




GAZETA KŁOMNICKA - Październik 2009

Jak co roku o tej porze zbliża się Święto Zmarłych i częściej niż zwykle kie-
rujemy swoje myśli w kierunku tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Trwa-
ją prace porządkowe na cmentarzach, szykujemy się na rodzinne spotkania 

z tymi, których los rzucił w różne strony świata, a którzy czują wewnętrzną po-
trzebę, aby chociaż raz w roku odwiedzić groby najbliższych. Taka już jest na-
sza natura, że kiedy żyją jeszcze nasi rodzice, to jakoś brakuje nam czasu, aby 
chociaż na krótko ich odwiedzić. Dopiero kiedy od nas odejdą, okazuje się jak 
wiele jeszcze nie zostało dopowiedziane albo jak mało wiemy o czym myśleli 
w swoich ostatnich dniach. Różne są przyczyny takiego stanu rzeczy, czasem od 
nas niezależne, ale bardzo często zabiegani w codziennej walce o byt, po prostu 
zapominamy, że tam gdzieś czekają starzy rodzice albo już tylko jedno z nich 
i dopiero wiadomość o ich śmierci uświadamia nam, że utraciliśmy ich bezpow-
rotnie. Dlatego właśnie Święto Zmarłych jest tak ważne dla naszej pamięci o tych, 
których już nie ma. Przecież my też umrzemy i też chcemy aby pamięć o nas 
nie umarła razem z nami. Dlatego zróbmy porządki na grobach naszych bliskich, 
spotkajmy się z rodziną przy tych grobach, a może nawet później i wspomnij-
my dobrym słowem tych co odeszli. Ten dzień powinien być dla nas dorosłych, 
również okazją do przypomnienia naszym dzieciom, że swoje życie po części za-
wdzięczają swoim dziadkom a naszym rodzicom i dlatego chociażby, należy się 
im szacunek i zapalenie symbolicznej świeczki na ich grobie. Inną sprawą jest 
zachowanie niektórych młodych i bardzo młodych ludzi z chwilą gdy zapadnie 
mrok i tylko światła zniczy oświetlają teren cmentarza. Gonitwy, śmiechy, nawo-
ływania raczej nie przystają do takiego miejsca i myślę, że należałoby już teraz 
na ten temat porozmawiać ze swoimi pociechami. Młodość musi mieć nie tylko 
swoje prawa ale i obowiązki, wśród których szacunek dla zmarłych, powinien być 
na czołowym miejscu. Jak co rok tak również teraz zwracam się do mieszkań-
ców gminy, w miejscowościach gdzie są cmentarze, aby w tym dniu starali się 
nie jechać na cmentarz samochodami. Przecież możemy zawieźć swoje kwiaty 
i znicze poprzedniego dnia. W ten sposób damy szansę na zaparkowanie tym, któ-
rzy docierają do nas z daleka. Jednocześnie nawołuję do zachowania szczególnej 
ostrożności na drogach przy cmentarzach. Niech ten dzień nie będzie tragicznym 
dla nikogo z nas.
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28 sierpnia 2009r została ujaw-
niona lista projektów wybra-
nych do dofinansowania z Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego z Gospodarki Wodno 
– Ściekowej. Tym razem w gronie 
szczęśliwców znalazła się Gmina 
Kłomnice, która już nie raz składała 
wniosek o dofinansowanie na ten cel.
 Jednak ten rok okazał się owoc-
ny i w przyszłym roku rozpoczniemy 
zmagania z budową nowej oczysz-
czalni ścieków w Hubach oraz kanali-
zacją sanitarną w Hubach, Adamowie 
i Rzerzęczycach. Będzie to I etap re-
alizacji inwestycji.
 Budowę zaplanowano na 2 lata tj. 
2009-2010 rok. Koszt całkowity ta-
kiego zamierzenia to blisko 20 mln 
złotych, z czego 13 mln złotych będzie 
stanowiła dotacja Unii Europejskiej. 
Należy zauważyć że Gmina również 
musi zaangażować niemałe środki fi-
nansowe ze swojego budżetu bo około 
7 mln złoty. To dla Gminy duże we-
zwanie finansowe. Jednak musimy 
robić wszystko by z terenu gminy 
powoli znikały nieszczelne szamba, 
by wszelkie nieczystości nie prze-
dostawały się do ziemi i by ochrona 
środowiska  w Gminie Kłomnice szła 
z postępem i przynosiła zadawalające 

rezultaty.
 30 września br ukazała się również 
lista jaką Zarząd Województwa Ślą-
skiego zatwierdził do dofinansowania, 
tym razem w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 
 Gmina Kłomnice pozyskała z tego 
funduszu dofinansowanie na „Budowę 
świetlicy środowiskowej wraz z za-
pleczem i garażem dla OSP w miej-
scowości Zdrowa”. Roboty budowla-
ne rozpoczną się w roku 2010. Koszt 
inwestycji to kwota 1,2 mln zł., z cze-
go dofinansowanie to koszt około 370 
tys. zł. 
 29 czerwca Gmina podpisała umo-
wę dotacji celowej w ramach Konkur-
su Przedsięwzięć Odnowy Wsi z Pro-
gramu Odnowy Wsi Województwa 
Śląskiego. Gmina z tego programu 
otrzymała środki finansowe na zakup 
instrumentów muzycznych dla Or-
kiestry Dętej OSP w Garnku, oraz na 
zakup strojów regionalnych dla Ludo-
wego Zespołu Pieśni i Tańca „Kłom-
nickie Płomyczki”. Łączny koszt dla 
tych zakupów to kwota 80 tys zł. 
z czego dofinansowanie stanowi kwo-
tę 40 tys. złoty. OSP Garnek i „Kłom-
nickie Płomyczki” wpłaciły na ten cel 

po 2 tys. złoty, pozostał środki 36 tys. 
pochodziły z budżetu Gminy.
 Należy również wspomnieć, co 
już było publikowane w „Gazecie 
Kłomnickiej, że Gmina Kłomnice od-
zyskała część środków finansowych 
z Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego na pokrycie kosztów projektu, 
jaki był zrealizowany w 2007 roku, 
a mianowicie na Modernizację uli-
cy Stawowej w Lipiczu. Całkowity 
koszt opiewał na kwotę 1.547.913,09 
zł. z czego dofinansowanie to kwota 
1.160.934,81 zł. Z budżetu gminy po-
chodziło 386.978,28 zł.
 Gmina Kłomnice w dniu 
29.09.2009r. złożyła wniosek o dofi-
nansowanie na przebudowę - remont 
ulicy Częstochowskiej w miejsco-
wości Konary i ulicy Świerczew-
skiego w miejscowości Bartkowice, 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Bądź-
my dobrej myśli, może i ten wniosek 
niebawem znajdzie się na liście pro-
jektów wybranych do dofinansowa-
nia. Realizacja tej inwestycji zaplano-
wana została na rok 2010.
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 Marlena Bąk

Pieniądze jakie udało się pozyskać 
Gminie Kłomnice w bieżącym roku

Co z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego?

Bożena Lara

Z dniem 6 listopada 2009r 
upłynie termin składania 
uwag do projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłomnice, 
który podlegał ponownemu wy-
łożeniu do publicznego wglądu 
w okresie od dnia 16 września do 
20 października 2009r. Zgodnie 
z procedurą określoną obowiązują-
cą ustawą o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennych, złożone 
w wyznaczonym terminie uwagi zo-
staną rozpatrzone przez Wójta Gminy 
w terminie 21 dni od dnia upływu ter-
minu do ich składania. Należy pod-
kreślić, że o sposobie rozpatrzenia 
złożonych uwag decydowała będzie 
przede wszystkim zgodność z tzw. 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłomnice, ponieważ taki wy-

móg wynika z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 Po rozpatrzeniu uwag i wprowa-
dzeniu zmian z nich wynikających, 
projekt planu zostanie przedłożony 
radzie gminy w celu zatwierdzenia, 
wraz listą uwag nieuwzględnionych 
przez wójta. Jeżeli rada gminy stwier-
dzi konieczność dokonania zmian 
w przedstawionym do uchwalenia 
projekcie planu miejscowego, w tym 
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Urząd Gminy Kłomnice in-
formuje, iż od 01.01.2010 
roku zlikwidowane zostaną 

pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów znajdujące się na terenie 
Gminy Kłomnice. W zamian zosta-
nie wprowadzona selektywna zbiór-
ka „u źródła” tj. każda posesja będzie 
wyposażona w worki na szkło i plastik 
(butelki PET, zrywki). 
Zaznacza się, iż posiadanie kosza na 
odpady pozostałe (np. opakowania po 
sokach itp.) jest obowiązkowe. Oso-
by które do tej pory nie nabyły kosza, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
muszą wykazać się pokwitowaniem 
odbioru odpadów stałych przez upraw-
nione firmy. Brak podpisanej umowy 
może być przyczyną do ukarania man-
datem za zanieczyszczenie środowiska.
Informuje się również iż firmy posia-
dające zezwolenie na zbieranie od-
padów komunalnych z terenu Gminy 
Kłomnice zobowiązane są do zabrania 
od mieszkańca:
• odpadów wielkogabarytowych
• zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego
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także w wyniku uwzględnienia uwag 
do projektu planu, ponowiona zosta-
nie procedura w zakresie niezbędnym 
do dokonania tych zmian. Należy 
jednak pamiętać, że plan miejsco-
wy uchwala rada gminy również po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustale-
niami studium. Po podjęciu przez radę 
gminy uchwały w sprawie zatwier-
dzenia miejscowego planu, zostanie 

ona przedstawiona wojewodzie, wraz 
z załącznikami oraz dokumentacją 
prac planistycznych w celu oceny ich 
zgodności z przepisami prawa. Jeżeli 
wojewoda stwierdzi niezgodność pla-
nu z ustaleniami studium, uchyla go 
w całości bądź w części, która doty-
czy obszaru niezgodnego ze studium. 
Dlatego w interesie gminy jak rów-
nież wszystkich mieszkańców leży 

jak najszybsze uchwalenie aktualnie 
opracowywanego planu w kształcie 
w jakim obecnie pozwala studium, 
aby móc przystąpić do zmiany stu-
dium i wprowadzenia nowych tere-
nów budowlanych, na obszarach, na 
których jest to uzasadnione. 

Urząd Gminy Kłomnice informuje, iż do końca roku 2009 
przyjmowane są wnioski od mieszkańców Gminy Kłom-
nice na demontaż, transport i utylizację materiałów zawie-

rających azbest. 
Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Kłomnice, 
pokój numer 205.
 Informujemy, że Gmina podejmuje się wykonania prac związa-
nych ze zdjęciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających 
azbest. Koszty związane z zakupem pokryć dachowych oraz ich 
montażem są po stronie właściciela budynku.
O kolejności zabrania eternitu decyduje kolejność wpływu wnio-
sków. 

OGŁOSZENIE

AZBEST

PRZEDSIĘBIORCO!!!

Informuję iż z dniem 31.12.2009 
mija termin obowiązkowej zmia-
ny w zaświadczeniach o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej 
(wymiana PKD 2004 na PKD 2007).
 Wymianie podlegają wszystkie za-
świadczenia o wpisie wydane przed 
01.01.2008r.
 W celu aktualizacji zaświadczeń na-
leży złożyć w Urzędzie Gminy Kłom-
nice (pokój 209) wniosek EDG- 1, któ-
ry jest podstawą do dokonania zmiany.

