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Gminny Biuletyn Informacyjny

Jubileusz 100- lecia urodzin Pani Rozalia Helena SZWEJDA

Spis treści

Szanowni czytelnicy
Z chwilą gdy ten numer Gazety Kłomnickiej trafi do Waszych rąk dobiegną końca
wakacje dla dzieci i młodzieży, a nowy rok szkolny będzie już trwał. Wszystkie
nasze gminne placówki oświatowe zostały należycie przygotowane, aby zapewnić
uczniom bezpieczne w nich przebywanie i spokojną naukę. Co rok przybywa w
naszych szkołach, więcej nowoczesnych nośników wiedzy i – mam taką nadzieję
- dzięki nim, nauka w szkole, staje się coraz łatwiejsza i coraz ciekawsza. No, ale to
również zależy od nauczycieli, ich podejścia do ucznia, jego problemów i wzajemnej
pozytywnej relacji między obydwoma podmiotami procesu nauczania. Nie mniej
jednak, ze strony ucznia musi być również chęć współpracy z nauczycielem, po to
aby wiedza, którą ma opanować, nie była dla niego karą, ale poszukiwaniem czegoś
nowego. Z okazji nowego roku szkolnego 2012/2013 życzę wszystkim uczniom
zarówno naszych szkół gminnych jak i tym, którzy rozpoczną naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych, aby ten rok szkolny, przybliżył ich do wymarzonych celów,
a tym najstarszym, życzę aby ich świadectwa, otworzyły im drogę na studia na
wybranych kierunkach. Nauczycielom jak zawsze życzę dużo zdrowia, opanowania i ciepłego uśmiechu w kontaktach ze swymi podopiecznymi. Niech tak jak
do tej pory, każda szkoła w naszej gminie, będzie szkołą przyjazną dla wszystkich
uczniów.
Mieszkańcy gminy Kłomnice !
Wiosną tego roku, niestety jak zwykle, niektórzy właściciele zapuszczonych łąk i ugorów,
postanowili pozbyć się uschniętego zielska poprzez jego wypalanie. Nie pomagają apele,
mówiące o szkodliwości i niebezpieczeństwie takich działań. Dopóki nie wzeszła nowa
zieleń i nie spadły deszcze, nasze straże pożarne wyjeżdżały ponad 200 razy do pożarów. Nadchodzi jesień i znów rozpoczynają się pożary. Po analizie zarówno wiosennych
pożarów jak i obecnych, a zwłaszcza pożarów stert zbelowanej słomy, niestety możemy
mówić o celowych podpaleniach. Jakaś grupa ludzi – prawdopodobnie bardzo młodychpostanowiła urządzić sobie zabawę kosztem nas wszystkich. Tylko, że ta zabawa to
już przestępstwo, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności, oraz bardzo wysokimi
grzywnami pieniężnymi. Ta zabawa może skończyć się również śmiercią podpalaczy,
lub osób. które znalazły się w pobliżu miejsca pożaru. Apeluję do wszystkich, którzy mają
jakieś podejrzenia na temat sprawców podpaleń, aby podzielili się tą wiedzą ze mną al
bo z policją lub strażą gminną. Postawmy tamę tym zbrodniczym zabawom.
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Zalesianie gruntów rolnych
oraz gruntów innych niż rolne
Adam Śliwakowski

W

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają
prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków i tryby przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania Zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. W wyniku nowelizacji zostaną wprowadzone korzystne
regulacje dla beneficjentów działania zalesieniowego. Sposób i warunki
przeprowadzania naboru wniosków
pozostaną niezmienione.
Najistotniejsze wydaje się być
wprowadzenie otwartego katalogu
siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, których wystapienie nie powoduje konieczności zwrotu otrzymanych
płatności na skutek niedotrzymania
zobowiązania zalesieniowego. Znowelizowane rozporządzenie pozwoli na
indywidualne rozpatrywanie każdego
zaistaniałego przypadku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wystąpienie obiektywnych
i niespodziewanych okoliczności uniemożliwiających kontynuowanie zobowiązania zalesieniowego, np. wyłączenie gruntu z uwagi na modernizację
linii przesyłowych, bądź eksploatacja
podziemnych zasobów naturalnych
nie będzie skutkowało koniecznością
zwrotu dotychczas pobranych płatności.
4

Kolejną zmianą jest uregulowanie
przypadku, w którym to część zalesionego gruntu nie została przekwalifikowana na grunt leśny z uwagi na
negatywną ocenę udatności uprawy
leśnej. Proponuje się aby w tego typu
sytuacjach pomoc na zalesienie była
zwracana proporcjonalnie w stosunku
do zalesionego gruntu, który nie został
przekwalifikowany.
Analogiczne regulację zaproponowano dla przypadków, gdy własność
lub współwłasność tylko części gruntów została przeniesiona na rzecz innego rolnika, a rolnik ten nie spełnił
określonych warunków obowiązującego rozporządzenia. W tym przypadku,
podobnie jak w sytuacji częściowego
przekwalifikowania gruntu oraz częściowej likwidacji uprawy leśnej, zwrot
płatności będzie dokonywany jedynie
w tej części, jaka została wypłacona do
gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz
rolnika, który nie spełnił warunków
przyznania płatności zalesieniowych.
W związku ze zmianą przepisów
Kodeksu cywilnego, dokonaną ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy, Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz, 458)
wprowadzającą możliwość ustanowienia przez spadkodawcę w testamencie zapisu windykacyjnego, wystąpiła
konieczność dostosowania przepisów

obowiązującego rozporządzenia do
nowych regulacji. Zgodnie z art.981 §
Kodeksu cywilnego, w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, spadkodawca może postanowić, że
oznaczona osoba nabywa przedmiot
zapisu z chwila otwarcia spadku (zapis
windykacyjny).
W związku z powyższym, w rozporządzeniu dodane zostały odpowiednie przepisy, dzięki którym, jeżeli
przedmiotem zapisu windykacyjnego
są grunty objęte zobowiązaniem zalesieniowym lub wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie to zapisobierca, jako jego następca prawny
w odniesieniu do zapisanych gruntów,
będzie uprawniony do otrzymywania
płatności zalesieniowych, o ile oczywiscie spełnia warunki przyznania takiej
płatnosci. Zmiany o podobnym charakterze, dotyczące zapisobiercy, zostały wprowadzone również w przepisach
odnoszących się do ONW, programu
rolnośrodowiskowego oraz płatności
bezpośrednich.

Kurs Chemizacyjny
Urząd Gminy w Kłomnicach zbiera zapisy rolników chętnych do wzięcia
udziału w kursie chemizacyjnym. Kurs
dwudniowy zakończony egzaminem
i wydaniem zaświadczenia będzie realizowany w zależności od ilości zainteresowanych. Koszt kursu wynosi
około 90 zł. Zapisy w Urzędzie Gminy,
w pok. 208 przyjmuje insp. ds. rolnictwa i leśnictwa - mgr inż. Adam Śliwakowski, mail: adamsl@ugk.klomnice.pl, tel (034) 328 122 wew. 122, lub
602532638. «

Załatw sprawę w urzędzie...
elektronicznie
Paweł Wysocki

Z

achęcamy do korzystania
z
usług
elektronicznych
świadczonych przez Urząd
Gminy
Kłomnice
opublikowanych na stronie platformy SEKAP
www.sekap.pl (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) .
W katalogu spraw znajdziecie Państwo szczegółowy opis sposobu załatwienia 129 różnych spraw oraz (jeśli
tylko istnieje taka możliwość) formularz pozwalający na załatwienie jej lub
jej części elektronicznie. Dzięki temu
możliwe staje się ograniczenie ilości
niezbędnych w urzędzie wizyt i załatwienie formalności przynajmniej częściowo przez Internet.
Aby mogło to nastąpić petent musi
założyć konto na platformie SEKAP.

