ogółowi.
Warto też wiedzieć o wyjątkach,
np. nowo przybyłych do pomieszczenia przedstawiamy już obecnym (bez
względu na płeć i wiek) oraz pojedynczą
osobę małżeństwu. Nowego pracownika
zaś zawsze powinien przedstawić szef
– nieeleganckie jest przenoszenie tego
obowiązku z przełożonego na podwładnego.
Gdy prezentujemy parę, przedstawia-

›››
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ko jedna osobę, wówczas rozpoczynamy
od niej, jej powierzając już prezentacje
partnera. Niekoniecznie musimy informować o relacjach ich łączących, nie robimy tego zwłaszcza wtedy, gdy sobie
tego nie życzą.
Wymieniamy najpierw nazwisko
osoby przedstawianej, a następnie osoby, przed którą ją prezentujemy, np. najpierw córka przedstawia matce kolegę,
a dopiero później poinformujemy go,
ze poznaje jej matkę.
Jeżeli zostaliśmy przedstawieni grupie. Witamy się z obecnymi tylko uściskiem dłoni i uśmiechem oczywiście, bez
wymieniania swojego nazwiska. Chyba,
że jest to spotkanie służbowe – wówczas
każdorazowo podajemy swoje nazwisko.
Jeszcze trudniej jest przedstawić siebie,
aby nie wyjść na gbura lub osobę zbyt
pewną siebie, Warto pamiętać o tym, że
- przedstawiamy się sami jedynie wówczas, gdy nie ma nikogo, kto mógłby
to zrobić,
- wymawiamy swoje imię i nazwisko
głośno i wyraźnie,
- koniecznie dodajemy kilka słów o sobie, stosownych do sytuacji, po przedstawieniu powinniśmy uścisnąć dłoń
obecnych osób.
Podawanie ręki
Czynimy to zawsze wówczas, gdy:
- kogoś poznajmy,
- kogoś dawno nie widzieliśmy,
- składamy życzenia,
- gratulujemy,
- żegnamy się na długo.
Przestrzegamy przy tym obowiązujących zasad pierwszeństwa,
tak wiec rękę podaje:
- kobieta mężczyźnie,
- starszy młodszemu.
- przełożony podwładnemu (kryterium płci na gruncie służbowym zostaje zawieszone,
jednak na gruncie prywatnym
już obowiązuje).
Warto, aby podaniu ręki towarzyszył uśmiech, bez względu na to,
czy znajdujemy się w sytuacji oficjalnej czy prywatnej, witamy się
z osobą znaną lub nieznaną.
Należy zwrócić uwagę na sposób podania ręki. Nierzadko robimy to mechanicznie, bez zastanowienia, nie biorąc pod uwagę,
że to jedna z naszych wizytówek.
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Nie na miejscu jest potrząsanie dłonią. Kiedy witamy się z drugą osobą,
kierujemy wzrok na nią, nie rozglądamy się na boki. Warto pochylić też ciało do przodu. Nie ściskamy nigdy dłoni
mocniej niż robi to nasz partner.
Jeżeli spotkaliśmy się na dworze zimą,
mężczyzna przed powitaniem zdejmuje
rękawiczkę, kobieta nie musi tego robić.
Wchodząc na przyjęcie, witamy się
po zdjęciu z siebie okrycia. Gospodarze
jako pierwsi wyciągają rękę. Najpierw
witają się kobiety, a następnie – kobiety z mężczyznami, natomiast na końcu
mężczyźni z mężczyznami. Dzięki temu
nie dojdzie do skrzyżowania rąk.
Nigdy nie podajemy ręki przez stół.
Wówczas wystarczy uśmiech, skłonienie
głową i powiedzenie np. „dzień dobry”.
W przypadku gdy do spotkania dochodzi
w toalecie, pomijamy wyciągnięcie dłoni. Pozostajemy przy skinieniu głową.
Co zrobić, jeśli mamy brudne ręce,
a właśnie odwiedził nas znajomy?
Częstą próbą wybrnięcia z takiej sytuacji jest podanie nadgarstka lub łokcia,
co nie jest fortunnym rozwiązaniem.
Lepiej życzliwie się uśmiechnąć, powiedzieć „cześć” lub „dzień dobry” i przeprosić, że nie podaje się ręki lub pokazać
w jakim jest stanie.
Kłopotliwie przy witaniu się mogą
stać się spocone dłonie. Nie musimy
rezygnować z powitaniu. Wystarczy
dyskretnie osuszyć dłoń przed jej wycią-

gnięciem, np. przykładając ją do ubrania.
Całowanie w rękę
Zwyczaj całowania kobiet w rękę
jest polską osobliwością (spotkaną jeszcze jedynie w Wiedniu), na dodatek
nie zawsze akceptowana przez samych
Polaków.
Jeżeli mężczyzna chce pocałować
kobiet w rękę, nie powinien podnosić jej dłoni, lecz pochylić się nad nią.
Składa jedynie symboliczny, prawie
bezdotykowy pocałunek. Nie należy
tego robić podczas spotkań oficjalnych
i poza pomieszczeniami zamkniętymi.
Wielkim nietaktem jest przymuszanie
do tego kobiety, która dała do zrozumienia, że sobie tego nie życzy. Absolutnie
nie całuje się dłoni w rękawiczce (nawet
tej ozdobnej), ani też nie powinno się
składać pocałunku ponad rękawiczką.
Niektóre kobiety lubią być całowane
w rękę i z dumą wysuwają dłoń skierowaną w górę, przymuszając mężczyznę
do pocałunku. Jednak powinny liczyć
się z tym, iż nie każdemu panu sprawia
to przyjemność i nie świadczy to wcale
o j jego braku wychowania. Jeżeli kobieta zaś chce uniknąć całowania w rękę,
wystarczy, że jako pierwsza poda rękę
do uścisku. Gdyby jednak mężczyzna
się uparł, to nie ma sensu ostentacyjnie
wyrywać mu dłoni.
Zapraszam na ciąg dalszy w następnym numerze.
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› my najpierw kobietę, ale jeśli znamy tyl-

Fotoraport Club

Piłkarski obóz szkoleniowy w Węglowicach

Kłomnickie Płomyczki w Bułgarii

Wakacje w „Ochronce”

„Ochotnicze zmagania”