• zużytych baterii i zużytych akumu-
latorów
• odpadów z remontów
• odpadów biodegradowalnych (tj. 
m.in. odpadów kuchennych, skoszone 
trawy z podwórka)

Firmy posiadające zezwolenia to
1. REMONDIS ul. Wyszyńskiego 
142, 97-500 Radomsko Tel. (044) 683-
45-57
2. Prywatny Zakład Oczyszczania 
Miasta Waldemar Strach ul. Spółdziel-
cza 1/1 42-274 Konopiska Tel (034) 
328-20-05
3. Zakład Oczyszczania Miasta Zbi-
gniew Strach Korzonek 98, 42-274 
Konopiska Tel. (034) 366-89-84, 362-
72-04
4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach ul. Ko-
smowskiej 6 m 94 42-2700 Częstocho-
wa Tel. (034) 365-91-17
5. SITA ul. Dębowa 26/28. 42-207 
Częstochowa (034) 3616-084, 3616-
087
6. EKO-REGION ul. Bawełniana 18, 
97-400 Bełchatów (044) 633-08-15, 
633-08-19
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Wiadomości rolnicze
Adam Śliwakowski

Prestiżowe wyróżnienie

W poprzednim numerze wspomina-
łem o zgłoszeniu przedsięwzię-

cia pod nazwą „Budowa plaży przy 
rzece Warcie w miejscowości Rzeki 
Wielkie” do udziału w konkursie naj-
lepszych przedsięwzięć odnowy wsi 
organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. 
 We wszystkich edycjach konkur-
su nagrody i wyróżnienia zdobywały 
głównie miejscowości, w których fak-
tycznie i niepodważalnie dominowały 
priorytety związane z „Odnową Wsi”. 
Podczas wizytacji na Opolszczyźnie 
mieliśmy okazję zobaczyć inwestycje 
zainicjowane przez mieszkańców. Fi-
nansowane przy udziale samorządu, 
środków unijnych, oraz stowarzyszeń. 
Podziwiane przez nas zadania w kon-
kursie nie miały sobie równych. Jednak 
w tym roku było inaczej. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu grupy miesz-
kańców, przy wsparciu finansowym 
Urzędu Gminy Kłomnice w Rzekach 
Wielkich powstała plaża. Wkład pracy 
mieszkańców zaowocował powstaniem 
boiska do piłki plażowej, altanki oraz 
grila. Teren plaży został ogrodzony 
drewnianymi żerdziami. Pomyślano 
także o wykonaniu siedlisk i ławeczek 
dla kajakowiczów i plażowiczów ko-
rzystających z uroków Warty. Całość 
tworzy ładny letni kompleks wypo-
czynkowy. 
 Dzień w którym oczekiwaliśmy 
przyjazdu komisji nie był dniem nerwo-

wym. Pozostawiał jednak pewną nutę 
niepewności. Zgłaszaliśmy przecież 
już do konkursu o wiele większe przed-
sięwzięcia, wraz z dokładnym opisem 
i obszernym materiałem dokumentu-
jącym. Zgłaszaliśmy też miejscowo-
ści które potrafiły skutecznie zachęcić 
mieszkańców do pracy na rzecz popra-
wy estetyki sołectwa, które organizo-
wały cykliczne imprezy i dbały o ład 
i porządek na terenie wsi. Niestety do 
tej pory nie mieliśmy szczęścia. 
 Tym razem dokonujący wizytacji 
byli niemal zachwyceni plażą, oraz 
zaangażowaniem mieszkańców w re-
alizację pomysłu. Wszystkich urzekło 
piękne środowisko i czysta woda. 
 Już poza konkursem pokazałem 
jurorom świetlicę wiejską w Karcze-
wicach remontowaną przez strażaków 
ochotników z Karczewic. Naprawdę 
nie trzeba było wchodzić do środka, aby 
zauważyć ile pracy, serca i czasu wło-
żyli w ten remont. Kto wie może kiedy 
już wszystko dopracują to w przyszłym 
roku staną do walki w konkursie i po-
walczą o podium.
 Życie pokazuje, że zaangażowanie 
społeczności lokalnej, oraz właściwe 
efekty docelowe danego przedsięwzięcia 
to duży plus w „Konkursie Odnowy Wsi”.
 W dniu 14 października dobiegła nas 
jakże miła informacja. Przedsięwzięcie 
„Plaża przy rzece Warcie w Rzekach 
Wielkich” zostało wyróżnione przez 
komisję. Przyznano także nagrodę fi-
nansową w wysokości 2 tys. zł. która 
oczywiście zostanie przeznaczona na 

Zbiórki publiczne czy domokrążne 
naciąganie ludzi

Sylwia Kuban

dalsze urządzenie plaży w Rzekach 
Wielkich. Wszystkich cieszy to wyróż-
nienie, które na skalę województwa ślą-
skiego znaczy naprawdę wiele. Jeszcze 
raz pragnę pogratulować pomysłodaw-
cy oraz mieszkańcom zaangażowanym 
w realizację przedsięwzięcia.
 
Dopłaty obszarowe 2009

Jak podają źródła Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

możemy się spodziewać, iż środki fi-
nansowe z tytułu „płatności bezpośred-
nich” będą wypłacane wcześniej, niż 
miało to miejsce w roku ubiegłym.
 W pierwszej kolejności ARiMR 
rozpocznie wypłacanie pieniędzy rol-
nikom, którzy prowadzą działalność na 
obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania lub na terenach gór-
skich (ONW). Z kolei płatności bezpo-
średnie Agencja będzie wypłacała od 
1 grudnia br. i zamierza do końca roku 
przekazać pieniądze z tego tytułu na 
konta bankowe większości uprawnio-
nych rolników. 
 Warto nadmienić, iż Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w bieżącym roku obsługuje 1,395 
mln wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych. Dla wszystkich rolników 
ważna jest także informacja, iż wy-
sokość płatności obszarowych będzie 
wyższa niż w roku ubiegłym.
 Europejski Bank Centralny podał 
30 września kurs wymiany, po jakim 
stawki płatności podawane w euro zo-
staną przeliczone na złotówki. Kurs ten 
wynosi 4,2295 zł za euro. Jest to kurs 
znacznie wyższy od obowiązującego 
w roku ubiegłym, kiedy wynosił 3,3967 
zł/euro.

Na terenie naszej Gminy mo-
żemy zauważyć pojawiające 
się osoby, które zbierają pie-

niądze, sprzedają cegiełki, pocztów-
ki, krzyżówki lub inne przedmioty 
wykonane np. przez osoby niepełno-
sprawne. Osoby „zbierające” pienią-
dze, z przyczepionym identyfikatorem 

do ubrania, ujmującą opowieścią zbie-
rają na chore dzieci, ośrodek opiekuń-
czy lub inny zbożny cel. Przychodzą 
do naszych mieszkań i w sposób wzbu-
dzający współczucie, próbują uzyskać 
od nas drobne środki pieniężne. Ofiara-
mi nieuczciwych kwestarzy padają naj-
częściej osoby starsze, które na „bied-

ne i niepełnosprawne dzieci” gotowe są 
oddać ostatni grosz z portfela. W części 
przypadków jest to zwykłe naciąganie 
i oszukiwanie ludzi. Nie dajmy się 
zwieść pozorom.
 Wszelkie publiczne zbieranie ofiar 
w gotówce lub naturze na pewien 
z góry określony cel wymaga pozwole-
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nia władzy. Pozwolenia wydaje, w za-
leżności od obszaru, wójt, burmistrz 
(prezydent miasta) – jeżeli zbiórka 
ma być przeprowadzona na obszarze 
gminy lub jej części; starosta – jeżeli 
zbiórka ma być przeprowadzona na 
obszarze powiatu lub jego części, mar-
szałek województwa – jeżeli zbiórka 
ma być przeprowadzona na obszarze 
województwa lub jego części, minister 
właściwy do spraw wewnętrznych – 
jeżeli zbiórka ma być przeprowadzo-
na na obszarze obejmującym więcej 
niż jedno województwo. Pozwolenie 
może być udzielone jedynie stowarzy-
szeniom i organizacjom, posiadającym 
osobowość prawną, albo komitetom, 
organizowanym dla określonego celu. 
Cel zbiórki powinien być zgodny ze 
statutem ogłaszającej instytucji. 
 Zbiórka publiczna ofiar w gotówce 
może być przeprowadzona w formie: 
dobrowolnych wpłat na konto, zbiera-
nia ofiar do puszek kwestarskich oraz 
skarbon stacjonarnych, sprzedaży ce-
giełek wartościowych, przedmiotów 

i usług. Organ może pozwolić na do-
mokrążne zbieranie ofiar. 
 Puszki kwestarskie oraz skarbony 
muszą być tak zabezpieczone, by ich 
otwarcie i wyjęcie zawartości było nie-
możliwe bez widocznego naruszenia 
zabezpieczenia. Na każdej sprzedawa-
nej cegiełce wartościowej umieszcza 
się nazwę przeprowadzającego zbiór-
kę, jego adres, kolejny numer cegieł-
ki, a także jego cenę, ponieważ stano-
wią one druk ścisłego zarachowania 
i powinny być sporządzone w sposób 
uniemożliwiający ich podrobienie. Na-
tomiast na sprzedawanym przedmiocie 
powinna być umieszczona, wyraźnie 
i w sposób trwały, nazwa przeprowa-
dzającego zbiórkę oraz cena przed-
miotu. Napisy te powinny wyróżniać 
przedmioty sprzedawane w ramach 
zbiórki publicznej od innych przed-
miotów, znajdujących się w obrocie.
 Osoby przeprowadzająca zbiórkę 
publiczną muszą posiadać legitymację. 
Legitymacja powinna zawierać:
• numer kolejny,

• nazwę przeprowadzającego zbiórkę 
i jego adres,
• cel zbiórki publicznej,
• nazwę organu, który udzielił po-
zwolenia, numer i datę wydanego po-
zwolenia,
• fotografię osoby przeprowadzającej 
zbiórkę publiczną, jej imię, nazwisko 
i adres
• oraz określenie terminu ważności 
legitymacji.
 Legitymacja powinna być podpisa-
na przez osoby uprawnione do repre-
zentowania przeprowadzającego zbiór-
kę publiczną i potwierdzona pieczęcią 
tej instytucji.
 Nie bądźmy obojętni na czyjeś nie-
szczęście, wspierajmy szczytne cele, 
ale nie dajmy się naiwnie wykorzysty-
wać. Problem domokrążnego zbierania 
ofiar jest problemem pojawiającym się 
wszędzie, dlatego nie bójmy się powia-
domić Policji. I pamiętajmy, że brak 
jakiejkolwiek reakcji, zainteresowania 
z naszej strony daje społeczne przy-
zwolenie oszustom.