Wypełnić stosowny dla danej sprawy
formularz, a następnie podpisa go elektronicznie i wysłać.
Wspomniany podpis to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie
powiązane, służą do identyfikacji osoby
go składającej.
W naszym przypadku użyć można
podpisu w jednej z trzech postaci.
• Certyfikat kwalifikowany - rozwiązanie najbardziej wygodne
i uniwersalne, ale niestety również płatne. Popisy kwalifikowane
znajdują się obecnie w ofercie kilku firm na rynku. Proces potwierdzenia tożsamości możliwy jest
u przedstawiciela danej firmy lub
za dodatkową dopłatą na miejscu

•

•

u zamawiającego.
Bezpłatny profil zaufany e-Puap
- jednocześnie pozwala na uwierzytelnianie na ogólnopolskiej
platformie e-puap.gov.pl W tym
przypadku konieczne będzie założenie dodatkowo konta na e-puap.gov.pl oraz wizyta w Urzędzie Skarbowym w Częstochowie
w celu jednorazowego potwierdzenia tożsamości.
Bezpłatny niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP bezpłatny podpis mający zastosowanie tylko na platformie SEKAP.
W celu potwierdzenia tożsamości
niezbędna będzie wizyta w Starostwie w Częstochowie. «

Zmiany warunków dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika
Sylwia Kuban

Od 1 września 2012 roku zmienią
się warunki dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom,
którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W art. 70b ust. 11 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty
dodana została nowa regulacja, która
dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Wiąże się
to z koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów. Zmiany dotyczą
również wysokości dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Więcej informacji na stronie www.
klomnice.pl. «

Wszystkim uczestnikom mszy żałobnej w kościele parafialnym oraz uczestnikom pogrzebu Śp. Dominiki Knaś z domu
Bugaj wyrazy podziękowania.
Rodzina Knasiów i Bugajów
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Przebudowa dróg w Gminie Kłomnice
Marlena Bąk

I

nformujemy, iż w miesiącach letnich jak co roku trwają roboty
drogowe i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców, za które gorąco przepraszamy.
Trwają roboty przy przebudowie
drogi powiatowej na odcinku Kłomnice – Pacierzów – Karczewice, realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Częstochowie. Zostanie położona
nowa nawierzchnia asfaltowa. Gmina
Kłomnice partycypuje w kosztach inwestycji przekazując na ten cel kwotę
400 000,00 zł.
Niebawem zostaną również rozpoczęte przez firmę „DROMET”

Sp. z o.o. z Częstochowy roboty przy
przebudowie ul. Leśnej w Pacierzowie.
Zostanie zmodernizowany cały odcinek drogi o długości 1834m zarówno
w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym. Zostanie wykonana nawierzchnia z masy asfaltowej wraz
z wjazdami na posesje w terenie zabudowanym. Wartość inwestycji to kwota
ok. 600.000,00 zł, z czego 185.000,00
to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach.
Zakończono prace przy budowie
zatoki parkingowej w miejscowości Kłomnice. Wykonawcą robót była

Zajęcia na Orliku
Sylwia Kuban

I

nformujemy, że od 2 lipca do 30
listopada br., kontynuowany jest
projekt „Animator - Moje Boisko
- ORLIK 2012”. W ramach projektu
zatrudnieni zostali Animatorzy, którzy
mają organizować i przeprowadzać zajęcia sportowo – rekreacyjne na obiekcie sportowym w Rzerzęczycach, ul.
Skrzydlowska 102.
Program „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” na terenie gmi6

ny finansowany jest w 50% ze środków
budżetu gminy oraz w 50% ze środków
państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem
jest Minister Sportu i Turystyki. Celem
programu jest zapewnienie możliwości
bezpłatnego korzystania z tego obiektu jak najszerszej grupie mieszkańców
szczególnie dzieciom i młodzieży.
Z kompleksu sportowego mogą korzystać wszystkie chętne osoby czy gru-

firma ALBRUK Joanna Bednarska
z Częstochowy. W ramach inwestycji
została wykonana:
• Zatoka parkingowa z kostki betonowej o powierzchni 303,5 m2;
• Chodnik z kostki betonowej o powierzchni 193,45 m2.
Zatoka usytuowana przy ul. Dworcowej w Kłomnicach (droga powiatowa) na długości 61,10mb i przewidziana jest dla 26 stanowisk dla
samochodów osobowych (w tym jedno
stanowisko dla osób niepełnosprawnych).
Wartość inwestycji: 64.216,20 zł.
brutto, w tym 80% stanowi dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
pozostałe środki to koszty gminy. «
py zorganizowane, które zapoznają się
z regulaminem oraz posiadać będą odpowiednie obuwie sportowe. Animatorami na terenie obiektu „Moje Boisko
Orlik 2012” w Rzerzęczycach są: Pan
Adrian Pasieka i Pan Krzysztof Nalepa.
Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Administratorem kompleksu
boisk sportowych jest LKS ORKAN
Rzerzęczyce.
Regulamin znajduje sie na stronie
klomnice.pl w wiadomościach działu
sportowego. «

Pokaz trików na skate-parku
w Kłomnicach
Marlena Bąk

M

iłośnicy deskorolek i ekstremalnej jazdy na rolkach
oraz rowerach BMX już
mogą sprawdzić swoje umiejętności
na kłomnickim skate-parku.
W niedzielę 26 sierpnia Wójt
Gminy Kłomnice zorganizował dla
dzieci i młodzieży pokaz tzw. trików
na nowym obiekcie. Triki to widowiskowe pokazy, często wymagające
akrobatycznych umiejętności od wykonującego. Taki pokaz zaprezentowała grupa mistrzów z firmy „POGO”
Pana Piotra Dabova z Łodzi.
Można było nie tylko pooglądać
jazdę mistrzów, ale również chętni mogli skorzystać z nauki jazdy na
deskorolkach. Zainteresowanym jazdą na deskorolkach rozdano 3 deski
ufundowane prze Wójta Gminy.
Na wybudowanie obiektu wydatkowano kwotę w wysokości 188 416,00
zł., z czego 88 900,00 zł. to dofinan-

sowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”
Wykonawcą robót była firma
M.P.G. Paweł Głyda, Monika Fogel
– Głyda, Łagiewniki Nowe. Wykonano płytę betonową o wymiarach 24m
x 18,2 m na której zamontowane są
urządzenia przeznaczone do nauki
różnego rodzaju trików.
Korzystającym ze skate-parku życzymy bezpiecznego i rozsądnego korzystania z nowego
obiektu.
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OBWIESZCZENIE
Starosty Częstochowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
na podstawie:
• art.11a ust.1 oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.)
•
art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamia się, że w dn. 24 07 2012r.
na wniosek Gminy Kłomnice reprezentowanej przez Wójta Gminy P. Adama Zająca, z dn. 24 07 2012r
zostało wszczęte postępowanie
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Budowa nowego odcinka drogi wraz z rozbudową ul. Łąkowej w m. Kłomnice”
Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr ewidencyjnych:
• obręb Kłomnice, jed. Kłomnice – 5060 km 1; 692 km 1; 686/6 km 1; 686/4 km 1; 673/3 km1; 2849/4 km1; 671/6 km 1;
2268/10 km 1; 3110/7 km 1; 666/7 km 1; 660/1 km 1; 659/1 km 1; 658/3 km 1; 657/4 km 1; 656/1 km 1; 3109/5 km 1; 2756/1
km 1; 657/3 km 1; 690/4 km 1; 675/1 km 1; 688/1 km 1; 739/17 km 1; 739/15 km 1; 739/11 km 1; 736/52 km 1; 736/54 km 1;
646/6 km 1; 646/7 km 1; 739/13 km 1; 2903/1 km 1; 3105/1 km 1; 661/8 km 1; 647/1 km 1; 649/10 km 1; 653/1 km 1; 2606/1
km 1; 736/44 km 1, 736/46 km 1; 736/50 km1; 736/48 km 1, 736/56 km1; 736/42 km 1; 737/1 km 1; 738/11 km 1; 654/1 km
1; 3459/1 km 1, 675/9 km 1; 738/7 km 1; 670/1 km 1; 2268/10 km 1; 2626/1 km 1; 739/9 km 1; 738/9 km 1; 685/3 km 1;
683/1 km 1; 682/1 km 1; 681/3 km 1; 680/1 km 1; 677/2 km 1; 674/1 km 1; 3107/3 km 1; 648/7 km 1; 649/8 km 1; 3108/1
km 1; 651/1 km 1, 661/6 km 1; 662/4 km 1; 664/1 km 1; 3111 km 1; 645/1 km 1; 3106/1 km 1.
• obręb Michałów, jed. Kłomnice – 2801 km 1; 7/1 km 1; 8/1 km 1;
Działki zakwalifikowane do użyczenia objęte przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych
• obręb Kłomnice, jed. Kłomnice dz nr ewid 692, 631; 693/1; 2849/1; 673/2

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony mogą zapoznać się z
aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 pokój nr 205 drugie piętro. «

Jubileusz 100- lecia urodzin
Danuta Wójcik

W

dniu 12 lipca 2012 roku
swoje 100- urodziny obchodziła Pani Rozalia Helena
SZWEJDA - mieszkanka Kłomnic.
W tym uroczystym dniu Szanowną
Jubilatkę odwiedziła delegacja Urzędu
Gminy w osobach: Sekretarz Gminy
Kłomnice Róża Wiewióra i Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Wójcik, delegacja Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Częstochowie oraz najbliższa rodzina.
Jubilatkę obdarowano pięknymi
kwiatami, były prezenty, toast za zdrowie
Jubilatki i wiele, wiele życzeń.
Pani Rozalia Helena Szwejda urodziła się 12 lipca 1912roku w Dankowicach,
Gmina Krzepice w rodzinie wielodzietnej, miała jedną siostrę i pięciu braci.
8