›››
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Jednym z przedsięwzięć obrony 
cywilnej jest organizacja syste-
mów alarmowych, które mają 

ostrzegać ludność przed grożącym 
niebezpieczeństwem napadu z po-

wietrza oraz skażeniem promienio-
twórczym i chemicznym, a także 
o klęskach żywiołowych i zagrożeniu 
środowiska w celu umożliwienia jej 
odpowiedniego zareagowania. Do 

ogłaszania i odwoływania alarmów 
wykorzystuje się: syreny alarmowe, ra-
diowęzły radiofonii przewodowej oraz 
zastępcze środki alarmowania (syreny 
ręczne, gongi, dzwony kościelne, po-

System alarmowy obrony cywilnej
Adam Równiak

Uprzejmie informujemy, iż 
w ramach projektu dofinan-
sowanego przez Unię Euro-

pejską pn. „Załóż firmę za pieniądze 
unijne”, realizowanego przez Region 
Częstochowski NSZZ „Solidarność”, 
(Program Operacyjny Kapitał Ludz-
ki, Poddziałanie 6.2) istnieje moż-
liwość pozyskania środków przez 
osoby fizyczne z przeznaczeniem na 
rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej.
 Projekt skierowany do mieszkań-
ców powiatu częstochowskiego ma 
na celu pomoc osobom fizycznym, 
a w szczególności osobom długotrwale 
bezrobotnym, kobietom oraz osobom 
powyżej 45 roku życia, zamierzającym 

prowadzić działalność gospodarczą 
(szczegółowe informacje na stronie 
www.zalozfirme.czest.pl).
 Pomoc będzie polegać na przyzna-
niu uczestnikom projektu bezzwrotnej 
dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na 
zakup sprzętu i środków obrotowych 
(w tym środków transportu) w wyso-
kości od 32 000 zł do 40 000 zł.
 Dodatkowo przez pierwsze max. 
12 miesięcy umożliwimy uczestnikom 
projektu, którzy zarejestrują działal-
ność gospodarczą, wsparcie pomosto-
we w wysokości od 600 zl do 1200 zł 
miesięcznie na pokrycie między inny-
mi wydatków związanych z ZUS-em 
oraz ubezpieczeniami.
 W przypadku przyznania dotacji 

wymagamy tylko jednego poręczycie-
la, którego zarobki wynoszą średnio 
1500 zł brutto.
 Zbieranie formularzy niezbędnych 
do rekrutacji potrwa w przypadku osób 
bezrobotnych: 2 terminy zakończenia 
rekrutacji: tj. do końca październi-
ka 2009 oraz drugi termin - do końca 
styczna 2010 (grupa 84 osobowa)
 W przypadku osób bezrobotnych 
ważne, aby kandydaci mogli się na 
dzień zakończenia rekrutacji wykazać 
12 miesięcznym okresem bezrobocia 
potwierdzonym przez właściwy Po-
wiatowy Urząd Pracy.
 Szczegółowe informacje na temat 
bezzwrotnych dotacji można znaleźć 
na stronie www.zalozfirme.czest.pl. 

„Załóż firmę za pieniądze unijne”



jazdy z urządzeniami nagłośniającymi 
itp.). 
POSTĘPOWANIE PO OGŁO-
SZENIU SYGNAŁÓW ALARMO-
WYCH 
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów 
wykorzystuje się następujące urządze-
nia: 
1. systemy alarmowe, 
2. centralne oraz regionalne rozgłośnie 
Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji 
Polskiej, 
3. radiowęzły radiofonii przewodowej, 

 Sygnały alarmowe oraz sposób ich 
ogłaszania i odwoływania przedstawia  
tabela umieszczona na okładce. 
Sygnały alarmowe przekazywane 
zastępczymi środkami alarmowymi 
(dzwony, syreny różne, gong, bucz-
ki itp.) ustala właściwy terenowo szef 
obrony cywilnej.
PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU 
SYGNAŁU ALARMOWEGO NA-
LEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE 
ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI. 
Po usłyszeniu sygnału alarmu po-
wietrznego: 
1. Osoby znajdujące się w domu po-
winny: 
• ubrać się; 
• wyłączyć wszystkie urządzenia elek-
tryczne i gazowe oraz wygasić ogień 

w piecu; 
• zamknąć okna i zabezpieczyć miesz-
kanie; 
• zabrać dokumenty osobiste, zapas 
żywności, indywidualne środki ochro-
ny przed skażeniami, środki opatrun-
kowe oraz w miarę potrzeb i możliwo-
ści latarkę elektryczną, koc, odbiornik 
radiowy (na baterie) itp.; 
• zawiadomić o alarmie sąsiadów (mo-
gli nie usłyszeć sygnału alarmowego); 
• pospiesznie udać się do najbliższego 
schronu lub ukrycia. 
2. Osoby znajdujące się w zakładzie 
pracy, szkole lub miejscu publicznym 
powinny: 
• przerwać pracę (wyłączyć maszyny 
i urządzenia), naukę, udział w impre-
zie, podróży; 
• udać się do najbliższego schronu lub 
ukrycia; 
• pomagać słabszym, chorym i ułom-
nym; 
• podporządkować się ściśle polece-
niom służb porządkowych obrony cy-
wilnej. 
3. Prowadzący pojazdy mechanicz-
ne lub konne powinni je zatrzymać. 
Pojazdy należy ustawić tak, aby nie 
blokowały ciągów komunikacyjnych 
i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów 
i pasażerowie udają się do najbliższego 
ukrycia. Z pojazdów konnych należy 

wyprząść konie i uwiązać je za trwały-
mi osłonami
PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ 
MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA 
SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, 
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU 
TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ 
OSŁONĘ. 
Po usłyszeniu sygnału alarmu o skaże-
niach należy: 
• nałożyć indywidualne środki ochrony, 
• udać się do najbliższego ukrycia 
i przebywać w nim do chwili odwoła-
nia alarmu. 
Po usłyszeniu uprzedzenia o zagroże-
niu skażeniami lub zakażeniami nale-
ży: 
• sprawdzić posiadane indywidualne 
środki; 
• sprawdzić zabezpieczenie posiada-
nych zapasów żywności, wody, paszy; 
• sprawdzić szczelność przygotowa-
nych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt; 
• jeśli nie ma innych zaleceń - udać się 
do pomieszczeń ochronnych (ukryć); 
• przestrzegać ogłaszanych zarządzeń 
oraz wykonywać polecenia organów 
obrony cywilnej. 
Po usłyszeniu sygnałów odwołania 
alarmu należy: 
• opuścić schron (ukrycie).

6

›

Idziemy porządkować groby z je-
siennych opadów liści itp. Pamię-
tamy o naszych najbliższych, 

którzy odeszli od nas. Porządkujemy 
i przyozdabiamy te groby wiązankami 
kwiatów, zapalamy lampiony i świece.
 Zamawiamy msze św. za najbliż-
szych zmarłych, myślimy o nich przez 
cały rok.
 Spójrzmy na sąsiednie groby, które 
zostały zapomniane i nie ma kto o nich 
już dziś pamiętać. Na naszym cmenta-
rzu jest wiele takich grobów. Starajmy 
się również o ich uporządkowanie. Nie 
róbmy składowiska liści i śmieci z tych 
grobów.
 Zastanówmy się!

 Włączmy do uporząd-
kowania młodzież szkol-
ną oraz miejscową Dru-
żynę Harcerską.
 Może kiedyś, ktoś 
spróbuje zewidencjono-
wać te piękne niegdyś 
zabytki na naszym cmen-
tarzu.
 Nie pozwólmy by pa-
dały plądrowane i rozbi-
jane przez ludzkie „hie-
ny”.

Zbliża się święto 
zmarłych

Jędrzej Moderski
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 Bogusława Woldan
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Już po raz 14., a w Zespole Szkół 
w Zawadzie po raz 2. obcho-
dzono Gminny Dzień Edukacji 

Narodowej. W dniu 14. października 
2009 r. uroczystość rozpoczął gospo-
darz spotkania Pan Marian Szyszka 
– dyrektor ZS w Zawadzie. Powitał 
zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Kłomnice p. Adama Zająca, Zastępcę 
Wójta p. Wandę Kusztal, Przewodni-
czącego Rady Gminy p. Jarosława Ła-
petę, Przewodniczącą Komisji Oświa-
towej p. Małgorzatę Śliwakowską oraz 
radnych, którzy przyjęli zaproszenie 
i uświetnili swoją obecnością to wyjąt-
kowe spotkanie. Słowa powitania pro-
wadzący skierował również do przyby-
łych nauczycieli oraz dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych z naszej gmi-
ny, pracowników obsługi, a także do 
tych, którzy zanim odeszli na zasłużo-
ną emeryturę, szkole wiele poświęcili.
 Następnie o zabranie głosu został 
poproszony Wójt Gminy Kłomnice 
p. Adam Zając. Wszystkim osobom 
związanym z oświatą złożył najser-
deczniejsze życzenia płynące prosto 
z serca, a przebywającym na emery-
turze życzył godziwej opieki państwa 
w postaci należytej rewaloryzacji 
otrzymywanych świadczeń.
 Tradycją już Gminnego Dnia Edu-
kacji Narodowej stało się wręczanie 
aktów nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. W tym roku w naszej 
gminie zdało egzamin przed Komisją 
Egzaminacyjną 5 nauczycieli: p. Moni-
ka Wrzalik Bruś, p. Karina Gonera, p. 
Monika Kowalczyk (obecnie Merda),  
p. Aneta Łapeta oraz p. Jarosław Poro-
szewski. Po otrzymaniu aktów miano-
wania ww. nauczyciele złożyli uroczy-
ste ślubowanie w obecności około 220 
zgromadzonych na sali  osób
 Kolejnym punktem spotkania było 
wręczenie przez Pana Wójta i Panią 
Wójt Nagród Wójta Gminy Kłomni-
ce w dziedzinie oświaty. Nagrody te 
są wyrazem uznania władz Gminy dla 
działalności nauczycieli na polu oświa-
towym. Pani Wójt, chcąc podkreślić 
wielkie znaczenie pracy nauczyciela, 

przytoczyła jakże trafne słowa Cyce-
rona: Czyż możemy narodowi ofia-
rować większy dar nad wychowanie 
i wykształcenie młodzieży… W tym 
roku nagrody przyznano szesnastu na-
uczycielom, w tym dwóm dyrektorom 
szkół. Z ZS w Kłomnicach wyróżniono 
Panią Dyrektor Barbarę Kanoniak oraz 
p. Marzannę Borkowską, p. Agniesz-
kę Borowiecką, p. Martę Ojrzyńską, 
p. Elżbietę Pindych i  p. Annę Ściąż-
ko. Z ZS w Skrzydlowie nagrodzono 
p. Elżbietę Łągiewkę, p. Beatę Plutę 
i p. Dorotę Tomczyk. Z Zespołu Szkół 
w Konarach doceniono p. Aldonę 
Chrząstek, natomiast p. Małgorzata 
Gojević otrzymała nagrodę, o którą 
wnioskował Dyrektor ZS w Rzerzę-
czycach i Dyrektor ZS w Zawadzie. Do 
grona nagrodzonych w ZS w Zawadzie 
należą: Pan Dyrektor Marian Szysz-
ka oraz p. Dagmara Nitecka (była za-
trudniona w ZS w Zawadzie na czas 
nieobecności nauczyciela biologii), p. 
Barbara Knop, p. Katarzyna Wasilenko 
oraz p. Bogusława Woldan. 
 W Dniu Edukacji Narodowej nie 
mogło zabraknąć kwiatów. Dzieci 
z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 
Kłomnickie Płomyczki – Olga Sośniak 
i Łukasz Janik wręczyli róże nauczy-
cielom mianowanym i uhonorowa-
nym Nagrodą Wójta Gminy Kłomnice 
w dziedzinie oświaty.
 Z kolei przyszedł czas na życzenia 
od Przewodniczącego Rady Gminy p. 
Jarosława Łapety oraz od Przewodni-
czącej Komisji Oświatowej p. Małgo-
rzaty Śliwakowskiej. Jako gospoda-
rze spotkania zostaliśmy obdarowani 
przez przedstawicieli władz lokalnych 
upominkiem w postaci dwóch ksią-
żek: publikacją stanowiącą efektowne 
połączenie albumu z malarstwem hi-
storycznym i książki popularnonauko-
wej pt. Polaków dzieje malowane oraz 
książką Zwierzęta Polski autorstwa 
Sławomira Wąsika wraz z płytą DVD 
z filmem Ssaki Polski.
 W tym uroczystym dniu  życzenia 
dla pedagogów i pracowników oświa-
ty złożyła  również przedstawicielka 

Rady Rodziców ZS w Zawadzie Pani 
Małgorzata Wtulich – wieloletni skarb-
nik rady. Życzyła zebranym tego, co 
najlepsze, a jako dowód wdzięczności 
wręczyła na ręce Dyrektora ZS w Za-
wadzie kosz kwiatów.
 Wreszcie przyszła pora, aby ucznio-
wie mogli podziękować dyrektorom, 
nauczycielom, wychowawcom i pra-
cownikom obsługi za ich codzienny 
trud i wysiłek. Część artystyczna, którą 
przygotowały p. Małgorzata Gojević, 
p. Barbara Knop oraz p. B. Woldan, 
połączyła przeszłość z teraźniejszo-
ścią, a nawet wybiegała w przyszłość, 
bo szkoła była, jest i będzie. W aka-
demii wzięły udział jako prowadzące 
uczennice kl. III gimnazjum – Kle-
mentyna Gonera i Olga Widulińska 
oraz chór szkolny. Piękne podzięko-
wania w utworze Matka wyśpiewa-
ła uczennica kl. VI Justyna Borowik 
(stypendystka Wójta Gminy Kłomnice 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
w roku 2009), której występ został na-
grodzony gromkimi brawami. Najważ-
niejszą jednak zapłatą dla wszystkich 
związanych z oświatą były słowa pro-
wadzącej:
A kiedy staniemy u rozstajnych dróg
I ciężko nam będzie w niejednej chwili,
Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki 
dług.
I wytrwamy – jak ci, co kiedyś nas 
uczyli…
 Gdy chór szkolny wykonywał pio-
senkę Samba i Uczniowskie tango, na 
sali pojawiła się tańcząca para naszej 
szkoły: Aleksandra Momot z kl. II 
i Piotr Woldan z kl. III, którzy zapre-
zentowali swoje umiejętności tanecz-
ne rozwijane pod okiem p. Krystiana 
Chmielarza. Zawładnęli sercami zebra-
nych, którzy co chwila nagradzali ich 
brawami.
 Po występie uczniów odbył się 
krótki koncert w wykonaniu studenc-
kiego zespołu jazzowego z Krakowa 
w składzie: Kajetan Borowski – forte-
pian, Piotr Południak – gitara basowa, 
Damian Niwiński – perkusja, Cyprian 
Baszyński – trąbka. Muzykom towa-

Gminne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej w Zespole Szkół w Zawadzie



W dniach 2-12 października 
2009r. liczna grupa eme-
rytów (72 osoby) z Rej. 

Koła ZERI w Kłomnicach odpoczy-
wała nad polskim morzem w DW 
„Posejdon” w Świnoujściu.
 Pogoda była nienajgorsza jak na tę 
porę roku i sprzyjała spacerom brze-
giem morza. Była to najbardziej przy-
jemna forma spędzania wolnego czasu.
 Oprócz spacerów po plaży można 
było skorzystać z bogatej oferty wy-
cieczkowej, z której bardzo wiele osób 
skorzystało. Zwiedziliśmy Kopenhagę, 
Malme, Berlin, Poczdam oraz Rugię. 
Można też było za niewielką opła-
tą dojechać autobusem do pobliskich 
miasteczek niemieckich. Wyjazdy te 
cieszyły się wielkim powodzeniem.
 Zwiedzaliśmy też Woliński Park 
Narodowy z jego największą atrak-
cją – Turkusowym Jeziorem. Byliśmy 
w Międzyzdrojach odwiedzając Mu-
zeum Przyrodnicze oraz Muzeum Figur 

Woskowych. Spa-
c e r o w a l i ś m y 
oczywiście Ale-
ją Gwiazd, gdzie 
znajdują się odciski 
polskich artystów. 
Z innych atrakcji 
to: rejs statkiem po 
porcie, zwiedzanie 
miasta, wieczór 
arii operetkowych 
w wykonaniu ar-
tystów wrocław-
skich, wieczorek 
w Forcie pod Aniołem połączony 
z grillowaniem i tańcami, a przede 
wszystkim zapoznanie się z bardzo cie-
kawą historią tego fortu.
 Jeżeli do tego wszystkiego dodać 
bardzo smaczne i urozmaicone po-
siłki oraz miłą obsługę to pobyt ten 
można uznać za udany i zachęcający 
do następnego wyjazdu. Dlatego też 
serdecznie namawiam pozostałych 

członków naszego Związku do skorzy-
stania z tej formy wypoczynku i róż-
nego rodzaju atrakcji turystycznych. 
Świnoujście ze swoją piękną plażą, 
atrakcyjną promenadą i specyficznym 
mikroklimatem jest wspaniałym miej-
scem wypoczynku, do którego zachę-
cam wszystkich niezdecydowanych. 
Na pewno będziecie zadowoleni z po-
bytu w tym pięknym kurorcie.
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Danuta Wilk

Emeryci na wypoczynku w Świnoujściu

Wycieczka miała miejsce 20 
września 2009r. Wyjecha-
liśmy wczesnym rankiem, 

aby mieć więcej czasu na zrealizowa-
nie planu wycieczki.
 Pierwszy postój mieliśmy w Niepo-
kalanowie. Nazwa ta obejmuje kościół 
i klasztor Franciszkanów, założony 

w 1927r. przez św. Maksymiliana Ma-
ria Kolbego.
 Uczestniczyliśmy najpierw we 
Mszy św., a potem obejrzeliśmy dwa 
widowiska. Pierwsze z nich to Panora-
ma Tysiąclecia. Jest to ruchoma szopka 
ilustrująca historię Kościoła w Polsce. 
Ponad 140 figur z kolejnych epok hi-

storycznych defiluje przed Często-
chowską Madonną. Drugie – to niety-
powa Kalwaria, czyli Misterium Męki 
Pańskiej w teatralnej formie. Obydwa 
te widowiska były dla nas wielkim 
duchowym przeżyciem. Obejrzeliśmy 
otoczenie Bazyliki ładnie zagospoda-
rowane, zadbane i czyste.

Emeryci Oddziału Rejonowego Związku 
w Kłomnicach na szlaku Niepokalanów – 
Żelazna Wola – Nieborów – Arkadia

Danuta Wilk

› rzyszyła Anna Andrzejewska – młoda 
utalentowana częstochowianka, która 
ma na swoim koncie liczne nagrody 
wyśpiewane na konkursach i festiwa-
lach piosenki.
 Następnie Dyrektor ZS w Zawa-
dzie podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia tego 
spotkania. Szczególnie ciepłe słowa 

skierował do p. Artura Raźniaka, któ-
ry przygotował przepiękny wystrój sali 
oraz do p. Małgorzaty Gojević odpo-
wiedzialnej za oprawę muzyczną.  
 Dalszy ciąg uroczystości goście 
spędzili na rozmowach w gronie bliż-
szych i dalszych znajomych. A było 
o czym rozmawiać, gdyż obecny rok 
szkolny jest dla szkół czasem dużego 

wysiłku. Wprowadzamy bowiem nową 
podstawę programową w kl. I gimna-
zjum i w kl. I szkoły podstawowej oraz 
upowszechniamy edukację przedszkol-
ną. Nie zabrakło również rozmów na 
tematy rodzinne i prywatne. 
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 Ruszyliśmy dalej, bo czekała na nas 
już Żelazowa Wola, gdzie urodził się 
Fryderyk Chopin. W jego rodzinnym 
domu urządzone jest muzeum, pokazu-
jące wnętrza XIX – wiecznego dworku 
szlacheckiego. Po obejrzeniu zabyt-
kowych pokoi i pamiątek związanych 
z wielkim kompozytorem, wyszliśmy 
na zewnątrz i w oczekiwaniu na kon-
cert rozsiedliśmy się na ławeczkach 
ustawionych przed dworkiem. Utwo-
ry Fryderyka Chopina usłyszeliśmy 
w wykonaniu pianisty Jerzego Ster-
czyńskiego. Drzewa i krzewy parko-
we tworzyły dodatkową atmosferę dla 
przepięknej muzyki.
 Z żalem opuściliśmy to wyjątkowe 
miejsce i udaliśmy się do Nieborowa, 
gdzie znajduje się zabytkowy pałac. 
W pałacowych wnętrzach podziwiali-
śmy stylowe meble, bogatą bibliotekę 
liczącą ponad 11 tysięcy starych wolu-
minów oraz unikalne ciekawostki takie 
jak antyczna rzeźba głowy Niobe, klat-

ka schodowa wyłożona 10 tysiącami 
błękitnych kafli holenderskich z XVIII 
wieku, z których każdy ma inny wzór 
czy dwa olbrzymie globusy nieba i zie-
mi z XVII wieku.
 Rezydencję otacza piękny ogród 
w stylu francuskim ze strzyżonymi 
szpalerami. 
 Kolejnym etapem wycieczki jest 
Arkadia, której słynny park pocho-
dzi z XVIII wiek. Jego centralnym 
punktem jest Świątynia Diany. Wśród 
innych ogrodowych budowli uwagę 
zwraca Akwedukt oraz Przybytek Ar-
cykapłana. W mniejszych lub więk-
szych grupkach spacerowaliśmy po 
parkowych ścieżkach zwracając uwagę 
na to, co kogo najbardziej zaintereso-
wało. Ruiny budowli pośród pięknych 
drzew i krzewów stwarzały aurę nie-
zwykłości i tajemniczości.
 Niestety zbliżał się wieczór i trzeba 
było wracać do domu. Wszystkie miej-
sca, które obejrzeliśmy w czasie tej 

wycieczki w każdym z nas wywołały 
refleksyjny nastrój, który podtrzymała 
p. Todzia Szumlas nawiązując do 70 
rocznicy wybuchu II wojny światowej 
recytacją patriotycznych wierszy oraz 
stosownymi do tematu piosenkami żoł-
nierskimi, które śpiewaliśmy wszyscy. 
W chóralnym śpiewie wyróżniał się 
piękny, donośny głos naszego prze-
wod. P. Henryka Przecha, któremu 
dzielnie wtórował p. Marian Misie-
wicz. I tak dojechaliśmy bezpiecznie 
do Kłomnic, za co należą się serdeczne 
podziękowania kierowcy, panu Henry-
kowi Nowakowi, który zawsze w spo-
koju i bezpiecznie dowozi nas do celu.
Zachęcam wszystkich tych, którzy 
jeszcze nie byli w wymienionych miej-
scach do ich odwiedzenia, które cho-
ciaż mniej znane są przepiękne i warte 
zobaczenia w myśl znanego powiedze-
nia: „cudze chwalicie, swego nie zna-
cie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
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Zofia Cudak