Rodzice Pani Rozalii, Stefan Czarnota
i Teofila zd. Trojak pracowali w majątkach ziemskich. W 1920 roku Rodzina
Czarnotów przeprowadziła się do Kłomnic. Pracę znaleźli w majątku w Janaszowie, którego właścicielem był Antoni
Białkowski. W 1931 roku Pani Rozalia
wyjechała do Warszawy. Tam podjęła
pracę jako pokojówka u państwa Wandy
i Stanisława Stefana Głuchowskich /Stanisław Stefan Głuchowski był Naczelnikiem przy Prezydencie Mościckim/.
Pobyt w Warszawie wspomina z wielkim
rozrzewnieniem. W domu Państwa Głuchowskich była szanowanym pracownikiem, spotkała wiele ważnych osobistości.
Wspomina Janusza Kusocińskiego, któremu miała przyjemność podawać kawę.
W 1934 roku wróciła do Kłomnic

i wyszła za mąż za Stanisława Szwejdę.
Wychowała sześcioro dzieci; jedną
córkę i pięciu synów; ma 10 wnuków, 19
prawnuków, 5 praprawnuków.
Życie Pani Rozalii Szwejda zawsze
wypełniała praca i troska o rodzinę. Pracowała w Fabryce Cykorii /Herbapol/,
przy rozładunku wagonów oraz na Poczcie Polskiej. Jubilatka cieszy się doskonałą pamięcią i sprawnością fizyczną.
Do chwili obecnej sama prowadzi gospodarstwo domowe, uprawia ogródek
przydomowy, hoduje kury, kozę, cielaka
i nadzoruje uprawę pola.
Panią Rozalię otacza troskliwą opieką
wnuczka Urszula.
Myślę, ze będę wyrazicielką woli
wszystkich czytelników naszej gazety
i w imieniu Państwa złożę dostojnej Jubilatce najlepsze życzenia: zdrowia, miłości bliskich, dni bez trosk na dalszą drogę
w „Złotej jesieni życia z Bożym Błogosławieństwem”. «

XIII Dożynki Powiatowe
Róża Wiewióra

W

dniu 19 sierpnia br. odbyły
się w Gminie Konopiska
XIII Dożynki Powiatowe.
Uroczystości rozpoczęły się korowodem
z nad zbiornika Pająk na stadion do
miejsca głównych uroczystości.
W korowodzie uczestniczyli: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, poczty sztandarowe,
reprezentacje gmin z wieńcami dożyn-

kowymi oraz liczni goście i mieszkańcy
gminy.
Mszę polową uroczystości święta
plonów odprawił proboszcz miejscowej
parafii wraz duszpasterzem rolników
prałatem Eugeniuszem Sikorskim.
W dalszej części głos zabrali gospodarze tegorocznych dożynek, przyjmując od starostów dożynkowych bochenek chleba z tegorocznych plonów

Kochasz – nie bij
Małgorzata Szafraniec

W

życiu każdego człowieka
rodzina kształtuje jego
osobowość, styl życia i system wartości. Wzorem dla dzieci są
ich rodzice. Przemoc domowa świadczy o nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny i wpływa niekorzystnie
na psychospołeczne funkcjonowanie
dziecka. Nieodpowiedzialni rodzice,
zamiast zapewnić dziecku poczucie
bezpieczeństwa i wsparcia, poprzez
agresywne zachowanie, zmuszają je do
przeżywania przykrych doświadczeń,
poczucia bezradności i osamotnienia.
Ponadto dzieci doświadczające przemocy same często stają się agresywne.
Biorąc pod uwagę naturę przemocy mówimy o przemocy fizycznej,
psychicznej, seksualnej i zaniedbaniu.
Specjaliści wyodrębnili także przemoc
wobec dzieci w formie: Zespołu Műnchhausena - występującego w wypadku,
gdy rodzic wywołuje lub wymyśla choroby u dziecka. W efekcie dziecko jest
poddawane szeregowi zbędnych badań
medycznych i długotrwałemu leczeniu.

Przemocy aksamitnej – gdzie przemoc przybiera formę nadopiekuńczości
i bezkrytycznej miłości.
Zespołu dziecka maltretowanego
– czyli takiego zachowania, które wywołuje u dziecka znaczny ból fizyczny i niekoniecznie pozostawia ślady.
Fizyczne skutki bicia dzieci przejawiają się w kalectwie, chorobach somatycznych a nawet śmierci. U dzieci
bitych obserwuje się stany depresyjne,
lęki, egocentryzm, skłonność do autodestrukcji, bierność i zależność lub
nadpobudliwość, brak poczucia bezpieczeństwa, obniżoną samoocenę, poczucie zagubienia i trudności w nawiązaniu kontaktu z otoczeniem. Dzieci,
które są ofiarami przemocy domowej
często przebywają w szpitalach. Rodzice stosujący przemoc, zwykle tłumaczą
obrażenia u dziecka jego upadkiem lub
niezamierzonym uderzeniem się.
Istnieją czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy wobec dzieci, takie
jak: płeć (częściej chłopcy stają się ofiarami przemocy), wiek (zwykle przemoc

Emeryci w Stolicy Tatr
Irena Bardzel

W

dniach 20.06-30.06.2012
53 - osobowa grupa emerytów z Oddziału Rejonowego PZERiI w Kłomnicach
wypoczywała w D.W. „Świerk” w Zakopanem. Głównym celem organi-

zatorów był nie tylko wspomniany
wypoczynek lecz również poznanie
przepięknych zakątków stolicy Tatr.
Spacerowaliśmy uroczą Doliną Białego, Doliną Strążyską i Doliną Kościeliską. Wytrwali przemierzali drogę

dzieląc go następnie wśród uczestników
uroczystości.
Jak co roku na scenie zaprezentowały
się zespoły folklorystyczne oraz nagrodzone zostały wieńce dożynkowe. Naszą gminę reprezentowały „Skrzydlowianki” z KGW Skrzydlów z pięknym
wieńcem dożynkowych z okazałych
bochnem chleba w środku.
Ogłoszono także wyniki i wręczono
nagrody laureatom konkursów, w gronie
nagrodzonych znalazła się mieszkanka Konar Pani Teresa Szewczyk jako:
Przodujący producent rolny. Gratulujemy. «
dotyka dzieci do czwartego roku życia),
liczba dzieci w rodzinie (najmniej na
przemoc narażeni są jedynacy). Zdarza się, że ofiarami przemocy są dzieci
przedwcześnie urodzone, z niską wagą
urodzeniową i dzieci współmałżonka
z innego związku. Zwykle przemoc
fizyczną stosuje się w rodzinach o niskim statusie społecznym, psychiczną
natomiast w rodzinach dobrze sytuowanych.
Należy podkreślić, że wiele patologii
wychodzi na jaw dopiero wówczas, gdy
dochodzi do tragedii. Naszym zadaniem jako społeczeństwa jest zainterweniowanie w przypadku dostrzeżenia
przemocy wobec dziecka. Każdy, kto
doznał przemocy lub był jej świadkiem
może zadzwonić pod bezpłatny numer
Niebieskiej linii: 801 12 00 02.
Ponadto działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie są
obecnie prowadzone w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i prowadzonej procedury: „Niebieskiej Karty”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłomnicach tworzy również: „sieć
wsparcia” dla ofiar przemocy domowej.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie: www.gops.klomnice.pl. «
ok. 9 km o nawierzchni asfaltowej do
Morskiego Oka – podziwiając piękno otaczających nas gór i przyrody.
Będąc w Zakopanem nie można nie
odbyć wycieczki lub spaceru do Sanktuarium na Krzeptówkach. Podziwialiśmy misterną pracę górali, którzy
wykonali w drzewie cały wystrój świątyni. W ogrodach znajduje się ołtarz
przeniesiony spod Dużej Krokwi przy
którym błogosławiony Jan Paweł II od-
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prawiał Mszę Świętą w czasie pobytu
w Stolicy Tatr.
Na życzenie uczestników turnusu
wypoczynkowego wzięliśmy udział we
Mszy Świętej na Wiktorówkach, lecz
zanim znaleźliśmy się tam przemierzyliśmy szlak górski na Rusinową Polanę. Marzeniem turysty jest taka piękna
pogoda jaką mieliśmy, a co za tym idzie
niezapomniane widoki na nasze Tatry.
Wszyscy wracaliśmy w dobrych nastrojach gdyż doznania duchowe oraz
uczta dla naszych oczu były niezwykłe.
W trakcie pobytu pojawiła sie okazja

do regeneracji zdrowia. Wyjeżdżaliśmy
na kąpiele termalne w Szaflarach oraz
do Bukowiny Tatrzańskiej. W czasie
trwania turnusu kilka razy bawiliśmy
się na zorganizowanych wieczorkach
tanecznych oraz przy ognisku. Nie
można też nie wspomnieć o bardzo dobrej kuchni. Szefowa kuchni nie dość,
że bardzo smaczne i urozmaicone dania
nam przygotowywała, to również i do
syta. Nikt nie narzekał nawet Ci najbardziej wybredni.
Podczas ostatniego ogniska organizatorzy p. I. Bardzel i p. R. Całus dzię-

kując wszystkim za wspaniałą postawę,
humor i dyscyplinę spotkali się z równie
miłym odzewem uczestników turnusu.
Były podziękowania oraz odśpiewane
„sto lat”. Podziękowanie organizatorom za włożoną pracę i zaangażowanie
złożył Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Kłomnicach p. Kazimierz Makles.
Na słowa uznania zasługują właściciele D.W. „Świerk”, cała obsługa,
a szczególnie p. mgr Piotr Hrouda.
Dziękujemy! «