Zapomniana dekada w 30- leciu 
działalności PZERiJ O/R w Kłomnicach

W nawiązaniu do artykułu p. 
Teresy Dziubek w Gaze-
cie Kłomnickiej Nr 9/122 

(Wrzesień) str 7 i 8 informuję, że 
celowo pominięto najważniejszy dla 
związku okres pracy z lat 1998 – 
2008.
 Niniejszym pragnę przypomnieć, 
że w skład 30-lecia licząc od dnia 
29.VII.1979r. Wchodzi również czas 
aktywnej pracy zarządu Ś.p. Pana 
Przewodniczącego Związku Wacława 
Urbaniaka. To Ś.p. Wacław Urbaniak 
swoją pracą, pomysłowością, zaan-
gażowaniem, znajomością wielu za-
gadnień z praktyki przyczynił się do 
rozwoju organizacji w tym jubileuszo-
wym 30-leciu. W tym czasie podwoiła 
się liczba członków związku. W czasie 
kadencji Pan pełnił również funkcję 
w Zarządzie Oddz. Okręgowego PZE-
RiJ z/s w Częstochowie. Działalność 
swoją rozpoczął od momentu wstąpie-
nia w szeregi związku tj. od 1998r. Sta-
rał się wspierać, organizować wyjazdy, 
spotkania nie będąc w zarządzie było 
to w współpracy z Panią Przewodni-

czącą Bronisławą Pikos. 
 W tym czasie nastąpiła zmiana na 
stanowisku skarbnika O/R , którym była 
Pani Terasa Dziubek. Kontrola Okręgo-
wa Komisji Rewizyjnej z/s w Często-
chowie w obszernym protokole przed-
stawiła fakty o nieprawidłowościach 
w dokumentacji oraz kasie  PZERiJ O/R 
w Kłomnicach. Na funkcję tę powołał 
Oddz. Okr. Związku w Częstochowie 
Zofię Cudak, która w tym czasie tj. od 
VI.1997r. była sekretarzem organiza-
cji. Przez Panią Przew. Pikos została 
zobowiązana do kontynuowania zapi-
sów w „Kronice Związku” ponieważ 
zakończyła wpisy p. Czerwińska i Wój-
cik. W/w kronika uzupełniana przez 
Z. Cudak kilka lat zarządy Pani Pikos 
B. Funkcję skarbnika pełniła do dnia 
31.VII.2008r. - odeszła z Zarządu Zw. 
na własną prośbę przekazując funkcję 
Pani Teresie Zatoń.
 W 2003r. Odbyły się wybory – 
przewodniczącym został Pan Wacław 
Urbaniak. Nastąpiła wzmożona pra-
ca zarządu, organizowano więcej niż 
dotychczas wyjazdów, były to wy-

cieczki zagraniczne Lwowa, Wilna, 
Pragi, Wiednia, Włoch oraz bliższe 
i dalsze wycieczki Krajowe do Ko-
tliny Kłodzkiej, Gniezna,Wrocławia, 
Karpacza, Szklarskiej Poręby, Kazi-
mierza, wyjazd na Mazury. Organi-
zowano mini wczasy po raz pierwszy 
do DW”Świerk” w Zakopanem – było 
bardzo tanio oraz wczasy do DW Po-
sejdon w Świnoujściu lub wczasy 
w Kołobrzegu. Wyjazdy wszystkie 
były bardzo bobrze zorganizowane i to 
sprawiało, że liczba seniorów chętnych 
wyjeżdżać zwiększyła się. Dane licz-
bowe potwierdzają fakty: na 1.I. 2000 
roku organizacja liczyła 243 członków 
podczas przekazywania w 2008r. było 
to 496 członków PZERiJ O/R w Kłom-
nicach.
 Bardzo dobrym odzwierciedleniem 
pracy zapomnianej dekady jest co-
roczna „Ankieta”, która przedstawia, 
że w 2000r. zorganizowano 8 imprez 
z udziałem 400 osób natomiast na 
dzień 31.XII.2007r. Było 16 imprez 
udziałem 1150 członków. Wówczas 
liczba korzystających z organizowa-
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› nych imprez wzrosła trzykrotnie.
 Duże znaczenie dla organizacji 
w tym czasie miało powstanie „chó-
ru emerytów” z inicjatywy Pani Gra-
żynki Jurczyńskiej oraz rencisty Pana 
Jana Postawy. Zespoły te szczególnie 
przyczyniły się do wzrostu frekwencji 
na wszystkich spotkaniach i uroczysto-
ściach.
 Organizację zawsze wspierała  Pani 
Renata Krawiec z GOK. Były również 
korzystne zmiany w organizacji Kół  
PZERiJ 50 % wpłaconych składek 
członkowskich wracało do zarządów 
kół w formie dopłat do organizowa-
nych imprez oraz pozostałych kosztów 
statutowych.
 Koło w Pławnie – przew. P. Cze-
sława Makulska oraz niestrudzony 
niezastąpiony skarbnik P. Alicja Oj-
rzyńska. Oddane pracy społecznej 
wygospodarowały lokal dla Związku, 
znaleźli się prywatni sponsorzy, którzy 
bardzo wspierają poczynania zarządu 
koła w Pławnie. Współpracuje również 
z Urzędem Gminy w Gidlach.
 Koło w Ciężkowicach liczyło 29 

członków, po zmianie w zarządzie koła 
organizacja zwiększyła się trzykrot-
nie – to zasługa Pani Przewodniczącej 
Teresy Rokity – Flaszy i pozostałych 
członków zarządu, który w trudnych 
warunkach z różnymi nieudogodnie-
niami organizują spotkania, wyjazdy 
wycieczkowe. Koło otrzymało lokal na 
potrzeby organizacji, który mieści się 
w Szkole Podstawowej w Ciężkowi-
cach. Współpracują z Urzędem Gminy 
w Gidlach oraz Urzędem Gminy Żytno 
skąd otrzymują dotacje lub w innej for-
mie np. bezpłatnie autokar na wyciecz-
ki.
 Poniżej podaje skład osobowy, któ-
ry w tym samym czasie 30-lecia przy-
czynił się do rozwoju  PZERiJ O/R 
w Kłomnicach
Zarząd: 
1.Przewodniczący – Ś.p. Wacław 
Urbaniak
2.Zastępca przewodniczącego – Kazi-
mierz Makles
3.Zastępca członek – Marianna Cieślak
4.Sekretarz, skarbnik – Zofia Cudak
5.Sekretarz, kronikarz – Stanisława Pa-

łuszka
6.Sekretarz, członek – Marianna Koło-
dziejczyk
7.Sekretarz – Irena Bardzel
8.Członek – Grażyna Jurczyńska
9.Członek – Janina Poroszewska
10.Członek – Stefania Pruciak

Rejonowa Komisja Rewizyjna PZERiJ 
O/R Kłomnice
1.Przewodnicząca – Barbara Wiewióra
2.Członek – Ryszard Kiełczewski
3.Członek – Marian Wójcik
4.Ś.p. Stanisław Jędrzejczyk

Chór emerytów  PZERiJ O/R Kłomni-
ce pod przew. Grażyny Jurczyńskiej
1.Barazel Irena
2.Cieślak Marianna
3.Ś.p. Jędrzejczyk Stanisław
4.Kępa Józefa
5.Kołodziejczyk Marianna
6.Nowak Józefa
7.Pruciak Stefania
8.Rozpędek Krystyna
9.Szumlas Teodozja
10.Urbaniak Władysława

Krzysztof Wójcik

Okres pierwszych sześciu wie-
ków naszej ery to czas domi-
nacji Cesarstwa Rzymskiego 

w Europie. Imperium, początkowo 
skoncentrowane na wokół półwyspu 
apenińskiego, powoli opanowało ba-
sen Morza Śródziemnego i zaczęło 
sięgać Europy północnej i siedzib 
plemion Germańskich. Pierwsi ulegli 
Rzymianom Celtowie (Gallowie), a ich 
terytoria w północnej Italii, Francji 
i Wyspach Brytyjskich weszły w skład 
wielkiego imperium cezarów. Jerzy 
Gąssowski w swojej książce „Kultura 
pradziejowa na ziemiach polskich. Za-
rys.” napisał - „U progu tych wydarzeń 
– w sposób dla nas nie w pełni wyja-
śniony -zaczął się triumfalny pochód 
osiągnięć celtyckich, zwłaszcza tech-
nologicznych, na rozległych obszarach 
środkowej Europy, włączając w to 
ziemie polskie.” Dotyczyło to przede 

wszystkim metalurgii żelaza, ale rów-
nież ceramiki (koło garncarskie) i rol-
nictwa. Z tego też okresu pochodzą 
rozległe piecowiska, gdzie w dymar-
kach wytapiano żelazo. Tak, więc pod 
koniec okresu lateńskiego (II w.n.e.)  
następuje bujny rozwój cywilizacyjny 
dotyczący przede wszystkim kultury 
przeworskiej.
 Bazą do rozwoju kultury przewor-
skiej była kultura pomorska (spotyka 
się w literaturze różne nazwy: wejche-
rowsko -krotoszyńska, grobów skrzyn-
kowych). Opanowała ona najpierw 
rozległe obszary dzisiejszej Polski 
i potem, na fali wyżej opisanych prze-
mian przekształciła się, zdobywając 
przy okazji nowe tereny. Co ciekawe, 
przemiany te odbywały się  w tych sa-
mych zespołach etnicznych, które eg-
zystowały na naszym terenie w okre-
sach poprzednich.

 Z okresu lateńskiego, jak stwier-
dza w swojej „Ekspertyzie... ..” pani 
Młodkowska Przepiórowska,  znamy 
jedynie kilka stanowisk. Są to: Kłom-
nice  (osadnictwo kultury pomorskiej), 
Borowno (osadnictwo kultury prze-
worskiej) oraz Zawada (z licznymi 
pozostałościami osadnictwa kultury 
przeworskiej). Znaczny rozwój osad-
nictwa rozpoczął się dopiero w okresie 
wpływów rzymskich. Do najbardziej 
spektakularnych odkryć, w tym za-
kresie doszło we wsi Mokra (gmina 
Miedźno), gdzie w toku kilkunastolet-
nich prac archeolodzy przebadali grun-
townie cmentarzysko kultury prze-
worskiej oraz  wykryto ślady rozległej 
osady. Znaleziska z okresu wpływów 
rzymskich rozrzucone są po całym 
obszarze wokół Kłomnic. W gminie 
Miedźno  znaleziono ślady jeszcze 
w samym Miedźnie i Borowej (Doły). 

Archeologiczne ciekawostki znad Warty – część VII

Kultura Przeworska – ostatnia kultura 
archeologiczna na ziemiach polskich
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W gminie Mykanów jest dużo znale-
zisk w okolicy Cykarzewa Północne-
go, Kocina Starego, Rybnej, Kuźnicy 
Kiedrzyńskiej, Kokawy, Radostkowa, 
Woli Hankowskiej, Lubojnej, Wierz-
chowiska, Dudki, Mykanowa, Grabo-
wej, Jamna, Łochyni i Borowna. Jak 
widać, kultura przeworska  zostawiła 
ślady równomiernie  na terenie całej 
gminy Mykanów. Dokładniejsze ba-
dania prowadzone były  w okolicach 
Jamna, gdzie jest wyjątkowe bogactwo 
różnych kultur. Z terenu gminy Rędzi-
ny mamy wiadomość tylko w Kościel-
cu – Madalinie Koninie. Na terenie 
gminy Kruszyna pozostałości kultury 
przeworskiej znaleziono w okolicach 
Jackowa (Pustkowie, Kolonia), Bab 
i Widzowa. 
 Bogata w znaleziska z okresu tej 
kultury jest również gmina Kłomnice. 
Archeologiczne ślady kultury przewor-
skiej znaleziono w okolicach : Zdrowej, 
Janaszowa, Lipicza, Zawady, Śliwako-
wa, Konar, Pacierzowa, Karczewic, 
Rzek Wielkich i Małych, Rzerzęczyc, 
Hub Adamowskich, Kłomnic i Skrzy-
dlowa. W okolicach Skrzydlowa  zlo-
kalizowano jedno z dwóch cmenta-
rzysk, co jest zastanawiające wobec tak 
dużego bogactwa śladów osadniczych. 
Być może zostaną jeszcze znalezione.
 Czym charakteryzowała się ta kul-
tura ?  Jednym z wyróżników jest cera-
mika, dzięki której archeolodzy mogą 
datować znaleziska. Była to jednak 
kultura rolnicza. Rolnictwo było na 
wyższym poziomie niż w poprzednich 

okresach. Zastosowanie ulepszonych 
narzędzi, np. okutych radlic, pozwo-
liło na uprawę żyznych, ale cięższych 
gleb, pomijanych poprzednio przez 
osadników. Widać to również na ma-
pie osadnictwa „przeworskiego” na 
naszym terenie. Inną cechą była rodzi-
ma metalurgia żelaza. Nie wykryto, co 
prawda na naszym terenie dymarek do 
wytapiania żelaza, ale kuźnie były już 
powszechne. Ówcześni kowale sto-
sowali np. nawęglanie, co pozwalało 
uzyskiwać stal, hartowanie i zgrzewa-
nie warstw żelaza. Podnosiło to znacz-
nie walory użytkowe wyrobów kowal-
skich. Żelazo stosowano głównie do 
wyrobu narzędzi i broni. Mieszkańcy 
ówczesnych osad posługiwali się bro-
nią: mieczami i włóczniami oraz nosili 
okrągłe tarcze drewniane z metalowy-
mi „umbami” na środku. Tak ich zresz-
tą charakteryzował jeden kronikarzy 
starożytnego Rzymu.
  Jednym z zagadnień, które nur-
tują badaczy od  czasu powstania ar-
cheologii jako nauki, jest przynależ-
ność etniczna poszczególnych kultur. 
Szczególnie zażarte spory toczą się na 
temat kultury łużyckiej i przeworskiej. 
Wiadomo, że do zagadnienia tego na-
leży podchodzić z dużą dozą scepty-
cyzmu, gdyż dowodów  wskazujących 
jednoznacznie na słowiański bądź inny 
charakter ludów tworzących np. kul-
turę przeworską nie ma. Są natomiast 
przesłanki. Trudno przedstawić w krót-
kim artykule wszystkie poglądy na ten 
temat, wahające się głównie między 

germańskim, a słowiańskim charakte-
rem tych ludów. Niewątpliwym jednak 
jest oddziaływanie plemion germań-
skich i ich kultury na naszym terenie. 
Już na przełomie er powstało na po-
łudnie od Polski (dzisiejsze Czechy 
i Słowacja) państwo Markomanów pod 
wodzą Marboda. Zresztą plemiona ger-
mańskie wędrujące z północy (Skan-
dynawia) zajęły tereny wzdłuż granicy 
z imperium rzymskim, przez co cały 
handel z Rzymem odbywał się za ich 
pośrednictwem. Niezależnie od tego 
plemiona germańskie czasowo rów-
nież osiedlały się na terenach dzisiej-
szej Polski, jak np. Gepidowie, zanim 
wywędrowały dalej na południowy 
wschód nad Morze Czarne.
 Kultura przeworska przetrwała  pra-
wie 6 wieków i była dość jednolita na 
obszarze występowania. Jej kres nastą-
pił w okresie wędrówek ludów. Lud-
ne dotychczas osady opustoszały. Co 
prawda  nasze terytorium nie było na 
trasie najazdu Hunów, ale ich wpływ 
zdecydował o ogromnym przetasowa-
niu plemion na ówczesnej mapie Euro-
py. Najnowsze ratunkowe wykopaliska 
archeologiczne związane np. z budową  
autostrad w Polsce, wskazuję jednak, 
iż w VI w. n.e. nie było tak komplet-
nej pustki osadniczej, jak poprzednio 
sądzono. Stwierdzono również obec-
ność w osadach kultury przeworskiej 
elementy kultury późniejszej,  a więc 
słowiańskiej. Jest to  jednak już inny 
temat.
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Gromada zuchowa „Promyczki” 
w Zespole Szkół w Kłomnicach

Henryka Bartnik

Gromadę zuchową w Zespole 
Szkół w Kłomnicach utwo-
rzyłam na początku roku 

szkolnego 2009/2010 przy współ-
pracy z Drużyną Harcerską „Pło-
mień”.  Skupia ona dziewczynki 
i chłopców z klasy I, które z własnej 
woli i za pisemną zgodą rodziców 
wyraziły zgodę uczestniczenia w za-
jęciach. Obecnie gromada liczy 12 zu-
chów (2 szóstki), ale dzieci proszą 
o zapisanie i w najbliższym czasie 
zostanie powołana jeszcze 1 szóstka. 

Zbiórki odbywają się co dwa tygo-
dnie. 
 Kodeksem moralnym mojej gro-
mady zuchowej jest przyjmowane do-
słownie „Prawo Zucha”, z którym dzie-
ci zapoznawane są na każdej zbiórce. 
Różnorodne, odpowiednio dobrane 
gry i zabawy kształtują właściwe za-
chowania i postawy zarówno w domu, 
jak i w szkole, co służy kształtowa-
niu „kręgosłupa moralnego” młodego 
człowieka. Działania wychowawcze 
podejmowane przeze mnie realizo-

wane będą pośrednio i bezpośrednio 
poprzez formę najbliższą dzieciom – 
zabawę. Dzięki wcielaniu się w róż-
ne postacie przeżyją niezapomniane 
przygody, a doskonale się bawiąc 
będą czerpać wzorce zachowania do-
brego i prawego człowieka niosącego 
pomoc innym. Zuchy podczas zbiórek 
i innych przedsięwzięć gromady będą 
zdobywać sprawności i gwiazdki, któ-
re będą rozwijały ich zainteresowania. 
 Dotychczas odbyły się trzy zbiór-
ki. Z moich dotychczasowych obser-

›››



wacji wynika, że dzieci po piątko-
wych lekcjach bardzo chętnie zostają 
na zbiórki, na których wtajemniczane 
są w zuchowy świat. Poznają wiele 
zabaw ruchowych i tanecznych, za-
wodów sprawnościowych, rozwiązują 
rebusy, biorą udział w quizach, spraw-
dzianach wiedzy o otaczającym nas 
świecie.
 Na pierwszej zbiórce wspólnie 
wybraliśmy nazwę naszej gromady 
zuchowej „Promyczki”. Przedstawi-
łam zuchom plan, cel pracy oraz za-
mierzenia, jakie będziemy realizować 
podczas całego roku. Dzieci z zado-
woleniem przyjęły program działań. 
Od początku roku przygotowuję swo-
je zuchy do „Oczepin” – co oznacza 
zdanie testu na prawdziwego zucha 
(ucznia uczącego się, zawsze przygo-
towanego do lekcji, niosącego pomoc 
potrzebującym).
 Następna zbiórka przeznaczona 
była na spotkanie z Panią Jesienią. 
Wybraliśmy się na wycieczkę, na któ-
rej szukaliśmy darów jesieni. Po po-
wrocie rozmawialiśmy, a także dzie-
liliśmy się wrażeniami. Dzieci wzięły 

też udział w quizie, rozwiązały rebu-
sy, zagadki i inne zadania. Podczas 
tych zajęć towarzyszyła nam jesienna 
muzyka. Poznaliśmy także tańce i plą-
sy oraz piosenkę ”Jesienny kujawia-
czek”. Zachęciła ona dzieci do tańca 
w parach i wspólnej zabawy.
 Na kolejnej zbiórce w trakcie gier 
i zabaw mówiliśmy o obowiązkach 
względem siebie i najbliższych. Za-
graliśmy w grę „ Prawda – fałsz”. 
Następnie zaproponowałam dzieciom, 
by na kartonie namalowali obowiąz-
ki szkolne i domowe. Zuchy chętnie 
wypowiadały się i uczestniczyły w za-
proponowanych działaniach. Z moich 
obserwacji wynika, że choć wiedzą, 
jak należy postępować, nie zawsze 
stosują to w praktyce. Dlatego zada-
łam swoim zuchom zadanie domowe 
- pracę plastyczną z komentarzem pod 
hasłem  „Pomoc rodzicom w pracach 
domowych”. Wyniki pracy zostaną 
sprawdzone i omówione podczas ko-
lejnego spotkania. Na podsumowanie 
zbiórki przypomniałam o terminie ko-
lejnej zbiórki oraz zgodzie rodzica na 
udział w planowanej „Akcji Znicz”. 

Na tę właśnie zbiórkę zaplanowałam 
porządkowanie grobu harcerzy po-
ległych podczas II wojny światowej. 
Następnie złożymy kwiaty i zapalimy 
znicze. Zuchy zaangażują się także 
w sprzedaż zniczy.
 Gromada Zuchowa „Promycz-
ki” z wielkim entuzjazmem bierze 
udział w zbiórkach, które sprzyjają 
rozwojowi fizycznemu, umysłowe-
mu, społecznemu, a przede wszyst-
kim duchowemu. Poprzez zdobywa-
nie ciekawych dla dzieci sprawności 
zuchowych pogłębiam ich wiedzę 
i umiejętności. Zaplanowane formy 
pracy zuchowej to: zabawa tematycz-
na, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka 
i pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy, 
tajemnice oraz pożyteczne prace. Za 
pośrednictwem planowanych ognisk, 
gawęd i rozmów będę zachęcać do 
stosowania prawa zucha, przestrze-
gania przepisów gier i zasad obo-
wiązujących w gromadzie. Poprzez 
gry i zabawy tematyczne zachęcę do 
pełnienia różnych ról społecznych, 
rozwijąc inicjatywę i samodzielność 
dzieci.

Od 1.04.2009r. do 31.12.2011r. 
Szkoła Podstawowa im. 
Grzegorza Piramowicza 

w Kłomnicach przystąpiła do reali-
zacji zadań Projektu Edukacyjne-
go „Pierwsze uczniowskie doświad-
czenia drogą do wiedzy”. Projekt ten 
jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżet 
państwa. Beneficjentem Projektu jest 
Grupa Edukacyjna S.A., a instytucją 
pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.
 Głównym celem Projektu jest wdro-
żenie elastycznego modelu edukacji 
dostosowanego do indywidualnych po-
trzeb i możliwości uczniów. 
 Przez trzy lata uczniowie kolejnych 
klas pierwszych będą rozwijać swoje 
umiejętności w zakresie kompetencji 
kluczowych w oparciu o teorię inteli-

gencji wielorakich Howarda Gardnera 
oraz zdiagnozowanym profilu inteli-
gencji każdego dziecka.
 Na zajęciach dzieci korzystają ze 
specjalnie dobranego na potrzeby Pro-
jektu zestawu środków dydaktycznych, 
na bazie, których zostały utworzone, 
Ośrodki Zainteresowań”. W prze-
stronnej, kolorowej sali dzieci pracują 
w Trzech Ośrodkach Zainteresowań: 
Pierwszy rozwijający inteligencję języ-
kową, interpersonalną i intrapersonal-
ną;
Drugi rozwijający inteligencję wizual-
no- przestrzenną, muzyczną ruchową, 
interpersonalną i intrapersonalną; 
Trzeci rozwijający inteligencję mate-
matyczno- logiczną, przyrodniczą, in-
terpersonalną i intrapersonalną;
 Zajęcia są dobierane i organizowa-
ne w taki sposób, aby były interesujące 
dla każdego dziecka i wykorzystywa-

ły jego, mocne” strony do wspierania, 
„słabszych”, rozwijały jego zdolności 
i inteligencje wymagające wsparcia. 
 Realizacja zajęć opiera się o wła-
sny - autorski pomysł nauczyciela. 
Nauczyciel, znając profil inteligencji 
każdego dziecka oraz jego zaintereso-
wania i możliwości, dobiera najwła-
ściwsze sposoby oddziaływań.
 Dzięki udziałowi w Projekcie dzie-
ci mają możliwość rozwoju swojego 
potencjału intelektualnego, swoich 
zdolności i zainteresowań. Kształtu-
ją poczucie własnej wartości, wiarę 
w sukces i pozytywną samoocenę, 
zwiększając, tym samym swoje szanse 
edukacyjne.
 Działania w ramach tego Projektu 
wspierają każde dziecko w jego drodze 
do wiedzy.
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Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy

Ewa Minecka
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W dniach 24-26 września 
2009 r. w Komańczy od-
była się 25-godzinna kon-

ferencja metodyczna dla dyrektorów 
i nauczycieli szkół im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego pod hasłem 
Prymas Wyszyński wzorem kształ-
towania postaw godności i szacunku 
dla drugiego człowieka. Data spotka-
nia nie została wybrana przypadkowo, 
bowiem 25. września minęła kolejna 
rocznica aresztowania i uwięzienia 
Kardynała.
 Należymy do wielkiej Rodziny 
Szkół noszących Jego imię i dlatego 
w miejscu, gdzie Prymas był inter-
nowany, nie mogło nas zabraknąć. 
W Komańczy naszą szkołę reprezen-
towali: Dyrektor Zespołu Szkół w Za-
wadzie Marian Szyszka oraz nauczy-
cielki – Barbara Knop i Bogusława 
Woldan. Organizatorami spotkania 
byli: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Głogowie Małopolskim, Insty-
tut Prymasowski w Warszawie oraz 
Klasztor S.S. Nazaretanek w Komań-
czy.
 W słoneczne piątkowe przedpo-
łudnie (a całą poprzedzającą noc pa-
dał ulewny deszcz) przed klasztorem 
zgromadziło się 19 delegacji ze szkół 
noszących imię Prymasa Tysiąclecia 
wraz z pocztami sztandarowymi. Spo-
tkanie rozpoczęło się od wspólnego 
śpiewania wszystkich zgromadzonych. 
Następnie dzieci ze SP w Czudcu 

(województwo podkarpackie, powiat 
strzyżowski) zaprezentowały krótki 
program artystyczny. 
 Kulminacyjnym punktem spotka-
nia była uroczysta Eucharystia konce-
lebrowana pod przewodnictwem ks. 
Biskupa Pomocniczego Diecezji Rze-
szowskiej Edwarda Białogłowskiego. 
We Mszy św. uczestniczyli: Senator 
RP Stanisław Zając, Wicemarszałek 
Woj. Podkarpackiego Bogdan Rzońca, 
Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurow-
ska, Wójt Gminy Komańcza Stanisław 
Bielawa oraz Kierownik Kuratorium 
Oświaty Oddziału w Krośnie Ewa Sta-
rowiejska.
 Podczas homilii ks. biskup mówił 
o tym, że cierpienie ma moc, żebyśmy 
nie bali się krzyża w postaci trudu, nie-
powodzeń i słabości. Nasz Patron bo-
wiem przyjął krzyż, kiedy powtórzył 
słowa apostołów Piotra i Jana: Non 
possumus – Nie dla podporządkowania 
Kościoła władzom świeckim.
 Po Mszy św. ks. biskup poświęcił 
sztandar Szkoły Podstawowej nr 11 
w Jaśle, która dołączyła do Przyjaciół 
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.
 Uroczystość, w której wzięliśmy 
udział, dostarczyła nam wielu wzru-
szeń, zmusiła nas do refleksji i zadumy, 
ale przede wszystkim nauczyła nas, że 
budować swą przyszłość powinniśmy 
na prawdziwych wartościach – głębo-
kiej wierze i miłości do bliźniego oraz 
do Ojczyzny.

 Spotkanie w Komańczy było rów-
nież okazją do odpoczynku i wycisze-
nia się, podziwiania piękna i majestatu 
bieszczadzkiej przyrody. Idąc za przy-
kładem naszego Patrona, który tu, na 
urokliwej podkarpackiej ziemi modlił 
się i pracował, ale i dużo odpoczywał, 
udaliśmy się wraz z inż. Edwardem 
Orłowskim – przedstawicielem miej-
scowego nadleśnictwa na ścieżkę edu-
kacyjną o profilu przyrodniczo – histo-
rycznym, prowadzącą przez Komańczę 
i jej leśne okolice. Na siedmiokilome-
trowej trasie zatrzymaliśmy się przy 
siedmiu przystankach kulturowo – hi-
storycznych i ośmiu – przyrodniczych.
 Po wyczerpującej, ale niezwykle 
przyjemnej wycieczce udaliśmy się 
do schroniska PTTK, by tam przy uro-
czystej kolacji i rozpalonym kominku 
podzielić się wiedzą i doświadczeniem 
nad rozpowszechnianiem dziedzictwa 
Prymasa, by pokazać znaczenie wspól-
nego działania oraz pracy i wreszcie, 
by posnuć plany na przyszłość.
 Jako wielka Rodzina Szkół noszą-
cych imię Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego wiele już razem zrobiliśmy, 
ale wiele jeszcze wyzwań przed nami. 
Dlatego powinniśmy się spotykać, roz-
mawiać, poznawać się jeszcze lepiej, 
wspólnie się modlić i wspierać. Żegna-
liśmy się słowami: Do zobaczenia na 
Jasnej Górze na 3. Pielgrzymce Szkół 
noszących imię Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.

Wraz z Rodziną Szkół noszących imię 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

Barbara Knop, Marian Szyszka, Bogusława Woldan

Chodniki Kłomnickie

Piękne i często przyozdobione 
chodniki kwiatami, oczysz-
czone, zadbane przez właści-

cieli posesji.
 Są jednak i takie, że trudno jest 
przejść chodnikami.
 Oto piękna ulica Leśna od strony 
ulicy Częstochowskiej posesja Nr 1. 
Obok podobnie wygląda chodnik przy 

posesji Nr 2.
 Zdjęcie wykonano na 
początku października 
2009r.
 Co na to właściciele 
posesji?!

„Obserwator”



Gdzie dzieci i młodzież spędza-
ją aktywnie najwięcej cza-
su? Odpowiedź jest bardzo 

prosta – w szkole. Warto więc zrobić 
wszystko, by czuły się w niej dobrze. 
Jak? Stwarzając miłą, przyjazną at-
mosferę. Najważniejsi oczywiście są 
ludzie, ich wzajemne relacje, pomoc, 
uśmiech. Czy to jednak wystarczy? 
Wydaje się, że tak, ale… Spróbujmy 
mieć dobry nastrój w ponurym wnę-
trzu. Spróbujmy uśmiechać się beztro-
sko, gdy brak jasnego światła. Nie jest 
to łatwe. Przecież wszyscy chcemy, 
by wokół nas było miło, by ściany nie 
straszyły plamami, podłoga nie raziła 
mało estetycznym wyglądem. 
 W ładnym wnętrzu od razu popra-
wia nam się humor, wyostrza dowcip, 
uwalnia energia. Skoro tak, zadbajmy 
i o estetykę szkoły. Z takiego zało-
żenia od lat wychodzi dyrektor Ze-
społu Szkół im. K. Makuszyńskiego 
w Skrzydlowie, Lidia Burzyńska. Sys-
tematycznie podnosi estetyczną jakość 
kierowanej przez siebie placówki, re-

montując w ramach posiadanych środ-
ków kolejne pomieszczenia. 
 W minione wakacje nadszedł czas 
na renowację naprawdę znacznej czę-
ści budynku szkoły. Gruntowną prze-
mianę przeszły dwie sale lekcyjne 
(klasy 1 i 5), pomieszczenie zaadap-
towane na salę zajęć rewalidacyjnych 
oraz korytarz na piętrze. W salach wy-
mieniona została podłoga i okna, na 
ścianach położono gładź gipsową, od-
nowiono meble, zamontowano rolety, 
wymieniono drzwi wejściowe. Sale zy-
skały nowy, estetyczny i nowoczesny 
wygląd. Dzięki zastosowaniu przyja-
znych, pastelowych kolorów, przeby-
wanie w nich jest prawdziwą przyjem-
nością. Korytarz również zmienił się 
nie do poznania. Duże, dające jasne 
światło lampy, trwała podłoga z anty-
poślizgowego gresu i elegancki tynk 
strukturalny położony w oryginalny 
sposób sprawiają, że szkolny korytarz 
wyglądem przypomina nowoczesne 
biuro. 
 Oczywiście ten remont nie mógłby 
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Uczniowie Gimnazjum w Kłomnicach

W związku z pojawieniem się 
wirusa grypy chcieliby-
śmy Państwu przekazać 

kilka podstawowych informacji o jej 
przebiegu, objawach i profilaktyce.
 Grypa jest chorobą układu odde-
chowego, która przenosi się droga, 
kropelkową bądź przez bezpośredni 
kontakt z zakażoną osobą lub skażo-
nymi powierzchniami. Jej objawy są 
następujące:
• bóle głowy
• bóle mięśni i stawów
• osłabienie
• gorączka 
• katar
• kaszel
• dreszcze
U niektórych chorych, zwłaszcza 
u dzieci może wystąpić biegunka i bóle 
brzucha.
Aby ustrzec się grypy, należy:

•  często myć ręce mydłem w ciepłej 
wodzie

•  unikać dotykania błon śluzowych 
ust, oczu i nosa

•  zachować odległość ok. 1-2 m od 
innych podczas kichania i kasłania

•  zasłaniać nos i usta chusteczką hi-
gieniczną podczas kichania i kasła-
nia

•  spędzać dużo czasu na świeżym 
powietrzu

•  wietrzyć pokój kilka razy dziennie
W przypadku wystąpienia objawów 
u domowników należy skontaktować  
się z lekarzem rodzinnym i  pozostać 
w domu.
Zdrowie w ponad 50% zależy od stylu 
życia i dlatego trzeba:
• chcieć 
• umieć
• wiedzieć, jak dbać o nie codziennie.

Olga Gonera 

Szkoła pięknieje

Sezon Grypowy

Działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kłomni-
cach KTT „Styl” pod okiem 

trenera p. Krystiana Chmielarza od-
niósł kilka sukcesów. Poniżej wyniki, 
a już teraz pragniemy poinformować 
że VI Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego w Kłomnicach odbędzie 
się w dniach 27-28 marca 2010r.

17 październik - Międzyklubowy 
Turniej Miłośników Tańca w Bla-
chowni

kategoria 12-13 początkujący
1 miejsce na 5 par - Adam Bajerowicz 
i Magda Kozłowska

kategoria 12-13 klasa F
2 miejsce na 12 par - Konrad Wołek 
i Marlena Franc

kategoria 12-13 klasa E
2 miejsce na 5 par - Kamil Wołek i Do-
minika Szymczyk
4 miejsce na 5 par - Sebastian Ociepa, 
Kasia Cebula

kategoria 10-11 początkujący
5 finałowe miejsce na 16 par - Adrian 
Franc i Małgosia Malingiewicz
6 finałowe miejsce na 16 par - Marcin 
Galewicz i Ola Szymczyk

kategoria do 9 lat
7 miejsce na 15 par (pierwsze poza fi-
nałem) - Hubert Polak i Zuzia Kociń-
ska to był pierwszy start tej pary

II OTTT OTWARTE MISTRZO-
STWA CZĘSTOCHOWY
CZĘSTOCHOWA CUP‚ 2009
Częstochowa, 18.10.09r.

kategoria 14-15 klasa D
Maciej Kupczak i Agnieszka Galewicz - 
2 miejsce na 12 par to był pierwszy raz, 
kiedy w tej klasie Maciek z Agnieszką 
weszli do finału

Gratulujemy!!!

Ostatnie sukcesy Klubu 
Tańca Towarzyskiego 
„Styl”

Leszek Janik
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Wakacje, jak to cudownie 
brzmi - czas wypoczynku, 
okres kiedy uczeń ucie-

ka od codziennych obowiązków, od 
stresów  ma ochotę przez dwa mie-
siące wylegiwać się. Tymczasem my 
grający w LKS „ORKAN” w Rzerzę-
czycach  postanowiliśmy czas wakacji 
przeznaczyć na obóz sportowy zor-
ganizowany dzięki Panu Andrzejowi 
Śpiewakowi w Murzaszichle. Skąd ten 
pomysł? Prezes, a zarazem nasz tre-
ner, już po raz drugi w naszej karierze 
zawodnika w/w klubu zorganizował 
obóz, na którym nie tylko ćwiczymy, 
ale i miło spędzamy czas. 
 Co najlepsze, temu wszystkiemu 
towarzyszyła świetna zabawa i dużo 

śmiesznych sytuacji.
 Podczas tego wyjazdu wiele treno-
waliśmy,  ale również zwiedzaliśmy, 
zażywaliśmy kąpieli w termicznych 
basenach, wędrowaliśmy po górach, 
jednym słowem- zabawa była przed-
nia. Dzięki temu wyjazdowi  nabra-
liśmy pewności siebie, nauczyliśmy 
się partnerstwa, odpowiedzialności 
i ogromnego zaufania do  kolegów i in-
nych osób. Aby zobrazować atmosferę 
naszego pobytu na obozie, opowiemy 
Wam historię dotyczącą wielu z nas - 
mianowicie,  dzwoniąc do domu, przy-
łapywaliśmy się na tym, że nie wiemy, 
jaki mamy dzień, ale w końcu szczę-
śliwi czasu nie liczą, a tam byliśmy 
szczęśliwi. 