IV „Noc Świętojańska” oraz jubileusz
60-lecia KS „Warta” Zawada
Paweł Wilk

T

ak dużej ilości ludzi tereny
nad rzeką Wartą w Zawadzie
chyba nie widziały nigdy, a to
za sprawą już IV Nocy Świętojańskiej, która odbyła się w dniu 30 lipca.
Wyjątkowo w tym roku, kontynuacją
popularnych „Sobótek” był obchodzony dzień później jubileusz 60- lecia KS Warta Zawada.
Piękna upalna pogoda, piękna lokalizacja przy Warcie, do tego świetni
artyści, to spowodowało, że przez te 2
dni raczej nikt nie mógł narzekać przychodząc nad rzekę. Imprezę rozpoczęliśmy tradycyjnie zabawami warsztatowymi dla dzieci – dzieci pod czujnym
okiem Magdaleny Komorowskiej robiły lampiony ze zużytych słoików, korali
itd. Efekty były przepiękne, a dzieciaki
z siebie dumne! W między czasie tereny zaczęły zapełniać się różnymi
stoiskami gastronomicznymi, dmuchawcami, zjeżdżalniami i stoiskami,
na których można było kupić gadżety
„Warty” Zawada czy „Rakowa” Cz-wa.
Od około godz. 19 na scenie zobaczyliśmy naszych szkolnych artystów,
którzy popisywali się swoimi zdolnościami wokalnymi. Po tych popisach
na scenie pojawiła „Kapela u Andrzeja”, która skocznymi i wpadającymi
w ucho piosenkami bawiła publiczność, a tej z minuty na minutę było coraz więcej. W międzyczasie mogliśmy
zobaczyć pokaz tańców nowoczesnych
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i latynoamerykańskich w wykonaniu
zespołu „STYL”. Po godz. 20 na scenie zobaczyliśmy gwiazdę wieczoru:
Aloszę Awdiejewa z artystami z kabaretu Piwnica Pod Baranami. Artyści nie zawiedli i dali świetny popisowy występ, który gromkimi brawami
był oklaskiwany przez publiczność.
Gdy zaczął zapadać zmrok uczniowie z Z.S. w Zawadzie przedstawili
obrzęd „Nocy Świętojańskiej”, jednocześnie w tej samej chwili cała Warta
zapłonęła w pochodniach oraz rozpalone zostały ogniska. Dało to ognisty
efekt! Jeszcze widzowie nie ochłonęli
po występach szkolnej młodzieży, a już
na scenie pokazała się „Arashi”, kobieta fakir, w swoim zmysłowym tańcu.
Chodzenie po szkle, połykanie ognia,
nienaganna koordynacja ruchowa, tym
wszystkim na pewno zadziwiła już
bardzo licznie zgromadzoną publiczność. Wszyscy jednak czekali na kulminacyjną część tej nocy, czyli występ
teatru ognia „Locomotora”. Aktorzy
z Krakowa nie zawiedli i dali wyjątkowy pokaz kuglarstwa, chodzenia na
szczudłach oraz żonglowania ogniem.
Widzowie byli zachwyceni! Po występie „Locomotory” zobaczyliśmy
wspaniały pokaz sztucznych ogni! Na
deser „Locomotora” przygotowała 100
lampionów, które zostały wypuszczone w niebo. Czegoś takiego w Zawadzie jeszcze nie było – piękny widok!

Po występach artystycznych przyszedł
czas na dyskotekę, która trwała do
godz. 3.00.
Jeszcze nie wszyscy ochłonęli po
sobotniej nocy, a już o godz. 15 w niedzielę (1 lipca) rozpoczęliśmy obchody
60 - lecia KS „Warta” Zawada. Imprezę rozpoczęliśmy pochodem spod
Z.S. w Zawadzie. W paradzie uczestniczyli kolorowi klauni, orkiestra dęta
z Kłomnic oraz wielu zaproszonych
gości i mieszkańców Zawady. Po dotarciu na rzekę Wartę, rozpoczęła się
część oficjalna. Zostały wręczone medale i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych działaczy, trenerów i piłkarzy KS „Warta” Zawada. Odznaczenia
wręczali: Wójt Gminy Kłomnice mgr
Adam Zając, prezes Orkana Rzerzęczyce, delegat śląskiego okręgu. L.Z.S-ów Andrzej Śpiewak oraz Radny
Gminy Kłomnice Andrzej Wilk. Na
scenie mogliśmy zobaczyć całą plejadę
zasłużonych ludzi, którzy przez szereg lat wspierali nasz ukochany klub!
Widoczne były łzy wzruszenia… Po
całej ceremonii wszyscy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie. Po poczęstunku
na scenie mogliśmy podziwiać Adriana Franca z grupy „R-Style”, który
cudownymi trikami piłkarskimi czarował publiczność. Około godz. 17:00
publiczność mogła oglądać grupę dudziarzy z Cz-wy „Pipe&Drums”, która
dała świetny koncert grając na kobzach, bębnach, przebrana w oryginalne
szkockie stroje! Gwiazdą niedzielne-

IV „Noc Świętojańska”
oraz jubileusz 60-lecia KS „Warta” Zawada

KŁOMNICKI JARMARK Z JAJEM

Roboty przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Kłomnice – Pacierzów – Karczewice

Parking przy dworcu kolejowym

Skyte-park w Kłomnicach

Pokaz trików na skyte-parku

go wieczoru była grupa „Helou!”. Po
koncercie zostały rozlosowane główne nagrody loterii fantowej, w której
było aż 30 nagród głównych. O 20:45
widzowie mogli zobaczyć finał Euro
2012 na telebimie. W przerwie meczu
mogliśmy zobaczyć wyjątkowy pokaz.
Na przybrzeżnych wałach Warty został podpalony napis – 60 lat KS Warta
Zawada, w asyście 20 rac, wulkanów

i stroboskopów, co dało wyjątkowo
piękny widok! Cały imprezę zakończyliśmy dyskoteką.
Trzeba dodać, że „Noc Świętojańska” była współfinansowana ze środków EFS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu” z siedzibą w Zawadzie oraz KS
„Warta” Zawada pragną podzięko-

Kłomnicki Jarmark z jajem
Karolina Gonera

W

sobotę 18 sierpnia przy
hali sportowej w Kłomnicach odbył się I Kłomnicki
Jarmark z jajem. Mogliśmy wówczas
podziwiać polski folklor, brzmienie
orkiestr dętych, formy wystawiennicze, spotkać gwiazdy estrady i telewizji i wiele innych.
Punktualnie o godzinie jedenastej
rozpoczęliśmy przesłuchania zespołów folklorystycznych: Dąbrowianki z Dąbrowy Zielonej, Ryczowianki
z Ryczowa, Wrzos z Ryczów-Kolonia,
Karlinianki z Zawiercia, Niwczanki z Poręby, Bzowianie z Zawiercie-Bzów, Lututowianie z Lututowa, Nadolzianie z Kaczyc, Małokończanie
z Kończyc Małych, Grusza z Rzerzęczyc oraz Klepisko z Kłomnic. Po
wnikliwej ocenie jury (śląskie osobistości) w składzie: Renata Rak-Prezes
Śląskiego Stowarzyszenia Miłośników
Folkloru, choreograf, folklorysta, Ewa
Bocek-Orzyszek – muzyk, etnograf
oraz Magdalena Banach-Makaruk –
dziennikarz, muzyk, zdecydowały iż:
I miejsce Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie, II miejsce Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy Klepisko,
III miejsce Regionalny Zespół Śpiewaczy Nadolzianie, Wyróżnienie Kapela Ludowa Lututowianie, a Nagrodę
Specjalną za skomponowanie utworu
związanego z jajem otrzymał Zespół
Folklorystyczny Wrzos.
Tuż po zakończeniu przesłuchań
konkursowych występ Leszka Depty z Radomska z repertuarem Elvisa
Presleya znacznie wzbogacił imprezę.
Gorącymi brawami została nagrodzona grupa taneczna „Tancerze” w której
skład wchodzą dzieci i młodzież z akcji

„Wakacje 2012” prezentując dwa układy taneczne oraz wiersze i wyliczanki
śląskie. Warsztaty rękodzieła ludowego: wycinanka, zdobnictwo, rzeźba,
prowadzone przez Annę i Wacława
Zabłockich z Lututowa były niezwykła atrakcją dla każdego bez względu
na wiek.
Gala została otwarta ludowymi tańcami w wykonaniu Kłomnickich Płomyczków. Przemarsz orkiestr dętych
od OSP w Kłomnicach pod scenę był
wspaniałym widowiskiem, po którym
każda z orkiestr zaprezentowała swoje
umiejętności, a mieliśmy przyjemność
gość orkiestry dęte z Gidel, Żytna,
Karczewic-Garnek oraz Kłomnic.
Jednym z punktów imprezy były
prezentacje kulinarne wraz z degustacją, a mianowicie smażenie jajecznicy
z 1500 sztuk jaj, gdzie mistrzem patelni był Pan Waldemar Załuski z Kłodzka. Gościnnie na
scenie występowała Kapela Ludowa z Lututowa
oraz Folklorystyczny
Zespół
Śpiewaczy
Klepisko z Kłomnic.
W
godzinach
wieczornych gościliśmy na estradzie zespół Śląskie Pierony,
który poczęstował
nas śląską gwarą
i
humorem
prezentując skecze oraz
utwory
biesiadne.
Przedstawiając
się
w regionalnych strojach
ludowych
dodając
szczyptę folkloru.
Gwiazdą wieczoru był

wać władzom Gminy Kłomnice wraz
z Wójtem Panem mgr Adamem Zającem a także wszystkim sponsorom za
pomoc w organizacji dwudniowej imprezy, artystom za wyjątkowe występy,
gościom, a także publiczności za tak
liczne przybycie! Chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy! Zapraszamy za
rok! «
Andrzej Grabowski znany i lubiany
aktor teatralny, filmowy, obdarzony
wielkim
talentem
komediowym,
znany najbardziej jako odtwórca
roli
Ferdynanda
Kiepskiego
w sitcomie Świat według Kiepskich.
W
prześmiesznym
programie
kabaretowym zaprezentował teksty
znane i lubiane, ale także w dowcipny
sposób
komentował
bieżące
wydarzenia, wcielając się przy tym
w różne postacie. Poznaliśmy również
ciekawe i śmieszne historie z życia
showmana.
Wszystko co dobre szybko się
kończy,
imprezę
zakończyliśmy
dyskoteką plenerową. Organizatorzy
mają nadzieję, że za rok II Edycja
Kłomnickiego Jarmarku z Jajem
przyciągnie jeszcze więcej publiczności
i pozwoli wyzwolić w nas wszystkich
autentyczną radość z uczestnictwa
w takiej formie imprezy plenerowej. «
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Urok starych fotografii
Krzysztof Wójcik

R

ozdroże- skrzyżowanie ulicy
Bartkowickiej z Częstochowską w Kłomnicach.
Gdy po raz pierwszy ujrzałem tę
fotografię Kłomnic, wykonaną prawdopodobnie jeszcze w okresie zaborów, nie potrafiłem jeszcze rozpoznać
tego fragmentu naszej miejscowości.
Charakterystyczny krzyż na rozdrożu
w niczym nie przypomina obecnie stojącej murowanej kapliczki. Dopiero gdy
przypomniałem sobie budynki, które
mijałem po drodze do szkoły w latach
60-tych ubiegłego stulecia, zlokalizowałem to miejsce. U wylotu ulicy
Bartkowickiej stała chata p. Jaszczyków
z osobną małą szopką -piwniczką ze
strzechą, w dodatku ocieplaną (oga-
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coną) dookoła ubitymi liśćmi. Pełniła
prawdopodobnie rolę spiżarni. Widać
następną drewnianą chatę należącą do
państwa Frymusów. Zdjęcie wykonano zimą i wszystko jest pod śniegiem,
ale po lewej stronie fotografii widać
następne budynki: zabudowania zagrody p. Matuszczaków z Lipicza, a za
nimi drewniany budynek szkoły. Żaden z wymienionych budynków już nie
istnieje. Na miejscu narożnej zagrody
(p. Jaszczyków) jest teraz piekarnia p.
Rybaków. Jako ostatni, w 2001 r., został rozebrany stary budynek szkoły
(wybudowany w 1896 r.). Pojawia się
tutaj mnóstwo pytań: Kiedy powstała
współczesna nam kapliczka, która zastąpiła widoczny na fotografii krzyż?

Pomogłoby to pewnie w dokładniejszym datowaniu fotografii. Na lewym
skraju fotografii widnieje największa
zagadka: fragment budynku stojącego
na dawnej „księżej łące” przy dzisiejszej
ulicy Księżej. Co to za budynek i czemu służył? W połowie wysokości krzyża widać przytwierdzone tam tabliczki,
jakby drogowskazy. Co na nich jest?
Może ktoś dysponuje innymi fotografiami tego miejsca, a zwłaszcza
krzyża? Chętnie bym je zeskanował
i pokazał? Może ktoś ma więcej wiadomości o tym miejscu? Zwracam się więc
z prośbą o podzielenie się tymi informacjami, aby wzbogacić naszą wiedzą
o lokalnej historii. Zachęcam o przysyłanie informacji na adres e-mailowy:
krzysztofwojcik15@gmail.com. Z góry
serdecznie dziękuję. W następnym numerze przedstawię inne fotografie. «

Wakacje w Ochronce
Robert Kępa

W

okresie wakacji Świetlica dla dzieci i młodzieży
„Ochronka” zaoferowała
swoim wychowankom wiele atrakcji.
Nie zabrakło warsztatów artystycznych, w tym muzycznych, ceramicznych i decupage. Zorganizowano
wyjazd do parku wodnego w Kleszczowie, a starsza młodzież uczestniczyła w warsztatach survivalowo-historycznych. Realizatorem działań było
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Częstochowskiej przy
wsparciu finansowych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Przez okres wakacji świetlica była
otwarta od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 14.00. Obok zajęć integracyjnych i sportowych adresowanych
do dzieci w różnym wieku, w świetlicy
odbywały się warsztaty muzyczne, podczas których uczestnicy poznawali podstawy gry na gitarze i keyboardzie oraz
śpiewu. Podopieczni świetlicy wzięli
również udział w wyjeździe do Parku
Wodnego w Kleszczowie. Z zajęć oferowanych przez świetlicę korzystało
w wakacje blisko 50 dzieci i młodzieży.
W ofercie świetlicy nie zabrakło również atrakcji dla miłośników ceramiki. Warsztaty ceramiczne
prowadzone były w Pracowni Ceramicznej „Stodoła”, którą od 6 lat pro-

wadzi w Garnku nasze Stowarzyszenie.
Uczestnicy warsztatów poznali umiejętności związane z tradycyjną metodą
powstawania ceramiki, w tym toczenia na kole garncarskim. Od sierpnia
w świetlicy rozpoczęły się warsztaty
decoupage. Dzieci poznały technikę
tworzenia przepięknych ozdób i rzeczy
codziennego użytku. Zajęcia te będą
kontynuowane również po wakacjach,
a jesienią dla podopiecznych świetlicy
zaplanowano zajęcia z linorytu.
Świetlica „Ochronka” przygotowała również program dla starszej młodzieży. Były to warsztaty survivalowo-historyczne „Przywrócić pamięć”,
poświęcone losom żołnierzy Armii
Krajowej z naszego terenu. Warsztaty
rozpoczęły się 4 lipca w lesie nieopodal
Kajetanowic przy partyzanckim krzyżu, wystawionym w miejscu śmierci 29
letniego Krzysztofa Beresa ps. „Krzyk”,
żołnierza Armii Krajowej batalionu
„Grunwald”. Młody partyzant zginął podczas potyczki z Wermachtem
równe 68 lat temu – 4 lipca 1944 roku.
W spotkaniu uczestniczył Władysław
Bugała, harcerz Szarych Szeregów, prezes kłomnickiego Związku Kombatantów RP, który opowiedział młodzieży
o losach harcerzy i żołnierzy AK z terenu dzisiejszej gminy Kłomnice.
Podczas zajęć uczestnicy poznali
podstawy survivalu – sposobów poruszania się po lesie, budowy szałasów,

pozyskiwania żywności, umiejętność
pracy z busolą, posługiwania się mapą
oraz udzielania pierwszej pomocy.
Młodzież uczestniczyła w całonocnym
biwaku, podczas którego mogła sprawdzić swoje umiejętności przetrwania,
zdobyć pożywienie oraz wybudować
schronienie. Prawdziwą gratką były
zajęcia z wykorzystaniem paintballa.
Młodzież uczestnicząc w painballowej rywalizacji mogła na chwilę wejść
w rolę żołnierzy AK z czasów II Wojny
Światowej. Zajęcia survivalowe prowadzili instruktorzy działający w Jednostce Strzeleckiej 2028 Częstochowa,
która jest oddziałem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, ściśle współpracującej z Ministerstwem Obrony
Narodowej i Ministerstwem Edukacji.
Finałem warsztatów będzie Piknik
Historyczny w Karczewicach w niedzielę 16 września o godz. 15.00, na
który serdecznie zapraszamy. Podczas
spotkania zostanie zaprezentowana
inscenizacja zasadzki na konwój żandarmerii niemieckiej z Chorzenic, która miała miejsce pod Karczewicami 8
września 1944 roku. W brawurowej akcji uczestniczyli partyzanci z batalionu
„Grunwald”.
Pomimo końca wakacji Świetlica dla dzieci i młodzieży „Ochronka”
działa dalej. W programie nie zabraknie warsztatów artystycznych, wycieczek i konkursów. Świetlica jest otwarta
od poniedziałku do piątku w godzinach
13.00 – 18.00. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych! «
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Piknik Rodzinny w Zdrowej
Jarosław Łapeta