 Na łamach tego artykułu chcemy 
podziękować Panu Andrzejowi Śpie-
wakowi za to, że wakacje były dla nas 
nie tylko zdobywaniem doświadczenia 
na polu sportowym, zgodnie z powie-
dzeniem: ”małe kroki są konieczne, 
by posuwać się naprzód”, ale również 
mieliśmy okazję wypocząć przed ko-
lejnym, dla większości trudnym, ro-
kiem szkolnym, w którym czeka nas 
przecież egzamin. 

Zarząd LKS „Orkan” składa podzię-
kowania za dofinansowanie obozu 
szkoleniowego dla: Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach, Śląskie-
go Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
i Urzędu Gminy w Kłomnicach.
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Zawodnicy LKS „ORKAN” Rzerzęczyce
Zarząd LKS „Orkan”

Robert Owczarek

Na terenie zespołu Szkół 
w Kłomnicach powstała 
nowa strzelnica sportowa. 

Mieści się ona na wyremontowa-
nym poddaszu szkoły. Strzelnica stała 
się ukoronowaniem potrzeb i marzeń 
uczniów naszej szkoły, a także ab-
solwentów i wielu dorosłych miesz-
kańców Kłomnic. Dotychczas zajęcia 
sekcji strzeleckiej odbywały się wielu 
miejscach. Pierwsze strzały naszych 
uczniów padły późną wiosną 2004 r. na 
podwórku Pana Zdzisława Matusiaka 
w Michałowie Kłomnickim. Potem za-
jęcia sekcji odbywały się na terenie nie-
istniejącej już sali gimnastycznej oraz 
korytarzach hali kłomnickiej. Ostatnio 
strzelano na poddaszu, w warunkach 
dość trudnych. Po remoncie tego miej-
sca i utworzeniu strzelnicy z prawdzi-
wego zdarzenia warunki zmieniły się 

diametralnie. Strzelnica nie odbiega 
już od współczesnych standardów. 
 Obecnie wyremontowany obiekt 
składa się z czterech stanowisk. Każde 
z nich zaopatrzone jest w transporter 
tarcz, od stanowiska strzeleckiego do 
linii strzelań. Odległość ta wynosi 10 
m. Strzelnica jest w pełni zmechani-
zowana, naciskając odpowiedni przy-
cisk uruchamiamy silnik napędowy 
z tarczą, która przesuwa się w kierunku 
linii strzelania lub stanowiska. Obiekt 
ten posiada również profesjonalne 
oświetlenie, co jest szczególnie ważne 
w trakcie zajęć. Strzelnica wyposażona 
jest także w nowoczesną broń krótką 
oraz nieco starszą broń długą.
 Inwestycja ta była przedsięwzię-
ciem gminnym, szczególne zasługi 
ma wójt naszej gminy p. Adam Zając, 
który zawsze, od samego początku ist-

nienia naszej sekcji nas wspierał. Uko-
ronowaniem tej pomocy jest wyremon-
towany obiekt. Duży wkład w nową 
strzelnicę miał p. Zdzisław Matusiak 
oraz p. Wiktor Zając. 
 Obecnie obiekt jest użytkowany 
przez sekcję strzelecką ULKS Mile-
nium oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kłomnice. W najbliż-
szym czasie strzelnica będzie udostęp-
niona absolwentom naszej szkoły oraz 
zainteresowanym mieszkańcom Gmi-
ny Kłomnice. 
 Już 7 listopada o godz. 14.00 na 
terenie Zespołu Szkół w Kłomnicach 
odbędą się, przeznaczone dla gimna-
zjalistów zawody strzeleckie o puchar 
Wójta Gminy Kłomnice. Na zwycięz-
ców czekają puchary oraz nagrody. 
Serdecznie zapraszamy.

Nowa strzelnica

być tak okazały, gdyby nie pomoc i za-
angażowanie rodziców. To dzięki ich 
pracy i wysiłkowi udało się przepro-
wadzić tak gruntowną renowację. Ro-
dzice znaczną część prac remontowych 
wykonali samodzielnie lub postanowili 
z własnych  funduszy opłacić fachow-
ców, co pozwoliło znacząco obniżyć 

koszta poniesione przez szkołę. Dzię-
ki temu została wyremontowana tak 
znaczna ilość pomieszczeń. 
 Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzy-
dlowie Lidia Burzyńska pragnie za 
pośrednictwem Gazety Kłomnickiej 
złożyć serdeczne podziękowania tym 
wszystkim rodzicom, którzy przyczy-

nili się do podniesienia estetyki szkoły 
poprzez udział w przeprowadzonym 
remoncie. Dzięki Wam Kochani ro-
dzice pobyt nie tylko Waszych dzieci 
w szkole stał się przyjemniejszy i mam 
nadzieje efektywniejszy.
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W „Gazecie Kłomnickiej” nr 2 i 3/2009 ukazał się wiersz Pana 
Witolda Dobiecha pt „Taką Zdrowę pamiętam”. Zainspirowana 
tym utworem napisałam swoje wspomnienia – 20 lat później.

Inne czasy – inne życie.

Każdy z nas na świecie ma dobrą i złą stronę,
Dopóki żyjemy w naszych myślach one.

Z dzieciństwa wspomnienia to moja pociecha
Podobała mi się starej Zdrowej strzecha.

Pamiętam te domki, one były małe,
Przeważnie niebieskie, a niektóre białe.
I obórki małe przy domkach tych były,

A przy studniach w baliach krowy się poiły.
Ile z tego dobra, to do dziś pamiętam,

Co dzień świeże mleko, pyszny sernik w święta.
To samo się tyczy hodowli świń wtedy,
Pamiętam smak mięsa i nie czuję biedy.

Albo było swoje, albo się kupiło,
Badać cholesterol rzadko się chodziło.
Wystarczyło mięso jadać na niedzielę,

Warzywa, owoce – tego było wiele.
Z ziemniaków prażonki – do dziś je gotuję,

Przepis w kuchni śląskiej – bardzo go szanuję.
Do tego zalewajka, tylko się postarać,
By żurek był dobry, ładny talerz nalać.
Były jeszcze kury, a na wiosnę kwoczki,

Kury się chowały bez elektryczności.
O dawnym jajku lepiej nie wspominać,
Bo chyba nie wróci, z tego co tu widać.
Przepięknie koguty rosołem pachniały,

Gospodynie bez lodówek – kłopotów nie miały.
W każdym gospodarstwie, albo w każdym prawie,

Były jeszcze owce, pasły się na trawie.
Strzygło się im wełnę, potem gręplowało,

Na kołowrotkach przędło – czasu wystarczało!
Zapomniałam o gęsiach, każdy je pamięta,

Puchowa pierzyny i pieczeń na święta.
Pieczeń jeszcze była z kaczek kolorowych,

A czernina – zupa, była z kaczki głowy.
Ciarki mnie przechodzą, gdy myślę o chlebie

Pieczonym w sabatniku, na prawdziwym drzewie.
Na dworze pachniało, szczęście w piersi rosło

Przez calutki roczek, czy zimą, czy wiosną.
Teraz zdrowa żywność znowu nam się marzy,

Lecz taki chleb upiec nikt się nie odważy!
A może się mylę, chyba to jest pewne,

Przecież wszystko się zmienia, nawet „żaba w królewnę”.
Jeśli a ubranie chodzi w dawnej Zdrowej,
To do dzisiaj wygląda gorzej strój polowy.
Bo przecież wiadomo, że to nie jest biurko,
Że praca na roli, to praca pod chmurką.

Ale ile sensu w tej pracy na roli,
To trzeba zrozumieć, pomyśleć powoli.
I kiedy tak myślę, to tęsknię za czasami, 

Kiedy były buty, zwane oficerkami.
Prawdziwe, ze skóry, latami służyły,

Czasem żony mężom pięknie je czyściły.
Ale jakie zdrowe były te ubrania,

Sweterek z owczej wełny obywał się bez prania,
Gdy go szanowano, byle go nie poplamić,

Trzymał się bardzo dobrze, nie brudził się za nic.
Toteż detergentów nie potrzebowano
I na uprawne pola go nie wylewano.

Właśnie szare mydło wystarczyło wtedy,
Czyści byli czyści – nie widziałam biedy.

Pralnia niekonieczna była w Częstochowie.
Zapaska też z wełny, niech kto co chce powie.

A jeśli jesionkę zakupił ktoś w mieście,
To też była z wełny, naprawdę, mi wierzcie.

Można tylko westchnąć, szafy nie pękały,
A na Bożej ziemi stos śmieci był mały.
Moda kreowała ubrania długotrwałe,

Z pożytkiem dla ludzi - wydatki były małe.
A teraz napiszę o ważniejszej sprawie,
Napiszę o miłości, modlitwie i zabawie.
Miłość tak jak zawsze serca wypełniała

I żadna bieda jej rady nie dała.
Widziałam zakochanych, mała wtedy byłam

I chociaż miałam wszystko, to im zazdrościłam.
Patrzyli na siebie i się uśmiechali,

A czasem za ręce mocno się trzymali.
I byli szczęśliwi przed ślubem i po ślubie,

Za to tamte czasy do tej pory lubię.
Modlitwę pamiętam, pacierz na kolanach

I często o kościele mówiono od rana.
O wszystkich kościelnych świętach pamiętano,
Każdy święcił gromnice, na stole kładł siano.
Na święto Matki Boskiej, przed sianokosami

Łąki się chwaliły do święcenia kwiatami.
A ostatni nieszpór, to się nie zmieniło,

To dziękować Bogu jest jak dawniej było.
W ogóle modlitwa, czy dawniej czy teraz,
Jest dla nas dobra, wzbogaca i wspiera.
Na chwilę zawrócę jeszcze o kościele.

Tu tak naprawdę nie zmieniło się wiele.
Teraz o zabawie w dawnych czasach, w Zdrowej.

Oj tańczyli ludzie, aż trzęsły się głowy.
Dziś już starszy człowiek oberka nie tańczy,

Co najwyżej robi? no to wnuki niańczy!
Muzyka bez wzmacniaczy na scenie zagrała,
A każda tańcząca para do siebie się śmiała.

Tak było wesoło, że głośno śpiewali,
Już czasem muzyki nawet nie słuchali.
Patrzyli czy grają, czy siedzą już może,

Wtedy wychodzili, wietrzyć się na dworze.
Jeżeli wesele opisać bym chciała,

No to każda kartka byłaby za mała.
Ale już zaczyna wracać stara moda,

Więc sobie odpuszczę, bo mi kartki szkoda.
Wracając do Zdrowej, naszej starej wioski,

Co się nie zmieniło? no to chyba troski!
Ale i radości zawsze wiele było,

Od strzechy do dzisiaj nic się nie zmieniło.
Wielkich ludzi mamy w różnych stronach świata,

Jeden z nas ma siostrę, a drugi ma brata.
Zaś synowie, córy nas reprezentują,

Nie dość, że urodni, to jeszcze studiują!
A nasi znajomi, którzy wyjechali, 

Też na mądrych ludzi dzieci wychowali.
Myślę, że korzenie mamy z dawnej strzechy

I dlatego tyle płynie z niej pociechy.

Janina Chrząstek

20 lat później