W

dniach 11 i 12 sierpnia
2012 tradycyjnie w Zdrowej miał miejsce kolejny
piknik rodzinny połączony z zawodami wędkarskimi dla dzieci jak
i dorosłych. W sobotnie popołudnie
o godz. 14 swoją rywalizację rozpoczęły dzieci w wieku do15 lat. Do rywalizacji o puchar Przewodniczącego
rady Gminy Kłomnice zgłosiło się
30 uczestników i pomimo niepewnej
pogody zmagało się przez 3 godziny
próbując osiągnąć jak najlepszy wynik.
I tak po zaciętej rywalizacji sklasyfikowano 18 uczestników zawodów. Bezdyskusyjnie zawody zwyciężył Grzegorz Dąbrowski, drugie miejsce zajął
Marcin Konstanciak, trzecie Hubert
Dębski, czwarte Jakub Kowalik, piąte
Sandra Zajac, szóste ex aequo Aleksandra Mróz i Miłosz Cubała, siódme ex aequoDominik Rogaczewski
i Sebastian Krzemiński, ósme również
ex aequo Natalia Leciak i Mioducki Mikołaj, dziewiąte Daniel Soboniak, dziesiąte Karolina Wiśniewska,
Krzysztof Matyszcak, Mateusz Pluciński i Kacper Matusiak, jedenaste
Patryk Kostrzewa, i dwunaste Fabian

Dębski. Pozostali uczestnicy pomimo braku złowionych ryb na zachętę
otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy i medale. Młodzi
uczestnicy dumni ze swoich osiągnięć
po dekoracji zostali zaproszeni do kolejnej rywalizacji tym razem w wędkowaniu na trawie gdzie łowiono tym
razem zabawki. Doskonała zabawa
dla najmłodszych nie dobiegło jednak końca ponieważ czekały na nich
atrakcje na placu zabaw wyposażonym
w dmuchane zamki, trampolinę oraz
kule toczone po wodzie. Wieczorem
odbyła się dyskoteka na świeżym powietrzu. W drugim dniu zawodów
do rywalizacji stanęli dorośli wędkarze którzy walczyli o VII już puchar
Wójta Gminy Kłomnice. Zgłosiło się
22 dorosłych uczestników i przez 4
godziny walczyli o okazałe trofeum
i ciekawe nagrody. W wyniku zaciętej
rywalizacji sklasyfikowano 10 uczestników a zwycięzcą zawodów został
Krystian Dąbrowski który przez 7 lat
organizował zawody a nigdy nie brał
w nich udziału. Uzyskując wynik 1380
gramów został bezapelacyjnym zwycięzcą, drugie miejsce zajął Bartek

Sadziak, trzecie Robert Zakrzewski,
czwarte Krzysztof Sołtys, piąte Władysław Gałwa, szóste Witold Kowalik,
siódme ex aequo zajęli Piotr Kubik,
Jan Chamara i Grzegorz Pluciński.
Na wszystkich uczestników czekały
również dyplomy, medale i nagrody rzeczowe a zwycięzca jako jedyny
otrzymał okazały puchar. Niestety nie
został zrealizowany punkt dotyczący
pokazów strażackich na wodzie z powodu awarii sprzętu w OSP Kłomnice. Po zawodach nad stawem w milej
atmosferze podziwiając uroki przyrody odbyła się zabawa na świeżym
powietrzu. Podsumowując dziękujemy
Władzom Gminy Kłomnice za wsparcie w zakupie nagród rzeczowych
i pucharów, Sekcji wędkarskiej przy
OSP Zdrowa za organizację imprezy
oraz zakup nagród dla dzieci, Panu
Marcinowi Kowalikowi z Kłomnic oraz Krystianowi Dąbrowskiemu
i Barbarze Proszowskiej ze Zdrowej za
zakup nagród rzeczowych, dziękujemy
również Panu Andrzejowi Borucie –
mistrzowi Polski w wędkarstwie, który
sędziował nasze zawody. Tym samym
oficjalnie stwierdzamy że VII zawody
wędkarskie w Zdrowej przeszły do historii. Zapraszamy za rok na kolejną
edycję tej imprezy być może w nieco
odmienionej formie. «

ABC wędkowania w Rzerzęczycach
Adam Rówinak

N

a terenie „Doliny Dwóch
Stawów” w Rzerzęczycach
od początku lipca są przeprowadzane zajęcia z podstaw wędkowania dla dzieci z terenu działania
LGD „Razem na Wyżyny”. W zajęciach bierze udział 30 uczestników,
którzy uczą się wędkowania pod
okiem instruktorów wędkarstwa.
W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się
podstaw wędkowania czyli poznawali
rodzaje ryb występujących w Polsce,
poznawali węzły wędkarskie, nawijali
żyłki na kołowrotki, zakładali ciężarki
i spławiki do wędziska.
W ramach zajęć każdy uczestnik
otrzymał: wędzisko, kołowrotek, spła18

wik, żyłkę i inny sprzęt potrzebny do
złożenia kompletnej wędki. Gośćmi
zajęć w „Dolinie Dwóch Stawów” byli
mistrzowie Polski w wędkarstwie spławikowym, którzy opowiadali młodym
adeptom wędkarstwa o swoich początkach przygody z wędkowaniem, a także prezentowali profesjonalny sprzęt
wędkarski. W ramach zajęć uczestnicy odbędą dwie wycieczki. Pierwsza
z nich bedzie miała miejsce na rzekę Pilica, gdzie bedą poznawać charakterystyke łowienia ryb na wodzie
płynącej, a druga wycieczka będziała
miejsce na Zalew w Ostowach nad
Okszą. W trakcie wyjazdów zajęcia
będą się odbywać pod okiem instruk-

torów wędkarskich z koła wędkarskiego PZW Wykromet z Częstochowy.

Na zakończenie zajęć każdy uczestnik
otrzyma certyfikat uczestnictwa w za-

Warsztaty w Olsztynie
Małgorzata Januszewska

C

zas wakacji powoli mija,
jednak wszystko to, co przeżyliśmy dobrego w jego
trakcie, warto wspominać jak najdłużej. A takim dobrym czasem
z pewnością były Warsztaty Kulturalne w Olsztynie, które odbyły się
już po raz piąty, dzięki dotacji jaką
pozyskało Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej na realizację projektu
“Lemoniadowy Joe” z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. A z roku
na rok chętnych do wspólnej zabawy
i do odpoczynku przybywa... Dziś
z pewnością większość mieszkańców
gminy Kłomnice słyszała co nieco
o Warsztatach.
W dniach od 9 do 15 lipca 2012
roku, 44 osobowa grupa dzieci i młodzieży z gminy Kłomnice (i nie tylko!) bawiła się, rozwijała swoje talenty, nawiązywała przyjaźnie, a także
modliła się i dbała o to, by każdy
z uczestników czuł się komfortowo
w swoim towarzystwie. Przez kil-

ka dni kadra (tj. Agnieszka Borowiecka, Aleksandra Kołaczkowska,
Małgorzata Januszewska, Sebastian
Szymala, Justyna Kapusta i Aleksandra Borkowska) pokazywała i łączyła wszelkie sposoby spędzania czasu
w duchu harcerstwa, oazy i kolonii.
Do najciekawszych punktów
Warsztatów Kulturalnych można
z pewnością zaliczyć wycieczkę po
jurze krakowsko – częstochowskiej
w okolicach Złotego Potoku, której
przewodniczył pan Krzysztof Wójcik. Wyprawa ta, zakończona ogniskiem na pustyni siedleckiej (oraz
bieganiem i tarzaniem się w piachu),
podobała się zarówno starszym jak
i młodszym uczestnikom.
Warsztaty teatralne w teatrze
„Stodoła” w Olsztynie również należą do bardzo interesujących.. Uczestnicy mogli przez chwilę poczuć się
jak prawdziwi aktorzy i stanąć na
deskach teatru. Dodatkowo usłyszeli kilka cennych wskazówek od Stanisława Brzeziny – Kałkusa, który

«… jakiż jest wielki, potężny, prawdziwy i wolny język rosyjski!»
(Iwan Turgienew)

Zadbajmy o lepszą
przyszłość naszych dzieci!
Katarzyna Cieśla

J

ęzyk rosyjski już od dawna nie gościł w naszej Gminie, może czas
najwyższy to zmienić? Już wkrótce
każdy będzie mógł poznać lub przypomnieć sobie alfabet, którym posługuje się niespełna 300 mln ludzi na
świecie.
Dawniej traktowany raczej emocjonalnie, dziś piękny i melodyjny język
rosyjski staje się coraz bardziej popularny. Jego znajomość daje nam szansę
bliższego poznania kraju i kultury na-

szych wschodnich sąsiadów, a ponadto
pozwala na otwarcie nowych możliwości zawodowych (Rosja jest atrakcyjnym rynkiem zbytu i polscy pracodawcy coraz wyżej cenią znajomość języka
rosyjskiego).
Język rosyjski jest obecnie jednym
z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Zasięg terytorium na
którym jest używany na co dzień daleko wykracza poza państwowe granice
Federacji Rosyjskiej. Warto zaznaczyć,

jęciach oraz dużą wiedzę teoretyczną
i praktyczną o łowieniu ryb. «
z chęcią dzielił się swoim aktorskim
doświadczeniem.
Prawdziwym wydarzeniem było
kulturalne spotkanie z Januszem
Yaniną Iwańskim – gitarzystą znanym m.in. ze współpracy z zespołem
Maanam i ze Stanisławem Soyką.
Artysta opowiadał o swoim życiu,
o poglądach i wielu innych ważnych
kwestiach. Jako bardzo otwarta osoba, wielokrotnie podczas spotkania
grał na gitarze i zapraszał wszystkich
do wspólnego śpiewania.
Koniecznie trzeba też wspomnieć
o młodym artyście, który spotkał się
z nami chwilę przed J. Y. Iwańskim
– Piotrze Szumlasie. Jest to mieszkaniec gminy Kłomnice, który zauroczył wszystkich swoją niezwykłą
skromnością i talentem jakim jest gra
na gitarze.
Z pewnością pięknych i wartych
opisania chwil było znacznie więcej.
Na pewno każdy uczestnik spytany
o to, co najbardziej mu się podobało,
przypomni sobie o grze terenowej,
o pogodnych wieczorach, o śpiewie
i tańcu, o nowo zawartych przyjaźniach, albo i o czymś zupełnie innym... «

iż z języków indoeuropejskich bardziej
popularne są tylko język angielski oraz
hiszpański. Ponadto język rosyjski jest
jednym z sześciu oficjalnych języków
ONZ (obok angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego).
Już wkrótce! Gmina Kłomnice rozpocznie fascynującą przygodę z Językiem Rosyjskim!
Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego proponowane uczniom, zapewnią bezpośredni kontakt z żywym językiem rosyjskim (filmy, książki, prasa,
muzyka) na każdym spotkaniu. Wprowadzenie alfabetu rosyjskiego odbędzie
się przy zastosowaniu najskuteczniejszych metod nauki czytania i pisania.
Gry językowe, odgrywanie scenek dialogowych czy śpiew, wszystko to sprawi, że postępy w nauce przyjdą lekko
i wręcz niezauważalnie. Serdecznie zapraszam! «
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Po kolarskim Pucharze Polski…
Jan Milc

D

ość nieoczekiwanie Gmina
Kłomnice została gospodarzem kolejnego wyścigu
kolarskiego zaliczanego do punktacji Pucharu Polski. Impreza „spadła”
nam po rezygnacji Gminy Mstów
z jej organizacji. Trochę to dziwne, że
nasi sąsiedzi zrezygnowali z oczywistej
możliwości promocji swojego terenu.
Ale to ich sprawa…
W niedzielę, 8 lipca po raz drugi
w bieżącym roku zawitali do Kłomnic
kolarze z najlepszych klubów Polsce.
Na starcie stanęło 268 zawodników,
w tym 47 „masters’ów”.
Wyścig, choć nieporównywalnie
mniejszy od „Wielkanocnego…” zgromadził na starcie kilka znakomitości
z kolarskiego światka. Wśród faworytów była też świeżo upieczona Mistrzyni Polski w jeździe indywidualnej
na czas, zawodniczka BDC Kolejarz-Jura Częstochowa – Martyna Klekot. Pani Martyna w swojej kategorii
nie dała konkurentkom najmniejszych
szans i wygrała zawody zdecydowanie
„dokładając” swojej koleżance klubowej Magdalenie Plich ponad pięć minut, a kolejnym zawodniczkom prawie
SZESNAŚCIE I PÓŁ MINUTY!!!
Jakby nie patrzeć, mimo że w większości były to juniorki to i tak na tym
krótkim dystansie (54 km) taka różnica
czasowa jest, mówiąc delikatnie prze-
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paścią w poziomie wyszkolenia.
Szkoda, że nie było na starcie jednej z najlepszych polskich zawodniczek
Pauliny Brzeźnej-Będkowskiej. Z pewnością pojedynek pomiędzy obiema paniami byłby niezwykle pasjonujący.
Po zakończeniu zawodów poprosiliśmy panią Martynę o krótki komentarz zawodów.
- Zawody w Kłomnicach są dla mnie bardzo szczęśliwe. Wiosną wygrałam „czasówkę”, teraz zwyciężyłam w klasyku. Co
prawda nie było zbyt silnej konkurencji,
niemniej nie oszczędzałam się i pojechałam swoim tempem, choć momentami nieco zwalniałam, aby nie odskoczyć zbytnio
jadącej ze mną Kasi Niewiadomej. Teren,
na którym rozgrywany jest wyścig nie
sprzyja spektakularnym atakom. Nie ma
tu większych wzniesień umożliwiających
zaprezentowanie w pełni swoich umiejętności. Jednak porywisty wiatr, który
tu często występuje jest dość dotkliwy na
otwartych przestrzeniach i sprawia niektórym spore trudności.
Na pytanie jak udało się wypracować
tak dużą przewagę pani Martyna odpowiedziała: - Jestem specjalistką w jeździe
indywidualnej na czas. Często też trenuję
samotnie. Sama sobie narzucam określone tempo jazdy i staram się utrzymać je
do końca wyznaczonej trasy. Ten nawyk
pozwala podczas zawodów na podejmowanie „długich” ataków, po których często

zdarza mi się jeszcze „poprawka”. W tych
zawodach tylko zaatakowałam, „poprawki” już nie było, nie była potrzebna.
Zapytaliśmy też o plany.
– No cóż, nie mam kwalifikacji olimpijskiej. Najbliższy okres poświęcę więc
na doskonalenie formy na Mistrzostwa
Świata.
Życzymy więc pani Martynie uzyskania jak najwyższej formy, a na Mistrzostwach równego, silnego, zwycięskiego tempa.
Oto garść wyników niedzielnych
zawodów:
Kat. orlik – Puchar Polski.
1. Latoń Eryk BDC MacPol Team;
2. Kaczmarek Jakub KTK Kalisz;
3. Krzywania Paweł Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn;
4. Dudziak Adam SMKK Boltem
Trek Legnica;
5. Gronkiewicz Kacper BDC Marcol
Team;
6. Banaszek Adrian BDC MarcPol
Team;
7. Tomaszewski Dominik TC Chrobry Felt Głogów;
8. Pilis Bartosz MGLKS Błękitni
Mexller Koziegłowy;
9. Samol Paweł GKS Cartusia Kartuzy;
10. Zieliński Dawid SMKK Boltem
Trek Legnica

Kat. młodziczka – Nadzieje Olimpijskie.
1. Salomon Monika MGLKS Błękitni Mexller Koziegłowy;
2. Laszkiewicz Weronika LKS Atom
Boxmet Dzierżoniów;
3. Jankiewicz Weronika LKS Stomil
Kalita Bełchatów;
4. Dudzik Aleksandra WLKS Krakus BBC Czaja;
5. Sikora Ewelina WLKS Krakus
BBC Czaja;
6. Cholewa Malwina LKS Atom Boxmet Dzierżoniów;
Kat. młodzik – Nadzieje Olimpijskie.
1. Jankowski Dawid KS Społem
Łódź;
2. Endler Tomasz ZTC Zduńska
Wola;
3. Rachwał Kamil KS Społem Łódź;
4. Piechaczek
Kacper
LKUKS
Pszczyna;
5. Środowski Mateusz KTC Koło;
6. Świerblewski Bartosz BDC Kolejarz Jura Częstochowa;
Kat. kobiety open.
1. Martyna Klekot BDC Kolejarz
Jura Częstochowa;
2. Niewiadoma Katarzyna WLKS
Krakus BBC Czaja;
3. Plich Magdalena BDC Kolejarz
Jura Częstochowa;

4. Gajerska Ewa UKS Gimnazjum
Twoja Merida Imielin;
5. Kubica Aleksandra Grupa Kolarska Merida Gliwice;
6. Kozik Karolina Grupa Kolarska
Merida Gliwice;
Kat. juniorka mł.
1. Misterek Weronika UKS Gimnazjum Twoja Merida Imielin;
2. Przęzak Dorota LKS Atom Boxmet Dzierżoniów;
3. Skupnik Matylda LKUKS Pszczyna;
4. Szklany Joanna LKUKS Pszczyna;
5. Kobiór Kinga UKS Gimnazjum
Twoja Merida Imielin;
6. Tkacz Magdalena UKS Stobrawa
Kluczbork;
Kat. junior.
1. Lis Tobiasz KS Ziemia Opolska;
2. Wylanowski Bartosz TKK Pacific
SMS Toruń;
3. Kietliński Wojciech KTK Kalisz;
4. Balejko Adam TKK Pacific SMS
Torun;
5. Subtelny Jakub KLTC Konin;
6. Gajerski Adam UKS Gimnazjum
Twoja Merida Imielin;
Kat. junior mł.
1. Ziejenski Daniel LKS Stomil Kalita Bełchatów;
2. Indeka Kamil UKS Gimnazjum

Twoja Merida Imielin;
3. Tyżlik Bartosz BDC Kolejarz Jura
Częstochowa;
4. Grzywacz Mateusz UKS Gimnazjum Twoja Merida Imielin;
5. Banaszek Norbert BDC Nowy
Dwór;
6. Sieracki Dawid KS Ślęża Sobótka;
W momencie kiedy ukaże się ten
materiał będzie już po Igrzyskach
Olimpijskich, a Vuelta d’Espania, jeden
z największych na świecie kolarskich
tour’ów będzie po półmetku. No cóż
Igrzyska w Londynie były dla naszych
kolarzy porażką (nie tylko kolarzy!).
Nie pokazaliśmy niczego na szosie,
gdzie ograno nas jak przedszkolaków
(a może poziom naszych jest właśnie
„przedszkolny”). Także na torze, mimo
„gwarantowanych”
punktowanych
miejsc były same porażki. Jednak najdziwniejsze jest to, że władze PZKol.
nie widzą najmniejszego problemu
w doborze reprezentantów.
Miejmy nadzieję, że w najbliższej
przyszłości o doborze reprezentantów
decydować będzie aktualna forma zawodników.
Miejmy też nadzieję, że w hiszpańskim wyścigu polscy kolarze dadzą
kibicom kolarstwa wiele powodów do
radości.

Młodzieżowa Gminna Liga Strzelecka
Janusz Sambor

Z

inicjatywy i pod nadzorem p.
dr Roberta Owczarka w czasie roku szkolnego 2011/2012
działała Młodzieżowa Gminna Liga
Strzelecka. Treningi i zawody odbywały się na strzelnicy w Zespole Szkół
w Kłomnicach. Udział w tych zmaganiach może brać udział młodzież
gimnazjalna z terenu gminy Kłomnice.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się
następująco:
W kategorii karabinka pneumatycznego:
Roman Cisowski (Kłomnice) - 294 pkt
Sebastian Krzemiński (Kłomnice) 279 pkt

Jakub Jagusiak (Zawada) - 276 pkt
Grzegorz Majewski (Zawada) - 264
pkt
Krzysztof Juszczyk (Kłomnice) - 200
pkt
Kamil Terka (Kłomnice) - 149 pkt
W kategorii pistoletu pneumatycznego:
Sebastian Krzemiński (Kłomnice) 215 pkt
Grzegorz Majewski (Zawada) - 115
pkt
Jakub Jagusiak (Zawada) - 113 pkt
Adrian Charaziak (Kłomnice) - 107
pkt
Jakub Gonera (Kłomnice) - 79 pkt
Kamil Terka (Kłomnice) - 69 pkt

Ci wszyscy strzelcy – gimnazjaliści
otrzymali medale i dyplomy za swoje osiągnięcia podczas podsumowania
w dniu 5 czerwca 2012r w Sali Sesyjnej
UG w Kłomnicach. Nagrody wręczyli
przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p.Jarosław Łapeta, dyr. Zespołu
Szkół w Kłomnicach p. Barbara Kanoniak i p. dr Robert Owczarek- opiekun
i gł. sędzia Młodzieżowej Gminnej
Ligi Strzeleckiej.
Mamy nadzieję, że Ci młodzi strzelcy będą się nadal rozwijać, że wkrótce
zasilą szeregi Gminnej Ligi Strzeleckiej a może wyrosną z nich olimpijczycy?! «
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Strzelcy na wyjazdach
Janusz Sambor

W

ubiegłym roku kierownictwo gminnej Ligi Strzeleckiej nawiązało kontakt
i współpracę z Towrzystwem Sportów
Obronnych „Muszkiet” z Dąbrowy
Górniczej.
W ramach tej współpracy grupa naszych zawodników na zaproszenie prezesa TSO „MUSZKIET” p. Damiana
Matysiaka wystartowała w GRAND
PRIX Dąbrowy Górniczej. Do chwili
obecnej odbyły się 2 rundy tego turnieju. Zawodnicy startują indywidualnie
w kat. karabinka pneumatycznego lu-

b(i) pistoletu pneumatycznego oddając
po 20 strzałów ocenianych do tarczy
z 10m. Do punktacji końcowej zaliczane będą wyniki czterech najlepszych
rund. Zakończenie – 10 i 11 listopada
br.
Uczestnictwem naszych strzelców
w tych zawodach najbardziej ucieszył
się prezes TSO „MUSZKIET”, gdyż
dzięki temu – jak powiedział – ranga
turnieju podniosła się i osiągnęła poziom wojewódzki.
Po 2 rundach GRAND PRIX Dąbrowy Górniczej nasi zawodnicy zaj-

Spływ kajakowy „Warta 2012”
Sylwester Politański

W

dniach 07-08 lipca 2012
roku
Stowarzyszenie
GRUSZKA, z siedzibą
w Rzerzęczycach, już po raz trzeci zorganizowało spływ kajakowy dla młodzieży rzeką Wartą. W tym roku spływ
rozpoczął się w miejscu zakończenia
w roku poprzednim, czyli w Zakrzówku Szlacheckim tuż za tamą MEW
(Małej Elektrowni Wodnej).
W spływie uczestniczyła głównie
młodzież z Rzerzęczyc zasilona osadą ze
Skrzydlowa i Adamowa. Wśród sześciu
przedstawicielek płci pięknej, były cztery
świeżo upieczone absolwentki gimnazjum, które pochwalić należy za odwagę
i wytrwałość podczas pierwszego w ich
życiu spływu kajakowego.
W przeciwieństwie do roku ubiegłego
pogoda była odpowiednia, choć niedoskonała dla tego rodzaju rekreacji. Niebo pokryte było białymi „bałwankami”
pomiędzy którymi świeciło słońce, które
w pewnych okresach dawało się mocno
we znaki, tym którzy nie zabezpieczyli
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się przed jego promieniami. Rzeka Warta
wijąca się pośród lasów dawała z pozycji
kajaka wyśmienite widoki. Kilka postojów
związanych z odpoczynkiem bądź pokonywaniem przeszkód umożliwiało kąpiel
w wyjątkowo ciepłej wodzie. Wszystko
przebiegało zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem. Dorośli i doświadczeni członkowie spływu pomagali pozostałym w zależności od potrzeb tak, aby cała
grupa, dwunastu kajaków, trzymała się
razem i mogła bezpiecznie dopłynąć do
celu. Celem pierwszego dnia spływu był
ośrodek wypoczynkowy w miejscowości
Kule, gdzie mieliśmy zarezerwowany ciepły posiłek i nocleg. Po zaspokojeniu głodu, po sporym wysiłku fizycznym przyszedł czas na kolejne atrakcje. Odbył się
mini turniej siatkówki plażowej, można
było zagrać w badmintona, wykąpać się
w rzece lub iść na krótki spacer. Późnym
wieczorem odbył się trzymany w tajemnicy „chrzest wodniacki”. Nad brzegiem
rzeki, na przygotowanych wcześniej
tronach, zasiadł władca mórz, oceanów

mują następujące miejsca:
- w kat. karabinek pneumatyczny:
2 – JANIK MARCIN
6 – SAMBOR JANUSZ
9 – FRANC AGNIESZKA
12 – POROSZEWSKI JAROSŁAW
13 – MATUSIAK ZDZISLAW
14 – PUSZEK JOLANTA
- w kat. pistolet pneumatyczny:
3 – SAMBOR JANUSZ
5 – JANIK MARCIN
6 – MATUSIAK ZDZISŁAW
8 – FRANC AGNIESZKA
11 – POROSZEWSKI JAROSŁAW
Wszyscy zapowiadają ambitną walkę do samego końca o zajęcie miejsca
na podium, o nagrody i dyplomy. Powodzenia! «
i rzek i wszelkich sadzawek – Neptun ze
swą małżonka Prozerpiną. Każdy „szczur
lądowy” miał zaszczyt prosić Neptuna
o nadanie mu wodniackiego imienia.
Wybierane imiona musiały być związane
ze środowiskiem wodnym. Nad całością
obrządku chrztu czuwały diabły morskie, które przy pomocy swoich atrybutów, w postaci wioseł pilnowały porządku. Po zakończeniu ceremonii, wszyscy
udali się na grilla, po którym ogłoszono
ciszę nocną. Następnego dnia, po pobudce, wszyscy posilili się przygotowanym
śniadaniem i wyruszyli na pokonanie
kolejnych kilometrów trasy szlaku kajakowego. Rzeka Warta po zasileniu wodami rzeki Liswarty, była coraz szersza, ale
i płytsza z urozmaiconą linią brzegową.
Po zaplanowanych kolejnych postojach
i przeprawach, cały spływ szczęśliwie dotarł do mety w miejscowości Bobrowniki,
za Działoszynem. Tu można było zażyć
ostatniej kąpieli i po załadowaniu sprzętu i bagaży, udać się do swoich domów,
podstawionym wcześniej autokarem.
Młodzież po wyjątkowo udanym spływie
pytała o terminy kolejnych kajakowych
szlaków.
Podziękowania dla wszystkich, którzy
pomogli w zorganizowaniu spływu. «

XIII Dożynki Powiatowe w Konopiskach

Piknik Rodzinny w Zdrowej

Warsztaty w Olsztynie

Nasze słoneczka

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

Szymon Ciupa

Urodził się 25.04.2012r. Ważył 3800 g. i mierzył 56 cm.
Mieszka wraz z rodzicami
Eweliną i Andrzejem w Karczewicach.

Malwina Żurek

Urodziła się 26.06.2012r.,
Ważyła 3200g i mierzyła 56cm.
Mieszka z rodzicami Katarzyną
i Bartłomiejem oraz bratem
Oskarem w Rzerzęczycach.

Wakacje w Ochronce

